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Widziane od œrodka

Skończyły się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. Piękna impreza, świetny poziom sportowy, niesamowite emocje...
Szkoda tylko, że polska drużyna tak wcześnie odpadła. Za to kibice spisali się na medal − wspaniały doping, biało−
czerwone narodowe barwy na każdym kroku − coś pięknego i wzruszającego. Mistrzostwa się skończyły i trzeba wrócić
do ponurej rzeczywistości. Upadające przedsiębiorstwa, tysiące podwykonawców czekających na zapłatę za wyko−
naną pracę, zarówno przy wybudowanych stadionach jak i inwestycjach drogowych, chaos w służbie zdrowia i w
oświacie, wysokie bezrobocie, brak perspektyw znalezienia pracy szczególnie ludzi młodych − to smutny obraz naszej
codziennej rzeczywistości. Można zapytać, gdzie jest premier Donald Tusk. Najczęściej ostatnio był widywany na
stadionach, a sprawy zwykłych ludzi chyba mało go interesują. Świadczy o tym choćby ten fakt, że dotychczasowe „reformy” dokony−
wane przez rządzącą ekipę PO−PSL, wspieraną przez Ruch Palikota, uderzają właśnie w zwykłych ludzi, bo są realizowane ich kosztem.
Oczywiœcie, rz¹dowa propaganda wspierana przez us³u¿ne œrodki masowego przekazu, przedstawia te wszystkie
dzia³ania jako rozwi¹zania konieczne, które maj¹ przynieœæ
ludziom korzyœci w d³u¿szym czasie, albo nawet jako takie,
które maj¹ zapobiec katastrofie finansów publicznych, a w
konsekwencji i gospodarki. Ten przekaz jest czêsto wzmacniany straszeniem Polaków groŸb¹ sytuacji, do jakiej dosz³o w Grecji, Irlandii, Portugalii czy Hiszpanii, je¿eli zapowiedziane przez rz¹d zmiany nie zostan¹ zaakceptowane
przez Parlament.
Wprawdzie takie stawianie sprawy nie koresponduje z
innym rz¹dowym przekazem, wed³ug którego Polska jest
zielon¹ wysp¹ wzrostu na europejskim czerwonym morzu
kryzysu, ale okazuje siê, ¿e wiêkszoœæ Polaków tego dysonansu nie zauwa¿a, wiêc Donald Tusk mo¿e uprawiaæ tak¹
dwutorow¹ propagandê. Tak w³aœnie by³o t³umaczone podniesienie wieku emerytalnego dla mê¿czyzn o dwa lata, a
dla kobiet o siedem lat (a dla kobiet zatrudnionych w rolnictwie a¿ o lat 12!). Ma ono - zdaniem premiera - s³u¿yæ zapewnieniu wyp³acalnoœci systemu emerytalnego, ale przede
wszystkim podwy¿szeniu wysokoœci emerytur w szczególnoœci dla kobiet. Jest to jedno wielkie oszustwo, bo tak na-

prawdê podwy¿szenie wieku emerytalnego bêdzie zmusza³o starszych ludzi do d³u¿szej pracy, a m³odych wypycha³o
za granicê, bo nie bêdzie dla nich w Polsce zajêcia, ale przecie¿ liczy siê tak naprawdê to, jak dany problem przedstawi¹ w telewizji.
Podobnie by³o z uzasadnieniem podwy¿ki stawek VAT
o jeden punkt procentowy. Mia³o to s³u¿yæ poprawie sytuacji bud¿etu. Zapewniano, ¿e zabieg ten bêdzie mia³ minimalny wp³yw na inflacjê. W praktyce okaza³o siê, ¿e podwy¿ka stawek VAT doprowadzi³a do piêcioprocentowej inflacji w ujêciu rocznym. Taki wysoki poziom wzrostu cen,
od lat nie notowany w Polsce, jest z kolei uzasadniany g³ównie czynnikami zewnêtrznymi, a to, ¿e sytuacja ta najbardziej dotyka ludzi najubo¿szych, ju¿ rz¹dz¹cych nie interesuje.
Z kolei pacjentom mia³y s³u¿yæ zmiany w systemie refundacji leków - tak przynajmniej jeszcze w po³owie 2011
roku uzasadnia³a wprowadzenie nowej ustawy lekowej ówczesna minister zdrowia Ewa Kopacz. W praktyce okaza³o
siê jednak, ¿e wydatki pacjentów na leki rosn¹ z miesi¹ca na
miesi¹c i najprawdopodobniej do koñca roku z kieszeni pacjentów wyp³ynie dodatkowa kwota co najmniej 400 milio-

nów z³otych, a poziom refundacji leków w Polsce wzroœnie z
34 do 38 procent i bêdzie najwy¿szy w Unii Europejskiej.
Kolejna sprawa to proponowane zmiany kryterium dochodowego przy œwiadczeniach rodzinnych uprawniaj¹cych
do zasi³ku rodzinnego. Dzisiaj jest to kwota 504 z³otych.
Jest ona od wielu lat niezmieniana, a w tym czasie prawie
trzy miliony dzieci straci³o prawo do otrzymywania zasi³ku
rodzinnego. Co proponuje rz¹d? Podniesienie kryterium od
listopada o 35 z³otych, co jest po prostu kpin¹.
Niestety, to nie koniec „reform” kosztem zwyk³ych ludzi. Likwidacji ulgi dla rodzin z jednym dzieckiem ma
wprawdzie towarzyszyæ podwy¿szenie o 50 procent (do 1668
z³otych) ulgi dla rodzin z trójk¹ i wiêksz¹ liczb¹ dzieci tyle tylko, ¿e rodziny takie, aby móc w pe³ni tê ulgê odliczyæ, musz¹ mieæ bardzo wysokie dochody, a rodziny wielodzietne najczêœciej w Polsce klepi¹ biedê.
Wydaje siê jednak, ¿e ju¿ na jesieni ludzie w Polsce zaczn¹ odczuwaæ, ¿e rz¹d Tuska coraz g³êbiej siêga do ich
kieszeni. Coraz trudniej bêdzie ich przekonaæ - nawet przy
zmasowanej propagandzie - ¿e to wszystko jest robione dla
ich dobra.

