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XX Krajowy
Zjazd

Zdoby³ „Komunizm”
Dominik Ziembowicz zdoby³ Pik Kommunizma, czyli najwy¿szy szczyt górski by³ego Zwi¹zku Radzieckiego. Flaga
„Solidarnoœci” na szczycie tej góry mia³a, wiêc w tym przypadku znaczenie symboliczne.
Pamir – pasmo gór po³o¿one w œrod
kowej Azji na terenie Tad¿ykistanu, Afganistanu i Chin. Mówi siê
o nim – „Dach Œwiata”, poniewa¿
w tym miejscu zbiegaj¹ najwy¿sze
³añcuchy górskie na œwiecie, czyli:
Karakorum, Himalaje, Tienszan, Hind
ukusz. Pik Kommunizma (7495
m.) nale¿y do najtrudniejszych szcz
ytów Pamiru ze wzglêdu na liczne
granie, strzeliste seraki i niskie tem
peratury. Pik Korzeniewskiej jest
gór¹ ni¿sz¹, bo liczy „tylko” 7105
m. Jej nazwa pochodzi od nazwiska
¿ony rosyjskiego geografa, który j¹
odkry³.

ZDJÊCIA ARCHIWUM DOMINIKA ZIÊBOWICZA

28–letni Dominik Ziembowicz, na co dzieñ pracuje w Zak³adzie Wzbogacania Rud w Lubinie. Okazuje siê, ¿e równie dobrze jak mielenie minera³ów
wychodzi mu wysokogórska wspinaczka. W sierpniu wraz z oœmioma towarzyszami zdoby³ Pik Komunizmu – mierz¹cy 7495 metrów nad poziomem
morza, szczyt le¿¹cy w Pamirze Tad¿yckim.
– Przed 1962 rokiem góra ta nosi³a nazwê Pik Stalina. PóŸniej by³ to Pik
Kommunizma , a od czternastu lat jej nazwa to Pik Somoni. W œrodowisku
alpinistów nadal jednak mówi siê o Piku Kommunizma – t³umaczy lubinianin.
Wyprawa, której uczestnikiem by³ Dominik Ziembowicz pod drodze na
Pik Kommunizma zdoby³a nieco ni¿sz¹ górê Pik Korzeniewskiej.
– To w ramach rozgrzewki przed atakiem na Pik Kommunizma. Szczyty w
Pamirze uznawane s¹ za dobry sprawdzian przed wypraw¹ na oœmiotysiêczniki
ze

wzglêdu na surowoœæ klimatu i liczne zagro¿enia. To powoduje, ¿e Piki uznawane s¹ za trudnego przeciwnika – mówi Dominik Ziembowicz.
Wyprawa w Pamir trwa³a miesi¹c. Samolotem do Berlina, przesiadka i lot
do Sankt Petersburga. Znów przesiadka i kurs na Duszanbe – stolicê
Tad¿ykistanu. Stamt¹d ju¿ „tylko” 300 km. Busem po tad¿yckich bezdro¿ach, a na koniec lot helikopterem do pierwszej bazy pod Pikiem Kor¿eniewskiej.
– To by³ mój debiut, jeœli chodzi o takie wspinanie siê. Dotychczas
mia³em na koncie tylko szczyty w Alpach. Da³em sobie jednak doskonale rady. W przysz³ym roku planujê wyprawê w Himalaje. Na
oœmiotysiêcznik jeszcze mam czas. Zacznê od szturmu na Ama
Dablan, mierz¹cy 6900 m. – zapowiada miedziowy alpinista, który
przywióz³ z dalekiego Tad¿ykistanu mnóstwo wra¿eñ.
– To piêkny górski kraj. Z tym, ¿e poza górami kompletnie niczego tam nie ma. Stolica Duszanbe to praktycznie jedna g³ówna ulica.
Na niej mieœci siê wszystko. Nic dziwnego, ¿e Rosjanie bez wiêkszych oporów pozbyli siê tej republiki – œmieje siê.
Jak zaczê³a siê jego przygoda ze wspinaczk¹?
– Studiuj¹c geologiê na Uniwersytecie Wroc³awskim jeŸdzi³em
na praktyki w góry. Wtedy po³kn¹³em bakcyla. W Karkonoszach czy Tatrach nie ma dla mnie nieznanych miejsc – mówi
Dominik Ziembowicz
Pasja lubinianina nie nale¿y do tanich. Wyprawa na „Dach
Œwiata” kosztuje ponad dziesiêæ tysiêcy z³otych.
– Dlatego trudno by³oby mi zdobyæ „komunizm” bez
wsparcia firm, w tym mojej zak³adowej Solidarnoœci – rozk³ada rêce zdobywca Piku Kommunizma.
Pawe³ Jantura

Mistrz Polski Górników
Robert Walkowiak zwi¹zkowiec
z ZG Rudna zdoby³ tytu³ Mistrza Polski
Górników w kategorii wiekowej
do 29 lat.
XIV Miêdzynarodowy Biegu Uliczny
odby³ siê 17.09.2006 w Knurowie,
w ramach którego rozegrane zosta³y
XI Mistrzostwa Polski Górników.
Na starcie atestowanej
10 kilometrowej trasie biegu g³ównego
stawi³a siê 322 osobowa grupa
biegaczy z ca³ego kraju i zagranicy
w której by³o 82 górników z Polski.
Robert Walkowiak by³ jedynym
reprezentantem KGHM-u
w Mistrzostwach Polski Górników.
Dopisa³a piêkna s³oneczna pogoda
oraz wspania³e przygotowanie
organizatorów
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Spotkanie Klubu SIP

Ludzie pracy
pielgrzymuj¹
Oko³o 60 tysiêcy osób wziê³o udzia³ w 24 Pielgrzymce Ludzi Pracy. Tegoroczne
przes³anie to oddanie ho³du bohaterom czerwca `56 i `76.

