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Widziane od œrodka

W poniedzia³ek, 31 sierpnia, w Gdañsku odby³y siê
uroczystoœci z okazji 29. rocznicy podpisania Porozu-
mieñ Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarnoœæ”.
Tego dnia prezydent Lech Kaczyñski wrêczy³ w sie-
dzibie gdañskiej „Solidarnoœci” ordery i odznaczenia
oko³o piêædziesiêciu zas³u¿onym osobom. Przemawia-
j¹c przy tej okazji, prezydent okreœli³ te porozumienia
jako „pierwsz¹ ³opatê pod grób komunizmu” i „akt
erekcyjny wolnej Polski”. Lech Kaczyñski powiedzia³
te¿, ¿e 31 sierpnia 1980 roku - dzieñ podpisania Poro-
zumieñ Sierpniowych - jest naszym narodowym œwiê-
tem i zwyciêstwem najwiêkszej i pokojowej rewolucji
w historii Polski. W bazylice œw. Brygidy odprawio-
na zosta³a uroczysta msza z udzia³em prezydenta RP.
- Rocznica Porozumieñ Sierpniowych z 1980 roku to
znacz¹cy punkt na drodze ku polskiej wolnoœci i
upodmiotowieniu polskiej pracy - mówi³ w homilii me-
tropolita gdañski abp S³awoj Leszek G³ódŸ. Podkreœli³,
¿e „jeszcze nie czas zwijaæ sztandarów Solidarnoœci”.

Po mszy uroczystoœæ przenios³a siê na plac Soli-
darnoœci przed historyczn¹ bramê Stoczni Gdañskiej.
Prezydent przypomnia³, ¿e „Solidarnoœæ” przyspieszy³a
upadek komunizmu, a w sierpniu 1980 r. rozegra³a siê
bitwa, która doprowadzi³a do zwyciêskiej wojny. NSZZ
„S” przetrwa³ przez 7 lat w podziemiu i sta³ siê gwa-
rancj¹ wielu polskich zmian - chocia¿ pope³niono wiele
ciê¿kich b³êdów. Prezydent powiedzia³, ¿e nale¿y siê
cieszyæ z tego, ¿e miliony Polaków odnios³o sukces.
Ale nale¿y pamiêtaæ, ¿e wiele milionów tego sukcesu
nie odnios³o, mimo ¿e ciê¿ko pracuj¹. - Jako prezy-
dent chcê wam obiecaæ, ¿e Polski solidarnej bêdê bro-
ni³ dopóki bêdê sprawowa³ tê funkcjê - oœwiadczy³ Lech
Kaczyñski.

Przewodnicz¹cy Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
noœæ” w swoim wyst¹pieniu oœwiadczy³, ¿e „Solidar-
noœæ” jest ci¹gle potrzebna pracownikom. Tym bar-
dziej, ¿e pomimo postêpu gospodarczego, Polska staje
siê rekordzist¹ w rozwarstwieniu p³ac, wœród osób pra-
cuj¹cych mamy najwiêkszy w Europie odsetek ludzi
zagro¿onych bied¹ i wstydzimy siê za rekordowe nie-
do¿ywienie dzieci. - Polsce i Polakom potrzebni s¹ silni
partnerzy spo³eczni, potrzebny jest dialog spo³eczny,
potrzebna jest solidarnoœæ w ka¿dym tego s³owa zna-
czeniu - mówi³ Janusz Œniadek. - Nierównoœci nie s¹
motorem postêpu - przestrzega³ przewodnicz¹cy „So-
lidarnoœci”. Janusz Œniadek przypomnia³ równie¿ o
sytuacji w stoczniach, która nie napawa optymizmem.
Za g³ówne zadania zwi¹zku w obecnej sytuacji, prze-
wodnicz¹cy uzna³ walkê o sta³e zatrudnienie i miejsca
pracy. Przewodnicz¹cy „S” odniós³ siê równie¿ do ata-
ków na zwi¹zek i oœwiadczy³, ¿e nikt nie mo¿e zwol-
niæ dzia³aczy „Solidarnoœci” z przysiêgi, któr¹ sk³a-
daj¹ po wyborach na funkcje zwi¹zkowe.

