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Widziane od œrodka

Zakończyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Mój kan−
dydat, Jarosław Kaczyński, uzyskał ponad sześć milionów gło−
sów, zdobywając poparcie 36,46 procent głosujących. Jest to
bardzo dobry wynik. Jego główny konkurent, który miał te wy−
bory wygrać już w pierwszej rundzie, uzyskał tylko pięć procent
więcej głosów.
Wszystkim, którzy poparli Jaros³awa Kaczyñskiego
sk³adam serdeczne podziêkowania i… proszê o jeszcze:
o ponowne poparcie jego kandydatury w niedzielê, 4
lipca, w drugiej turze wyborów. Has³o, którym kieruje
siê nasz kandydat - „Polska jest najwa¿niejsza” - oddaje
sposób myœlenia wielu milionów Polaków. Jest szansa,
aby je w pe³ni realizowaæ. Wa¿na w tych wyborach by³a
frekwencja prawie 55 procent, a wiêc o piêæ procent wy¿sza ni¿ w poprzednich wyborach. To dobrze, im wiêcej naszych rodaków uczestniczy w wyborach, tym silniejsza jest nasza demokracja, choæ do innych krajów
jeszcze nam doœæ du¿o brakuje. Nasz region wypada
dobrze: s¹ miasta i gminy gdzie frekwencja by³a powy¿ej 60 procent. Kampania wyborcza ze wzglêdu na tragediê smoleñsk¹ i dramatyczn¹ powódŸ by³a nietypowa. Jaros³aw Kaczyñski zaproponowa³ rozmowê o najwa¿niejszych sprawach Polaków. Nie da³ siê sprowokowaæ politykom Platformy Obywatelskiej, którzy liczyli na to, ¿e powróci jêzyk konfrontacji, obra¿ania i
obelg - taki, jakiego u¿ywali w ostatnich latach. Na propozycjê zakoñczenia wojny polsko-polskiej odpowiedzi¹
by³y wypowiedzi i prowokacje ludzi skupionych wokó³
Bronis³awa Komorowskiego. Jednym z g³ównych spo-

rów tej kampanii okaza³a siê sytuacja w s³u¿bie zdrowia i stwierdzenie, ¿e Bronis³aw Komorowski jest zwolennikiem prywatyzacji szpitali. Myœlê, ¿e dla milionów
Polaków nie by³o i nie ma w¹tpliwoœci, ¿e program PO
i projekty ustaw przeg³osowane przez koalicjê rz¹dow¹
w tym marsza³ka Komorowskiego zmierza³y do prywatyzacji i dlatego prezydent Lech Kaczyñski zawetowa³
tê ustawê, a dziêki g³osom PiS i lewicy uda³o siê to weto
utrzymaæ. Dzisiaj dowiadujemy siê, ¿e to tylko mia³a
byæ komercjalizacja, a nie prywatyzacja. Tymczasem
ka¿de obligatoryjne przekszta³cenie jednostki s³u¿by
zdrowia w spó³kê (obojêtnie: komunalizacja, komercjalizacja, prywatyzacja) oznacza podporz¹dkowanie jej
prawu handlowemu, jednakowemu dla wszystkich. W
takiej sytuacji pojawia siê maksymalizacja zysku i mo¿liwoœæ upad³oœci.
Obowi¹zkiem pañstwa, wynikaj¹cym z konstytucji,
jest zapewnienie bezpieczeñstwa zdrowotnego obywateli za poœrednictwem publicznej, bezp³atnej s³u¿by zdrowia. Podporz¹dkowanie ca³ego systemu, tak jak proponowa³a PO, regu³om rynkowym i przekazanie s³u¿by
zdrowia samorz¹dom bez zabezpieczenia wystarczaj¹cych œrodków stwarza³o ogromne zagro¿enie bezpie-

Nowe szkolenie zwi¹zkowe

czeñstwa zdrowotnego obywateli, zw³aszcza tych najbiedniejszych. Zaskakuj¹cy wyrok s¹du nie zmieni mojej opinii w tej sprawie. Jaros³aw Kaczyñski zaprasza³
kontrkandydata do debaty na temat s³u¿by zdrowia jeszcze przed pierwsz¹ tur¹, lecz Bronis³aw Komorowski
wola³ debatowaæ poprzez s¹d. Nie uczestniczy³ te¿ w
„okr¹g³ym stole” w sprawie s³u¿by zdrowia, zorganizowanym przez Grzegorza Napieralskiego. - Mamy swój
plan, oparty na programie profesora Religi. Jesteœmy
gotowi do kompromisu. Sytuacja w s³u¿bie zdrowia jest
dramatyczna: brakuje œrodków, coraz d³u¿ej czeka siê
na specjalistyczne zabiegi, ¿ycie pacjentów w wielu przypadkach jest zagro¿one. To wymaga natychmiastowych
dzia³añ - mówi³ Jaros³aw Kaczyñski podczas tego spotkania. Zobaczymy, na ile deklaracje Bronis³awa Komorowskiego potwierdz¹ siê ju¿ po kampanii wyborczej.
W niedzielê, 4 lipca, bêdziemy wybieraæ pomiêdzy
dwoma kandydatami, pomiêdzy dwoma koncepcjami
funkcjonowania pañstwa. Program PO i Bronis³awa Komorowskiego to pañstwo liberalne, to pañstwo wspieraj¹ce bogate regiony, to pañstwo które szuka oszczêdnoœci wœród najbiedniejszych. Jest te¿ druga koncepcja Jaros³awa Kaczyñskiego: Polska sprawiedliwsza, w której miejsce, gdzie ktoœ siê urodzi³ tylko w niewielkim stopniu determinuje dalsze losy cz³owieka, która uwzglêdnia
poprzez pañstwo i jego politykê interesy wszystkich grup
spo³ecznych - tych najmocniejszych szczególnie w sferze gospodarczej, ale tak¿e i tych s³abszych, ¿yj¹cych z
emerytur, rent, a tak¿e tych, którzy wykonuj¹ ciê¿kie i
mniej p³atne prace. Ta koncepcja jest mi bli¿sza i dlatego
bêdê g³osowa³ na Jaros³awa Kaczyñskiego.
STANIS£AW SZWED