a Jasnej Górze odby³a siê uroczysta msza
œw, której przewodniczy³ abp Stanis³aw G¹decki,
metropolita poznañski. Koncelebrowali abp Tadeusz
Goc³owski – krajowy dusz-

N

pastrz ludzi pracy, bp Adalbert
Ndzana z Kamerunu oraz 40
duszpasterzy ludzi pracy
z ca³ej Polski. W homilii abp
G¹decki mowi³ o „krzy¿ach
przesz³oœci
powojennej”
i „krzy¿ach teraŸniejszoœci”

Polski. Te obecne to m.in. problem zatrudnienia, dyskryminacja ze wzglêdu na wiek
i p³eæ, problem odpowiedniego wynagrodzenia za pracê,
emigracja. Aby dokonaæ
wszystkich niezbêdnych przemian moralno–spo³ecznych
i ekonomicznych, potrzebna
jest calkowita duchowa przemiana ka¿dego cz³owieka.
Podstaw¹ tych zmian powinny
byæ wed³ug abp G¹deckiego
œluby zawierzenia Polski opiece Maryi – lwowskie Jana
Kazimierza z 1656 r oraz
Jasnogórskie Œluby Narodu
Polskiego z 1956r. kard. Stefana Wyszyñskiego – „Solidarnoœæ” by³a moraln¹ rewolucj¹,
by³a ruchem walki o polsk¹
niepodleg³oœæ, który mimo
przeciwnoœci potrafi³ zwyciê¿yæ i daæ Polsce to co najwa¿niejsze: niepodleg³oœæ i demokracjê– mówi³ na Jasnej Górze
premier RP Jaros³aw Kaczyñski – I za to chcia³em wam
wszystkim, panu przewodnicz¹cemu Œniadkowi, przewodnicz¹cemu Krzaklewskiemu, wszystkim przwódcom
„S”, wam wszystkim podziêkowaæ.

Jaros³aw Kaczyñski w swoim
wyst¹pieniu zwróci³ uwage, ¿e
Polska ma wielk¹ szansê na to,
aby jej rozwój przyspieszy³.
– Wierzê, ¿e z tego w³aœnie
miejsca mam nie tylko prawo,
ale i obowi¹zek wezwaæ do jednoœci, by marsz ku lepszej Polsce, ku naprawie Rzeczpospolitej Polski by³ kontynuowany–
zakoñczy³ premier. „Solidarnoœæ” to umi³owanie ojczyzny.
Solidarnoœæ to pomocna d³oñ
wyci¹gniêta do drugiego cz³owieka – mówi³ w swoim wyst¹pieniu Janusz Œniadek przewodnicz¹cy KK NSZZ „S” – Niech
tej wyci¹gniêtej rêki nie zabraknie w ¿adnym zak³adzie pracy,
w ¿adnym miejscu, gdzie ktoœ
potrzebuje pomocy. Pielgrzymka Ludzi Pracy organizowana
jest przez Krajowego Duszpasterza Ludzi Pracy oraz NSZZ
„Solidarnoœæ” co roku. Tradycjê
tê zapocz¹tkowa³ ks. Jerzy
Popie³uszko, który tu¿ po
zakoñczeniu stanu wojennego
przyby³ na Jasn¹ Górê wraz
z grup¹ dzia³aczy ówczesnej
opozycji, by modliæ siê o wolnoœæ dla Polski.

20 wrzeœnia 2006 r., w Legnicy odby³o siê, pierwsze po przerwie
urlopowej, spotkanie cz³onków Klubu Spo³ecznego Inspektora Pracy.
W spotkaniu wziêli udzia³ sipowcy z: KuŸni Jawor SA w Jaworze,
Zak³adu Mechanicznego Agromet Sp. z o. o. w Jaworze, Volkswagen
Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Zanam–Legmet Sp. z o. o.
w Polkowicach, Zak³adu Hydrotechnicznego O/KGHM Polska MiedŸ
SA w Rudnej, MOPS–u z G³ogowie, Spó³dzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy, PeBeKi SA w Lubinie, SDT real,– Sp. z o. o. w Lubinie, Magrotex–u Sp. z o. o. w Chojnowie, Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Legnicy, ZOZ–u w Lubinie, Inovy Sp. z o. o.
w Lubinie, Dolnoœl¹skiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Chojnowie, Huty Miedzi Cedynia O/KGHM Polska MiedŸ SA w Orsku,
FUM Chofum SA w Chocianowie, PKP Zak³adu Przewozów Towarowych Cargo SA w Legnicy i Zak³adów Górniczych Lubin O/KGHM
Polska MiedŸ SA w Lubinie. Zaproszony na spotkanie p. Jan Buczkowski, kierownik oddzia³u Okrêgowej Inspekcji Pracy w Legnicy, przedstawi³ plan pracy PIP na najbli¿sze miesi¹ce oraz odpowiedzia³ na pytania sipowców. Spotkanie prowadzi³ Jan Kosowski, Regionalny Koordynator ds. bhp.