★★★
- Œl¹sk siê zmienia, ale to nie oznacza, ¿e górnicy i

hutnicy przestali byæ potrzebni naszej ojczyŸnie - mówi³
prezydent Lech Kaczyñski 3 wrzeœnia w Jastrzêbiu,
podczas obchodów rocznicy podpisania Porozumienia
Jastrzêbskiego.

W obchodach uczestniczy³o kilkaset osób - zwi¹z-
kowców, polityków, mieszkañców miasta i górników
jastrzêbskich kopalñ. O znaczeniu œl¹skiego protestu
przed 29 laty przypomina³ obecny w Jastrzêbiu prze-
wodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.
- Tacy ju¿ jesteœmy tu na Œl¹sku, ¿e d³ugo siê przeko-
nujemy, ale jak siê przekonamy, stoimy twardziej, ni¿
gdzie indziej. Powiedzmy to szczerze - tutaj podpisano
ugodê, dziêki której wygraliœmy 4 czerwca. Europa o
tym pamiêta - zapewnia³ Jerzy Buzek.

Szef Komisji Krajowej „Solidarnoœci” Janusz Œnia-
dek w swym wyst¹pieniu podkreœla³, ¿e pomimo wie-
lu ról, jakie w ostatnich latach pe³ni³a „Solidarnoœæ”,
to pozosta³a ona przede wszystkim zwi¹zkiem zawo-
dowym. Zwróci³ uwagê na ostatnie ataki na zwi¹zek.
Jak powiedzia³, tegoroczne obchody rocznicy przebie-
gaj¹ pod znakiem prób odebrania zwi¹zkowi jego sym-
boli. - Nie sprzeniewierzymy siê „Solidarnoœci”, do-
trzymamy przysiêgi, choæ wokó³ nas rusza antyzwi¹z-
kowa ofensywa. Równie¿ tutaj w Jastrzêbiu, gdzie mówi
siê k³amliwie, ¿e zwi¹zki zawodowe to relikt PRL -
mówi³ szef „Solidarnoœci”.

Podczas uroczystoœci w Jastrzêbiu kilkunastu dzia-
³aczy opozycji solidarnoœciowej z lat 80. otrzyma³o z
r¹k prezydenta Lecha Kaczyñskiego odznaczenia pañ-
stwowe. Wœród nich by³ Józef £opatka z Bielska-Bia-
³ej, wiêzieñ polityczny z lat stanu wojennego.

Wrzesień to miesiąc poświęcony pamięci ofiar faszyzmu i komunizmu. W
tym roku szczególny, bo mamy okrągłą rocznicę − 70 lat od wybuchu II
wojny światowej i napaści sowieckiej na Polskę. Wydawało się, że tak
ważna rocznica będzie nie tylko przypomnieniem, ale też pokazaniem ca−
łej prawdy o tamtych wydarzeniach i nie będzie to przedmiotem sporu.
Niezwykle zbulwersowała mnie awantura w polskim Sejmie wokół uchwa−
ły w siedemdziesiątą rocznicę napaści Armii Czerwonej na Polskę.

17 wrzeœnia 1939 roku, ³ami¹c obowi¹zuj¹cy polsko-
sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczy³a
na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizuj¹c tym samym
ustalenia, zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-
Mo³otow.  Konsekwencj¹ sojuszu dwóch zbrodniczych
totalitaryzmów by³ rozbiór osamotnionej w walce Pol-
ski. Nazwa „czwarty rozbiór” dobrze oddaje jego istotê.
Dwa s¹siaduj¹ce z Polsk¹ pañstwa zawar³y porozumie-
nie dotycz¹ce podzia³u jej terytorium miêdzy siebie. Po
kilku tygodniach porozumienie to zosta³o zrealizowane.
Si³y Armii Czerwonej skierowane w trzech rzutach prze-
ciwko Rzeczypospoli-
tej wynosi³y oko³o pó³-
tora miliona ¿o³nierzy,
ponad szeœæ tysiêcy
czo³gów i 1800 samo-
lotów. Przypomnê, ¿e
póŸniej, w ci¹gu prawie
dwóch lat sowieckiej
okupacji wschodniej
czêœci Rzeczpospolitej,
prowadzona by³a poli-
tyka ludobójstwa, której
celem by³a ekstermina-
cja polskich elit. Przy-
k³adem tego by³ mord
na polskich oficerach w
Katyniu, Charkowie i
Miednoje, wywózki se-
tek tysiêcy Polaków na
zes³anie, krwawa walka z
Koœcio³em katolickim i
innymi religiami, zamor-
dowanie wielu przedsta-
wicieli polskiej inteligencji, szczególnie duchowieñstwa,
ludzi kultury i sztuki.