Œl¹sko-d¹browska „Solidarnoœæ” zaprasza zwi¹zkowców
z Podbeskidzia do udzia³u w nowym szkoleniu „Prawo pracy jako narzêdzie dialogu spo³ecznego”.
Szkolenie to czêœæ projektu unijnego „Dialogiem, nie
styliskiem”, który œl¹sko-d¹browska „Solidarnoœæ” realizuje od pocz¹tku maja br. Jego celem jest doskonalenie
kompetencji dzia³aczy z naszego zwi¹zku w zakresie dialogu spo³ecznego. Zwi¹zkowcy poznaj¹ konkretne przy-

padki z zakresu dialogu spo³ecznego, równie¿ takie, które zakoñczy³y siê postêpowaniem pojednawczym. Wszystko po to, by wzmocniæ pozycjê zwi¹zkowców w rozmowach z pracodawc¹. Kontynuacj¹ bêd¹ dodatkowe szkolenia z zakresu skutecznej komunikacji, makroekonomii
oraz równoœci szans kobiet i mê¿czyzn, które bêd¹ realizowane póŸn¹ jesieni¹ oraz w pierwszym kwartale 2011
roku.

W pierwszym etapie projektu zorganizowanych zostanie 8 szkoleñ, w których weŸmie udzia³ 160 dzia³aczy „Solidarnoœci”. Pierwszeñstwo w naborze bêd¹ mieli m³odzi
dzia³acze oraz kobiety.
Pierwsze szkolenie odbêdzie siê w po³owie lipca w Wiœle, kolejne - we wrzeœniu i paŸdzierniku w Wiœle, Gliwicach, Jastrzêbiu-Zdroju i Katowicach. Prowadziæ je bêd¹
Jadwiga Piechocka i Krzysztof Hus z Biura ds. Rozwoju i
Szkoleñ Zwi¹zkowych Regionu Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci”.
Aby wzi¹æ udzia³ w szkoleniu, nale¿y pobraæ kartê zg³oszeniow¹ ze strony www.dialogspoleczny.eu, wype³niæ i
wys³aæ faksem pod nr 32 25 37 800 lub mailem na adres:
zagraniczne@solidarnosc-kat.pl.
Projekt wspó³finansowany jest ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

Dwadzieœcia szeœæ lat temu, w ch³odne, listopadowe
popo³udnie 1984 roku na warszawskim ¯oliborzu dziesi¹tki
tysiêcy osób uczestniczy³o w pogrzebie zamordowanego
przez S³u¿bê Bezpieczeñstwa ksiêdza Jerzego Popie³uszki. W tym t³umie nie zabrak³o przedstawicieli zdelegalizowanej podbeskidzkiej „Solidarnoœci”. Nad morzem ludzkich g³ów dobrze widoczne by³o osamotnione p³ótno z
napisem „Podbeskidzie”, trzymane miêdzy innymi przez
nie¿yj¹cego ju¿ dziœ Jana Fr¹czka. Niedawno zdjêcie tego

transparentu odnalaz³ w swym archiwum Jacek Grabowski, zwi¹zany z „Solidarnoœci¹” bielski artysta plastyk i
fotografik.
Wtedy t³umy ¿egna³y Mêczennika Solidarnoœci. Teraz,
w niedzielê 6 czerwca, nie mniejsze t³umy uczestniczy³y na
placu Pi³sudskiego w Warszawie w uroczystoœci, podczas
której ks. Jerzy Popie³uszko zosta³ og³oszony b³ogos³awionym. Tym razem nad t³umem du¿o ³atwiej mo¿na by³o dostrzec flagi i transparenty z Podbeskidzia. Wyjazd na te uro-

czystoœci organizowa³y parafie, a przede wszystkim komisje zak³adowe i regionalna „Solidarnoœæ”. Z w³asnym transparentem i flagami pojawi³a siê na placu Pi³sudskiego150osobowa reprezentacja podbeskidzkiej „Solidarnoœci”.
Ogromne p³ótno przywieŸli ze sob¹ przedstawiciele „Solidarnoœci” z Wadowic. Swój emblemat mieli te¿ reprezentanci „Solidarnoœci” z ¯ywca. Nad t³umem widaæ te¿ by³o
flagi z Pisarzowic ko³o Bielska-Bia³ej i ze Skawicy w gminie Zawoja.

W listopadzie 1984 roku reprezentacja podziemnej podbeskidzkiej „Solidarnoœci”
uczestniczy³a w pogrzebie mêczennika „Solidarnoœci”.

Nie mog³o zabrakn¹æ zwi¹zkowców z podbeskidzkiej „Solidarnoœci” tak¿e teraz, na
uroczystej beatyfikacji ksiêdza Jerzego Popie³uszki.