Nowa organizacja

DIKK

Szlak do Wolnoœci – XXV lat Solidarnoœci
Polsko – Czesko – S³owackiej
W tym roku mija 25 lat od
powstania Solidarnoœci Polsko–Czesko–S³owackiej – organizacji, która sta³a siê w Europie
zal¹¿kiem Grupy Wyszehradzkiej oraz wnios³a ogromny
wk³ad w obalenie komunizmu.
Solidarnoœæ Polsko– Czesko
– S³owacka przez ostatnie
æwieræwiecze przeby³a d³ug¹
drogê od miêdzynarodówki
dysydentów do obywatelskiej
dyplomacji. Przez wszystkie lata
istnienia SPCzS wa¿nym elementem jej dzia³alnoœci by³a
kultura. Dlatego rocznicê œwiêtowano seri¹ wspania³ych koncertów. Wroc³awskiej publicznoœci zaprezentowa³y siê
zespo³y: Desmod ze S³owacji,
Buty z Czech oraz Armia
i Maanam. Gwiazd¹ wieczoru

by³ legendarny zespó³ z Czech
Plastic People of the Universe (na zdjêciu). Grupa ta
powsta³a po agresji na Czechos³owacjê w 1968 roku i szybko
sta³a siê najwa¿niejsz¹ formacj¹
europejskiego undergroundu,
symbolem artystycznego oporu
przeciwko przeœladowaniom
politycznym. Za s³uchanie ich
muzyki wiele osób zosta³o
wyrzuconych z pracy i ze szkó³.
Sami artyœci równie¿ byli poddawani szykanom i osadzani
w wiêzieniach. Jako wyraz solidarnoœci z muzykami opozycja
czeska zaczê³a zbieraæ podpisy
pod deklaracj¹ znan¹ jako Karta
77. G³ównym punktem obchodów 25 lecia by³a konferencja
„Szlak do wolnoœci – XXV lat
Solidarnoœci Polsko– Czesko

Piknik „Solidarnoœci”
23 wrzeœnia 2006 r. na OSiR „Jawornik” odby³ siê szósty ju¿
z rzêdu piknik zwi¹zkowy zorganizowany przez Komisjê Miêdzyzak³adow¹ NSZZ „Solidarnoœæ” przy KuŸni Jawor S.A.
Wziê³o w nim udzia³ oko³o piêciuset cz³onków zwi¹zku wraz
z rodzinami. Wœród zaproszonych goœci znalaz³a siê równie¿
pos³anka El¿bieta Witek. W tym roku pogoda dopisa³a a¿ do koñca
festynu, który zakoñczy³ siê o godz. 2.30 nastêpnego dnia. Celem
jak¿e udanej imprezy by³o – jak zwykle – zapewnienie jej uczestnikom wypoczynku i dobrej zabawy.

W Legnicy powsta³a nowa organizacja zwi¹zkowa w spó³ce Faurecja Legnica. 22 wrzeœnia dokonano wyborów. Przewodnicz¹cym
ponad 60 osobowej organizacji zosta³ wybrany Antoni Skalski (na zdjêciu). W sk³ad Komisji Zak³adowej weszli: Wies³aw Ziemkiewicz, Arkadiusz Armatys, Grzegorz Maækowski, Mariusz Michalak, Rafa³ Kamieñ
i Marek karpina.

Komisja Rewizyjna

– S³owackieji, a nastêpnie dyskusja panelowa w której uczestniczyli Jan Carnogurski, Zbigniew Janas, Tomas Konc, Miros³aw Odlozil, Janusz Okrzeski,
Mieczys³aw Ducin Piotrowski,
Petr Uhl, Rudolf Vevoda.

Wœród goœci obecni byli m.in.
Alexander Vondra minister
spraw zagranicznych Republiki
Czeskiej oraz Rafa³ Wiœniewski
wiceminister spraw zagranicznych.
WO

Program festynu przewidywa³ m. in. turniej pi³ki siatkowej
o Puchar Komisji Miêdzyzak³adowej, konkursy, gry i zabawy dla
dzieci, konkursy dla doros³ych oraz na zakoñczenie zabawê taneczn¹ dla doros³ych. Bawi¹cym siê przygrywa³ zespó³ „Bahamas”
z Górnego Œl¹ska. Za udzia³ w licznych grach i konkursach uczestnicy otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody.
Organizatorzy festynu sk³adaj¹ w tym miejscu gor¹ce podziêkowania darczyñcom za pomoc w zorganizowaniu tej du¿ej imprezy,
w tym: PZU S.A., Pañstwu Dorocie i Witoldowi Strzeœniewskim,
KOOL „£o¿yska”, Hurtowni AGD, Medicusowi oraz osobom odpowiedzialnym za gastronomiê, która przypad³a wszystkim do gustu.
Stanis³aw Witek
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Regionalna Komisja Rewizyjna wybra³a ze swojego sk³adu przewodnicz¹cego. Zosta³ nim Piotr Motyliñski. Zastêpc¹ – sekretarzem zosta³
wybrany Adam Buszkowski.

Prezydium KK
W Gdañsku odby³o siê pierwsze posiedzenie Komisji Krajowej.
Cz³onkowie KK na wniosek Janusz Œniadka, przewodnicz¹cego
„Solidarnoœci” wybrali prezydium. Do prezydium Zwi¹zku weszli:
Maciej Jankowski, Jerzy Langer, Jacek Smagowicz, Bogdan Kubiak,
Zbigniew Kruszyñski, Krzysztof Doœla, Waldemar Krenc, Andrzej
Konecki, Marian Król, Józef Mozolewski, Janusz £aznowski i Stefan
Kubowicz.

Karol Wojty³a papie¿em
– reakcje w³adz PRL
WYBÓR czyli przecenianie odleg³oœci…

W

16 X 1978 r. odby³a siê narada KC
PZPR. Stefan Olszowski obla³ sobie
jasne spodnie kaw¹…czarn¹ rzecz
jasna. Najwy¿sze czynniki by³y zdegustowane. Uzna³y jednak, wyraŸnie siê
pocieszaj¹c, „¿e ostatecznie lepszy Wojty³a jako papie¿ tam ni¿ jako prymas tu”.
Poniewa¿ ekipa E. Gierka zdawa³a sobie
sprawê, ¿e jakakolwiek próba zlekcewa¿enia tego wydarzenia mo¿e odbiæ siê
niekorzystnie na nastrojach spo³ecznych,
zdecydowano o wys³aniu do Rzymu
„ciep³ych gratulacji”. 22 X na uroczystoœci inauguracji pontyfikatu uda³a siê polska delegacja, choæ na jej czele sta³ szef
Rady Pañstwa, nie I sekretarz PZPR.