Awanturê wywo³a³ wicemarsza³ek Sejmu Stefan Nie-
sio³owski, który zakwestionowa³ propozycjê Prawa i Spra-
wiedliwoœci, by zbrodniê katyñsk¹ nazwaæ ludobójstwem,
a wydarzenia z 17 wrzeœnia 1939 roku agresj¹ Sowietów,
a nie „wkroczeniem wojsk radzieckich”, jak proponowa³
wicemarsza³ek. Nigdy w wolnej Polsce nie by³y te nazwy
kwestionowane, zarówno przez historyków, jak i polity-
ków. Ten sam Niesio³owski taki zapis kilka lat temu wpro-
wadzi³ w uchwale Senatu, a dzisiaj to kwestionuje. Ze zdu-

mieniem obserwowa³em œrodki masowego przekazu, któ-
re stara³y siê robiæ wra¿enie, ¿e to PiS jest sprawc¹ tej
awantury. Niektóre media by³y gotowe zrobiæ wszystko,
by - wbrew elementarnej uczciwoœci - tak¹ interpretacjê
sporu przedstawiaæ. Na szczêœcie ponad 70 procent Pola-
ków nie da³o siê zwieœæ taniej i populistycznej propagan-
dzie i w sonda¿u uzna³o zbrodniê katyñsk¹ za ludobój-
stwo. Myœlê, ¿e w³aœnie dlatego nast¹pi³a zmiana stanowi-
ska Platformy Obywatelskiej - wiadomo: dla tej partii naj-
wa¿niejsze s¹ sonda¿e. Dosz³o do porozumienia w spra-
wie uchwa³y Sejmu RP, w której znalaz³o siê s³owo lu-

dobójstwo. Ten spór to
kompromitacja Platfor-
my Obywatelskiej, któ-
ra chce tworzyæ now¹
historiê. Prawo i Spra-
wiedliwoœæ nie mog³o
zgodziæ siê na zapisy,
które podwa¿aj¹ prawdê
historyczn¹ i godz¹ w
polsk¹ racjê stanu.

W 1972 roku S³uga
Bo¿y Stefan Kardyna³
Wyszyñski mówi³: „Na-
ród bez przesz³oœci jest
godny wspó³czucia. Na-
ród, który odcina siê od
historii, który siê jej wsty-
dzi, który wychowuje
bez powi¹zañ historycz-
nych - to naród renega-
tów”.

Prawo i Sprawiedli-
woœæ wzywa rz¹d do ze-

rwania z polityk¹ biernoœci i podjêcia kroków zmierzaj¹-
cych do zaniechania fa³szowania historii. Ka¿dy dzieñ
rozpowszechniania gloryfikuj¹cej Stalina i ZSRR propa-
gandy jest zniewag¹ wobec pañstwa polskiego, wobec
ofiar II wojny œwiatowej. Dzisiaj potrzebujemy prawdy
w imiê przysz³oœci. Oddajemy ho³d wszystkim ofiarom
niemieckiej i sowieckiej agresji, wyra¿amy te¿ najwy¿-
szy szacunek tym ludziom, którzy przez lata komunistycz-
nego zniewolenia, mimo represji, g³oœno mówili prawdê
o tamtych tragicznych wydarzeniach.

STANIS£AW SZWED

17 wrzeœnia przy bielskim Pomniku Sybiraków oddaliœmy ho³d
wszystkim ofiarom sowieckiej agresji.