W sali konferencyjnej Starego Zamku w Żywcu odbyła się 5 czerwca konferencja pod ha−
słem „Solidarni−społecznie odpowiedzialni”, zorganizowana w ramach projektu o tej samej
nazwie, realizowanego przez podbeskidzką „Solidarność” przy pomocy środków z Unii
Europejskiej. Poświęcony jest on zagadnieniom społecznej odpowiedzialności biznesu.

Webera, biznes ma byæ prowadzony przez wolnych ludzi
wspólnie z wolnymi ludŸmi - mówi³a Barbara FedyszakRadziejowska podkreœlaj¹c, ¿e nadal niezbêdne jest budowanie etycznych podstaw biznesu. Konieczna jest te¿, jej
zdaniem, kontrola przedsiêbiorców przez zwi¹zki zawodowe czy rady zak³adowe. - W Polsce doœæ skutecznie os³abiono rolê zwi¹zków zawodowych, a to nie poprawia jakoœci biznesu w naszym kraju - podkreœli³a socjolog.
- O tych wszystkich sprawach musimy dyskutowaæ, bo
czêsto pokusa wyzysku zwyciê¿a. My mówimy, ¿e sukces tak¿e ekonomiczny - rodzi siê w dialogu, wspó³pracy. Niestety, wci¹¿ jesteœmy odosobnieni z takimi pogl¹dami. Wierzê jednak, ¿e zmienimy tê sytuacjê takimi projektami i wieloma innymi dzia³aniami - stwierdzi³ Marcin Tyrna, podsumowuj¹c ¿ywieck¹ konferencjê. Podobne spotkanie, inauguruj¹ce projekt „Solidarni - spo³ecznie odpowiedzialni”,
wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, odby³o siê 12 kwietnia
br. w Bielsku-Bia³ej.
Trzecia konferencja w ramach tego samego projektu
zostanie zorganizowana w paŸdzierniku w Cieszynie. Wiêcej informacji na temat tego projektu znaleŸæ mo¿na na internetowej stronie: www.s-so.pl .

W ¿ywieckiej konferencji, zorganizowanej w ramach
projektu „Solidarni-spo³ecznie odpowiedzialni”, uczestniczyli przedstawiciele zwi¹zków zawodowych i organizacji
pracodawców, reprezentanci organizacji pozarz¹dowych i
jednostek samorz¹du terytorialnego, a tak¿e pracownicy
wy¿szych uczelni, zajmuj¹cy siê zagadnieniami spo³ecznej
odpowiedzialnoœci biznesu.
- „Solidarnoœæ” potrzebuje debaty na temat naszej rzeczywistoœci, na temat nie tylko spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu, ale te¿ etyki biznesu czy uczciwoœci pracodawców. To s¹ bardzo wa¿ne tematy, dotykaj¹ce nas, zwi¹zkowców, w codziennej pracy - mówi³ na pocz¹tku konferencji
przewodnicz¹cy podbeskidzkiej „Solidarnoœci”, Marcin
Tyrna.
W trakcie konferencji wyk³ady zaprezentowali: dyrektor Instytutu Teologicznego w Bielsku-Bia³ej ksi¹dz profesor Tadeusz Borutka (Teologiczno-antropologiczny wy-

miar ludzkiej pracy. Refleksja nad prac¹ w œwietle nauczania Jana Paw³a II), pose³ Stanis³aw Szwed (Rynek pracy
osób niepe³nosprawnych), Krzysztof Hus, ekspert œl¹skod¹browskiej „Solidarnoœci”(Partycypacja pracownicza w
przedsiêbiorstwach ponadnarodowych jako element spo³ecznej odpowiedzialnoœci przedsiêbiorstw), reprezentuj¹ca
Forum Pokrzywdzonych przez Pañstwo Ma³gorzata Karolczyk-Pundyk (Spo³eczna odpowiedzialnoœæ biznesu - obowi¹zek prawny czy etyczny). Specjalnym goœciem konferencji by³a socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego i publicystka dr Barbara Fedyszak-Radziejowska. Swój referat, poœwiêcony duchowi kapitalizmu, zatytu³owa³a „Najlepsz¹ gwarancj¹ kredytu jest uczciwoœæ, czyli o zysku,
jakoœci, etyce w biznesie”.- Chciwoœæ i wyzysk to kapitalizm widziany oczami Marksa. W rzeczywistoœci kapitalizm
wzi¹³ siê z wartoœci duchowych - z ascezy, powœci¹gliwoœci i uczciwoœci. W tej koncepcji, opisanej przez Maksa

Goœciem specjalnym konferencji by³a socjolog dr Barbara Fedyszak-Radziejowska.
Dziennikarze skrupulatnie wykorzystali jej obecnoœæ na Podbeskidziu...

STANIS£AW SZWED

Ks. prof. Tadeusz Borutka w swym wyst¹pieniu podkreœli³, ¿e wci¹¿ istnieje potrzeba, by Koœció³ swoim autorytetem wspomaga³ zagro¿onych ludzi pracy.