PODARUNKI czyli
przekonanie, ¿e co za du¿o
to nie zdrowo…
Nowemu papie¿em uczyniono wyj¹tkowo prezent w postaci wyra¿enia szybkiej zgody na mianowanie nowym arcybiskupem krakowskim biskupa Franciszka Macharskiego. Dotychczasowa procedura nakazywa³a przedstawienie w³adzy 3 kandydatur i trzymiesiêczny okres
opiniowania (tzw. zasada terno). Co nie
znaczy oczywiœcie, ¿e jednoczeœnie nie
dano upustu niezadowoleniu. Np.
w listopadzie 1978 r. jecha³o do Watykanu dwóch ksiê¿y wioz¹cych korespondencjê, jaka nap³ynê³a do Karola Wojty³y
podczas konklawe i po wyborze. Na
Okêciu zrewidowano ich, czytano listy
do Ojca Œwiêtego, kwestionowano
prawo ich wywozu. W trakcie rozmowy
– jeszcze w paŸdzierniku 1978 r.
– z przebywaj¹cym w Rzymie przewodnicz¹cym Rady Pañstwa, Ojciec Œwiêty
poruszy³ sprawê odnowy zabytków Krakowa, wyra¿aj¹c przy tym nadziejê, ¿e
kiedyœ odwiedzi Kraków. Uznano, ¿e
¿yczenie wypowiedziane zosta³o
„mimochodem” i nie trzeba na nie
odpowiadaæ. Mylono siê g³êboko.

TERMINY czyli im póŸniej
tym lepiej…
Chocia¿ szybko zdano sobie sprawê,
¿e taka wizyta jest nieunikniona, to jednak starano siê j¹ maksymalnie opóŸniæ.
Zreszt¹ dotyczy to i kolejnych pielgrzymek papieskich do Ojczyzny. Podczas
pierwszych negocjacji data 1979 roku
zosta³a og³oszona w odpowiednim liœcie
Episkopatu do wiernych. By³o to niew¹tpliwie stworzenie faktów dokonanych,
których w³adze nie mog³y lekcewa¿yæ.
Tymczasem lansowa³y one datê 1982
roku, kiedy to bêd¹ mia³y miejsce
obchody 600–lecia Jasnej Góry. W odpowiedzi ks. Alojzy Orszulik wyrazi³
w imieniu Prymasa obawê, ¿e mo¿e
to wywo³aæ niezadowolenie spo³eczne,
a na Zachodzie pogorszy wizerunek Pol-

ski, co z kolei mo¿e utrudniæ uzyskanie
nowych kredytów. Ostatecznie dosz³o
do pielgrzymki w 1979 roku. Druga pielgrzymka planowana na sierpieñ 1982
roku odby³a siê dopiero

transportu dla dostarczania wiernych na
miejsce pielgrzymki, nale¿y natomiast
u¿ywaæ ich do szybkiego rozproszenia
ludzi po zakoñczonych uroczystoœciach.
W 1983 r. abp Bronis³aw D¹browski
zwraca³ uwagê, ¿e niedopuszczalne jest
ograniczanie swobody kontaktu wiernych
z Ojcem Œwiêtym. A na sugestie w³adz, ¿e
nale¿y wystrzegaæ siê osób, które pozostaj¹ na tzw. emigracji wewnêtrznej ripostowa³, ¿e s¹ to obawy przesadzone.
„Chyba wiêkszoœæ narodu –w naszej sytuacji– pozostaje na emigracji wewnêtrznej” dodawa³. Podobnie, tylko dziêki uporowi strony koœcielnej nast¹pi³o spotkanie
papie¿a z Lechem Wa³ês¹… na Polanie
Chocho³owskiej w Tatrach.

PROPAGANDA czyli przysz³o
du¿o, a pokazaæ trzeba
ma³o…

w1983 r. Wysz³o na jaw, ¿e 600–lecie
Jasnej Góry w po³¹czeniu z rocznic¹
powstania „Solidarnoœci” okaza³o siê
zupe³nie dla w³adz niestrawne. By³y jeszcze propozycje poœrednie np. owszem
1982 r., ale tylko Czêstochowa albo
jesieñ 1982 r., liczono wtedy powa¿nie
na… niekorzystne warunki atmosferyczne.

MIEJSCA czyli podró¿e
wcale nie kszta³c¹…
W ogóle peerelowskie w³adze nie
bardzo ¿yczy³y sobie, aby drogi Pielgrzym opuszcza³ Warszawê. Jakkolwiek
bywa³y one wspania³omyœlne i pozwoli³y na msze w Krakowie czy Gdañsku, to
jednak „zatrzymanie siê Ojca Œwiêtego
przy Krzy¿ach Poznañskich zostawiamy
sobie na wizytê Jana XXIV lub Jana Paw³a
V za 100 lat.”
Przed wizyt¹ 1987 r. na posiedzeniu
komisji Episkopatu i Rz¹du jeden
z przedstawicieli komunistycznego
rz¹du wyrazi³ opiniê, ¿e na pogranicze
nie nale¿y siê pchaæ, Rzeszów musi
wypaœæ. „Gdy idzie o program ramowy
w Warszawie, to bêdziemy oczekiwali
subtelnego podejœcia do grobu ksiêdza
Jerzego Popie³uszki. Jeœli ta wizyta ma
wp³yn¹æ na sytuacjê w kraju, to nie mo¿e
byæ œladów, ¿e Ojciec Œwiêty pob³ogos³awi³ to wszystko, co dzieje siê u œw.
Stanis³awa, a dziej¹ siê tam bezeceñstwa”. Podobnie mówiono o Nowej
Hucie, Wroc³awiu czy Katowicach. „Jeœli
chodzi o miejscowoœci jest ich za du¿o.
To stwarza problemy techniczne, nie
lubimy helikopterów bo spadaj¹ mimo,
¿e s¹ bardzo wygodne”.