O wartoœci i znaczeniu pracy dla ca³ego narodu, po-
trzebie ochrony praw pracowniczych i sprawiedliwym
podziale dóbr mówili w niedzielê, 20 wrzeœnia, uczestni-
cy 27 Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasn¹ Górê. Uczestni-
czy³o w niej oko³o trzydziestu tysiêcy cz³onków NSZZ
„Solidarnoœæ” z ca³ej Polski. Wsród pielgrzymów nie za-
brak³o te¿ reprezentantów Podbeskidzia. Uroczystej su-
mie, która by³a punktem kulminacyjnym pielgrzymki
przewodniczy³ Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy, biskup
Kazimierz Ryczan.

Pielgrzymów powita³ przeor Jasnej Góry o. Roman
Majewski. Witanej gromkimi brawami matce ks. Popie-
³uszki przekaza³ bukiet bia³o-czerwonych kwiatów. W
trakcie uroczystoœci szef Kancelarii Prezydenta RP, W³a-
dys³aw Stasiak odczyta³ list Lecha Kaczyñskiego skiero-
wany do uczestników pielgrzymki. Prezydent dziêkowa³
w nim pracownikom za podejmowanie codziennego tru-
du, profesjonalizm i poœwiêcenie. Akcentowa³ wartoœæ i
znaczenie pracy dla ca³ego narodu, wskazywa³ te¿ na
koniecznoœæ ochrony praw pracowniczych. Lech Kaczyñ-
ski przypomnia³, ¿e to „Solidarnoœæ” i ludzie pracy do-
prowadzili do zmiany ustroju. Jednak - doda³ - elity poli-
tyczne w ci¹gu kolejnych lat nie by³y w stanie odpowie-
dzieæ na wszystkie najwa¿niejsze oczekiwania, potrzeby
i bol¹czki Polaków. - Wiele z tych wa¿nych spraw pozo-
sta³o nieza³atwionych do dzisiaj - zaznaczy³ prezydent.

Szczególn¹ intencj¹ tegorocznej pielgrzymki by³a mo-
dlitwa za ofiary katastrofy w kopalni Wujek-Œl¹sk oraz

ich bliskich. - Pochylaj¹c siê nad t¹ katastrof¹ ze zdwo-
jon¹ si³¹ walczymy o pracowników - powiedzia³ Janusz
Œniadek, przewodnicz¹cy Komisji Krajowej NSZZ „So-
lidarnoœæ”. Doda³, ¿e rol¹ zwi¹zkowców jest przypomi-
nanie, ¿e cz³owiek jest najwiêkszym kapita³em zak³adu
pracy, a obrona miejsc pracy jest polsk¹ racj¹ stanu.

W swoim wyst¹pieniu zaapelowa³, zw³aszcza do elit
politycznych i gospodarczych, o „zbiorowy rachunek su-
mienia” - czy wszyscy robimy dobry u¿ytek z naszej
wolnoœci i czy potrafimy dzieliæ siê chlebem. Przewod-
nicz¹cy „Solidarnoœci” zwróci³ równie¿ uwagê, ¿e wy-
muszane na rz¹dzie dzia³ania antykryzysowe s¹ dalekie
od postulatu zwi¹zku - solidarnego dŸwigania ciê¿arów
kryzysu, nie tylko przez pracowników, ale równie¿ przez
pracodawców i bud¿et. - Na te zagro¿enia nak³adaj¹ siê
plagi narastaj¹ce od wielu lat: ogromne rozwarstwienie
p³ac, najwiêksze w Europie zagro¿enie ubóstwem wœród
osób posiadaj¹cych pracê, rekordowe niedo¿ywienie dzie-
ci, za³amanie polityki spo³ecznej i prorodzinnej pañstwa
- doda³ przewodnicz¹cy.

Janusz Œniadek przypomnia³, ¿e „Solidarnoœæ” og³o-
si³a Krajowe Dni Protestu - w tych miejscach, gdzie pra-
cowników dotknie szczególna krzywda zwi¹zek bêdzie
organizowaæ manifestacje lub pikiety. - Przedwczoraj
byliœmy w Szczecinie solidaryzuj¹c siê z bran¿¹ stocz-
niow¹. Planujemy kolejne manifestacje w obronie prawa
do zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe - doda³ przewod-
nicz¹cy. SIS