Podstawowym Ÿród³em informacji
by³a TVP. Oczywiœcie transmisje wizyt
papieskich planowane by³y bardzo starannie. Unikano szerokich planów po
to, by nie eksponowaæ imponuj¹cej
liczebnoœci zgromadzeñ. Pokazywano
g³ównie papie¿a, by ukryæ transparenty
zwolenników „Solidarnoœci”. Kamery
omija³y starannie ludzi m³odych, zatrzymuj¹c siê na zakonnicach oraz na
ludziach starszych. W kinach wyœwietlano antykoœcielne filmy. W 1983 r. zdjêto
z pierwszej strony tygodnika „Pi³ka
No¿na” fotografiê Jana Paw³a II z polskimi pi³karzami.
Zarzucano papie¿owi, ¿e w jego
wyst¹pieniach jest zbyt du¿o w¹tków
politycznych np. wtedy gdy powiedzia³,
¿e wiara nadaje cz³owiekowi godnoœæ
lub gdy przypomnia³, i¿ Koœció³ wspó³tworzy³ dzieje Polski. Poza tym zdecydowanie „niepotrzebnie” odwo³ywa³
siê do Polski Jagiellonów, tradycji szlacheckiej. Oburzano siê na spontanicznoœæ Jana Paw³a II i jego czêste uœmiechy.
A szczególnie dotknê³y w³adzê PRL
s³owa skierowane do m³odzie¿y 18 VI
1983 r.: „Wobec naszej wspólnej Matki
i Królowej serc pragnê wam na koniec
powiedzieæ, ¿e wiem o waszych cierpie-

FREKWENCJA czyli
niektórzy nie maj¹ tu nic
do szukania…
W³adze d¹¿y³y do tego, by na msze
papieskie przybywa³o jak najmniej ludzi.
Wymagano odpowiednich kart wstêpu,
wytypowane osoby zatrzymywano na
48 godzin, pracowników wysy³ano
w delegacje, a studentom odpowiednio
planowano sesje letnie. W dokumentach
wewnêtrznych sugerowano, ¿e nie nale¿y podstawiaæ dodatkowych œrodków

niach, waszej trudnej m³odoœci, o poczuciu krzywdy i poni¿enia, o jak¿e czêsto
odczuwanym braku perspektyw na
przysz³oœæ – mo¿e o pokusach ucieczki
w lepszy œwiat”. Pod t¹ sam¹ dat¹ Mieczys³aw F. Rakowski zanotowa³ w swych
pamiêtnikach, i¿ odwiedzi³ go minister
sprawiedliwoœci, który powiedzia³, ¿e to
co widzia³ dzieñ wczeœniej, jest jego osobist¹ klêsk¹ ¿yciow¹. Jest ponad 40 lat
w ruchu lewicowym i teraz dochodzi do
wniosku, ¿e s¹ to lata stracone. A w ocenie zespo³u pracowników KC PZPR,
MSW i Urzêdu d\s Wyznañ napisano, ¿e
wed³ug spontanicznie wypowiadanych
opinii w³oskich dziennikarzy, papie¿
zachowywa³ siê jak „ polski ksi¹¿ê”.

WSPARCIE czyli na bratni¹
pomoc zawsze mo¿na
liczyæ…
Oczywiœcie przygotowania wizyt
papieskich by³y konsultowane z towarzyszami radzieckimi. Ci ostatni przestrzegali przed fanatyzmem religijnym
w klasie robotniczej, zreszt¹ w³adze PRL
podziela³y te obawy. Wg rezydenta KGB
w Warszawie, Czes³aw Kiszczak liczy³ na
pogarszaj¹cy siê stan zdrowia Ojca Œwiêtego i mia³ wrêcz wyra¿aæ nadziejê, „¿e
Bóg powo³a go jak najszybciej na swoje
³ono.”
Wobec rosn¹cych potrzeb materia³owo–technicznych zwi¹zanych z pielgrzymkami zarówno KGB jak i STASI
udziela³y wszechstronnej pomocy.
W 1983 r. polskie MSW prosi³o radzieckie s³u¿by bezpieczeñstwa o 150 miotaczy pocisków gumowych, 20 opancerzonych limuzyn, sprzêt do obserwacji
i pods³uchu, namioty wojskowe, sprzêt
medyczny. Wschodnioniemieccy towarzysze oferowali zaœ kamery filmowe,
minifony, aparaty fotograficzne ze specjalistycznymi obiektywami.
Mo¿na zreszt¹ zaryzykowaæ tezê, ¿e
radzieccy przyjaciele et consortes d¹¿yli do tego, aby Jan Pawe³ II zaniecha³
swych pielgrzymek raz na zawsze nie
tylko do Polski, ale w ogóle gdziekolwiek. Niedwuznacznie œwiadczy o tym
„bu³garski œlad”, na który natrafi³ w³oski

sêdzia podczas œledztwa w sprawie
zamachu na Ojca Œwiêtego w 1981 r.

REFLEKSJA czyli dlaczego
nam siê nie uda³o, przecie¿
tak siê staraliœmy…
W IV 1987 r. Wojciech Jaruzelski
mówi³ na posiedzeniu Sekretariatu KC
PZPR:
„Ten Koœció³ jednak poza wszystkim
innym, ¿e i dzisiaj ma politycznego wabika, to on jednak siê nad tym cz³owiekiem
pochyla,. Oczywiœcie pochyla i nic wiêcej, ale on siê jednak pochyla. On chodzi
po tej kolêdzie do ka¿dego mieszkania.
Oczywiœcie bierze co trzeba, ale pogada,
pog³aszcze po g³ówce, zostawi op³atek,
jest przy najwa¿niejszych momentach
¿ycia cz³owieka czy tragedii rodziny. Jest
z dzieckiem wtedy, kiedy prowadzi lekcje religii, a jeszcze teraz coraz bardziej
zwiêksza swoje oddzia³ywanie, a czy my
tacy jesteœmy? Przecie¿ nas jest w sumie
wiêcej, Ksiê¿y jest 20 tys. w sumie
w kraju. A przecie¿ licz¹c aktyw partii,
aparat etatowy…Jest nas 10 razy wiêcej,
a jeszcze weŸmy administracjê, weŸmy
wiele innych, to nasza armia jest o wiele
silniejsza, tylko w³aœnie ona tak nie dzia³a”. I rzeczywiœcie nie dzia³a³a. Armia
genera³a wyraŸnie nie dysponowa³a
nawet odpowiednim aparatem pojêciowym, który pomóg³by jej coœ zrozumieæ.

ZAKOÑCZENIE
My, którzy Go naprawdê kochaliœmy
i têsknimy za nim, powinniœmy jednak
poznaæ nauczanie papieskie z ca³¹ dobr¹
wol¹ na jak¹ nas staæ, bo Jego wiedza
i myœl jest broni¹ skuteczn¹ w walce
z k³amstwem, oszustwem i manipulacj¹.
Jesteœmy Mu to winni…
W 1995 r., w Skoczowie Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II powiedzia³: „Wbrew
pozorom praw sumienia trzeba broniæ
tak¿e dzisiaj. Pod has³ami tolerancji,
w ¿yciu publicznymi w œrodkach masowego przekazu szerzy siê nieraz wielka,
mo¿e najwiêksza nietolerancja.”
AR¯
Biuletyn IPN nr 4, kwiecieñ 2005,
Jan Pawe³ II 1920–2005.

Marsz ku Zdrowiu

FOT. GRZEGORZ SPA£A

iele razy wspominaliœmy
wielk¹ radoœæ, jak¹ odczuwa³o spo³eczeñstwo po
wyborze Karola Wojty³y na Stolicê Piotrow¹. Prawdê rzek³szy, nie bardzo
nas interesowa³y „prze¿ycia”
w³adz PRL zwi¹zane z tym wydarzeniem. Jednak dziêki badaczom
archiwów mamy u³atwione zadanie. Warto ostatecznie poznaæ dzia³ania w³adz choæby po to, by uœwiadomiæ sobie, jak bardzo by³y one
wyobcowane ze spo³eczeñstwa,
którego mieni³y siê reprezentacj¹.

WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL

Ruch Kobiet do
Walki z Rakiem
Piersi Europa
Donna
zorganizowa³
coroczny Marsz
ku Zdrowiu,
maj¹cy na celu
promowanie
profilaktycznych
badañ. Marsz
zgromadzi³
kilkaset osób.
Na czele
pochodu sz³a
Dorota
Chudowska
szefowa Oœrodka
Diagnostyki
Onkologicznej
Spo³ecznej
Fundacji
Solidarnoœci.

7

XX KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW NSZZ „SOLIDARNOŒÆ”:

Janusz Œniadek
ponownie szefem
Blisko 300 delegatów uczestniczy³o w Szczecinie w obradach XX Krajowego Zjazdu
Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ”. Ich najwa¿niejsz¹ decyzj¹ by³ wybór
przewodnicz¹cego na now¹ kadencjê. Zosta³ nim ponownie Janusz Œniadek.

rzeciwko Œniadkowi kandydowali
Leszek Walczak, przewodnicz¹cy
Regionu Bydgoskiego oraz Jan
Mosiñski, szef „Solidarnoœci” Wielkopolska
Po³udniowa. Obydwaj krytycznie wypowiadali siê o mijaj¹cej kadencji. Walczak m.
in. negatywnie oceni³ pomys³ przyst¹pienia
„Solidarnoœci” do umowy spo³ecznej. Jego
zdaniem ten dokument ma zniechêciæ
zwi¹zek do udzia³u w manifestaciach. Jan
Mosiñski Ÿle oceni³ ca³¹ mijaj¹c¹ kadencjê.
Wed³ug niego „Solidarnoœæ” s³abnie, coraz
mniej praw maj¹ te¿ pracownicy i cz³onkowie Zwi¹zku. Mosiñski zaproponowa³
zmianê roli Komisji Krajowej i poszczególnych regionów, których – jego zdaniem
– powinno byæ mniej.

P

Wyst¹pienia kontrkandydatów Janusza
Œniadka przekona³y delegatów na tyle, ¿e
dosz³o do drugiej tury wyborów (po pierwszej odpad³ Mosiñski). W tajnym g³osowaniu
dotychczasowego przewodnicz¹cego popar³o 178 delegatów. Leszek Walczak dosta³ 68
g³osów.
Nowy – stary przewodnicz¹cy podziêkowa³ za wybór. Jak stwierdzi³, to dobrze, ¿e
wybory by³y zaciête i ¿e delegaci pozytywnie
go zweryfikowali. Zapowiedzia³ d¹¿enia do
scalenia zwi¹zku. Obieca³ nie zawieœæ powierzonego mu zaufania.
Delegaci wybrali równie¿ cz³onków Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej.
Z naszego regionu do KK z klucza wszed³
Bogdan Or³owski jako przewodnicz¹cy ZR

oraz z wyboru Ewa Kosiorowska do Komisji
Krajowej i Wojciech Obremski do Krajowej
Komisji Rewizyjnej.

Szukaæ wspólnego dobra
Ale zanim Zjazd siê rozpocz¹³, delegaci
uczestniczyli we Mszy œw. w Bazylice Archikatedralnej pw. Œw. Jakuba. W homilii Duszpasterz Ludzi Pracy abp. T. Goc³owski odniós³
siê do I Krajowego Zjazdu Delegatów
w Gdañsku Oliwie w 1981 r. Przypomnia³ te¿
inne wydarzenia z najnowszej historii Polski,
które doprowadzi³y do powstania „Solidarnoœci”. Wspomnia³ s³owa Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II skierowane do Zwi¹zku. – Solidarnoœæ winna wróciæ do swych korzeni, do idea³ów, jakie przyœwieca³y zwi¹zkowi zawodowemu.
Abp Goc³owski zaapelowa³ o poszukiwanie wspólnych wartoœci, o poszukiwanie
wspólnego dobra. – Bo taka jest „Solidarnoœæ”, która wyczuwa niezwyk³¹ troskê
o ludzi pracy, walczy o sprawiedliwoœæ spo³eczn¹. Walka ta winna byæ traktowana jako
staranie o w³aœciwe dobro. Nie jest to walka
przeciwko innym. Praca ³¹czy ludzi – mówi³
arcybiskup Goc³owski, który na zakoñczenie
swej homilii przypomnia³ s³owa Ojca Œwiêtego – Staj¹c w obronie praw pracowniczych
dzia³ajcie w s³usznej sprawie. Dlatego mo¿ecie liczyæ na Koœció³, z Bo¿¹ prawd¹ pe³nijcie
dzie³o, które rozpoczêliœcie przed laty.

Prezydent zaprasza do pa³acu
– Nie ma lepszej ochrony dla pracowników
ni¿ rozs¹dne, dobrze zorganizowane i dobrze
kierowane zwi¹zki zawodowe – mówi³
w swym wyst¹pieniu prezydent Lech Kaczyñski, który by³ goœciem pierwszego dnia obrad.
czytaj dalej str. 4
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UCHWA£A NR 1 XX KZD
ws. zmian w Statucie NSZZ “Solidarnoœæ”
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” dzia³aj¹c na podstawie § 60 ust 3 Statutu NSZZ „Solidarnoœæ” wprowadza w § 29 Statutu
NSZZ „Solidarnoœæ” nastêpuj¹ce zmiany:
1. ustêp 3 otrzymuje brzmienie:
Krajowy sekretariat bran¿owy jest zrzeszeniem krajowych sekcji
bran¿owych oraz innych jednostek organizacyjnych Zwi¹zku wymienionych w ust. 4.
2. dodaje siê ustêp 4 w brzmieniu:
Zasady przystêpowania do krajowego sekretariatu bran¿owego
innych jednostek organizacyjnych Zwi¹zku, oprócz krajowych sekcji
bran¿owych, uchwala Komisja Krajowa,
z zachowaniem nastêpuj¹cych regu³: do krajowego sekretariatu
bran¿owego mog¹ nale¿eæ:
1) miêdzyregionalne i regionalne sekcje bran¿owe, je¿eli nie istnieje
krajowa sekcja danej bran¿y,
2) organizacje zak³adowe i miêdzyzak³adowe spe³niaj¹ce ³¹cznie
nastêpuj¹ce warunki:
a) je¿eli nie istnieje krajowa sekcja danej bran¿y,
b) je¿eli nie istnieje miêdzyregionalna ani regionalna sekcja bran¿owa obejmuj¹ca swym dzia³aniem obszar dzia³ania danej organizacji
zak³adowej lub miêdzyzak³adowej,
c) organizacja zak³adowa lub miêdzyzak³adowa prowadzi swoj¹
dzia³alnoœæ na terenie co najmniej dwóch województw.
UCHWA£A NR 2 XX KZD
ws. zmian w Statucie NSZZ “Solidarnoœæ”
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” dzia³aj¹c na podstawie § 60 ust 3 Statutu NSZZ „Solidarnoœæ” wprowadza nastêpuj¹ce
zmiany w Statucie NSZZ „Solidarnoœæ”:
1. w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Bran¿owymi jednostkami organizacyjnymi Zwi¹zku s¹ krajowe
i regionalne sekretariaty bran¿owe oraz krajowe, miêdzyregionalne
i regionalne sekcje bran¿owe.
2. § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Rejestracji i wyrejestrowania regionalnych sekretariatów bran¿owych oraz regionalnych i miêdzyregionalnych sekcji bran¿owych
dokonuje zarz¹d regionu, zgodnie z zasadami okreœlonymi w uchwale
Komisji Krajowej.
3. § 27:
a) ustêp 2 otrzymuje brzmienie:
Do miêdzyregionalnej sekcji bran¿owej, zrzeszaj¹cej cz³onków
Zwi¹zku zatrudnionych u pracodawców z bran¿y odpowiadaj¹cej danej
sekcji, mog¹ nale¿eæ:
organizacje zak³adowe i miêdzyzak³adowe,
ni¿sze jednostki organizacyjne organizacji zak³adowych i miêdzyzak³adowych, nienale¿¹cych do ¿adnej regionalnej lub krajowej sekcji
bran¿owej, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Krajowy Zjazd Delegatów na mocy postanowieñ § 25,
dzia³aj¹ce na terenie jednego województwa lub na terenie okreœlonym zgodnie uchwa³¹ Komisji Krajowej, o której mowa w § 26 ust. 2.”
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Do krajowej sekcji bran¿owej mog¹ nale¿eæ:
1) regionalne i miêdzyregionalne sekcje bran¿owe,
2) jednostki organizacyjne Zwi¹zku – o których mowa w ust. 1 pkt.
1 i 2 – z regionów, w których nie istnieje regionalna sekcja, nale¿¹ca do
danej krajowej sekcji bran¿owej i nie objête zakresem dzia³alnoœci miêdzyregionalnej sekcji.
c) dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
Jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, mo¿e
nale¿eæ wy³¹cznie do jednej regionalnej albo miêdzyregionalnej sekcji
bran¿owej albo te¿ do krajowej sekcji bran¿owej, je¿eli nie dzia³a na
terenie objêtym dzia³alnoœci¹ regionalnej lub miêdzyregionalnej sekcji
bran¿owej.
4. w § 28 dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
Postanowienia ust. 1,2 i 3 stosuje siê odpowiednio do miêdzyregionalnej sekcji bran¿owej z uwzglêdnieniem postanowieñ uchwa³y
Komisji Krajowej, o której mowa w § 26 ust. 2.
UCHWA£A NR 3 XX KZD
ws. upowa¿nienia Komisji Krajowej do dokonania zmian
redakcyjnych w Statucie NSZZ „Solidarnoœæ”
Krajowy Zjazd Delegatów zobowi¹zuje Komisjê Krajow¹ do niezw³ocznego zg³oszenia w Krajowym Rejestrze S¹dowym zmian w Statucie NSZZ „Solidarnoœæ” przyjêtych uchwa³ami nr 1 i 2 XX KZD
w Szczecinie oraz upowa¿nia Komisjê Krajow¹, w uzgodnieniu z Komisj¹ Statutow¹ KZD, do wprowadzenia w nich poprawek o charakterze
formalno – redakcyjnym w przypadku stwierdzenia b³êdów o takim
charakterze.
Powy¿sze uprawnienie Komisja Krajowa mo¿e scedowaæ na swoje
Prezydium.
UCHWA£A NR 4 XX KZD
ws. zmiany uchwa³y nr 4 XIX KZD dot. zasad tworzenia i rejestracji
bran¿owych jednostek organizacyjnych Zwi¹zku
Krajowy Zjazd Delegatów wprowadza nastêpuj¹ce zmiany w uchwale nr 4 XIX KZD:
1.w § 1 ust. 1:
a) dotychczasowe punkty 2 – 5 uzyskuj¹ odpowiednio numeracjê
3 – 6.
dalej str. 4
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Rozs¹dny Zwi¹zek
Prezydent Lech Kaczyñski na ZjeŸdzie

ylko istnienie rozs¹dnych, dobrze
zorganizowanych zwi¹zków zawodowych jest gwarancj¹ równowagi
spo³ecznej w Polsce – powiedzia³ m.in. na
XX KZD prezydent Lech Kaczyñski, który
by³ 28 wrzeœnia br. goœciem na szczeciñskich obradach „Solidarnoœci”. Prezydent
podziêkowa³ równie¿ za poparcie jakie
dosta³ od Zwi¹zku rok temu przed wyborami prezydenckimi. Pe³ny tekst przemówienia: To ju¿ dwudziesty zjazd, dwudziesty w ci¹gu dwudziestu szeœciu lat legalnego
– póŸniej sprzecznego z ówczesnym
komunistycznym prawem i w koñcu, od lat
ju¿ wiêcej ni¿ siedemnastu, siedemnastu
i pó³ prawie, znów dzia³aj¹cego w ramach
obowi¹zuj¹cego porz¹dku prawnego
– zwi¹zku „Solidarnoœæ”. Zwi¹zku, który,
gdy powstawa³ przed dwudziestu szeœciu
laty, by³ wielkim protestem. By³ protestem
przeciw zniewoleniu, przeciwko zniewoleniu tak¿e w stosunkach pracy, przeciwko
brakowi demokracji i przeciwko narodowemu upokorzeniu, przeciwko brakowi
niezawis³oœci. Szed³ krok po kroku ku osi¹gniêciu swoich celów w ci¹gu pierwszych
dziewiêciu lat swego istnienia w trudnych
warunkach walki, walki w ramach której
dziesi¹tki tysiêcy ludzi by³o internowanych
lub aresztowanych. Walki prowadzonej
w podziemiu, walki, w której niejeden zgin¹³, niejedna lub niejeden z naszych kole¿anek i kolegów osi¹gn¹³ sukces. Ja wiem,
¿e mówiê to nie po raz pierwszy, ale to jest
prawda, któr¹ przy ka¿dej okazji nale¿y
powtarzaæ, a na pewno nale¿y powtórzyæ
j¹ przy okazji jubileuszowego zjazdu. Ten
zwi¹zek by³ czymœ, co stanowi³o koœciec,
podstawê wielkiej konstrukcji, któr¹ zbudowali Polacy do walki z komunizmem.
Wielkiej konstrukcji, która w sprzyjaj¹cych
okolicznoœciach historycznych, przy,
mo¿na powiedzieæ: niezwykle przyjaznej
nam Opatrznoœci, czego najlepszym dowodem by³ wybór, a nastêpnie pontyfikat Jana
Paw³a II, zwyciê¿y³a i obali³a w Polsce
komunizm. Ale póŸniej przysz³y nowe
zadania. Nowe zadania ju¿ œciœle zwi¹zane
z reprezentowaniem interesów milionów
ludzi, którzy utrzymuj¹ siê z pracy najemnej. Milionów ludzi, którzy s¹ po prostu
pracownikami. Tacy ludzie byli, s¹ i bêd¹
najwiêksz¹ grup¹ w spo³eczeñstwie. I ich
interesy musz¹ byæ reprezentowane tak¿e
systemie, który opiera siê o w³asnoœæ prywatn¹, w którym niezwykle istotna rolê
odgrywaj¹ tak¿e ci, którzy organizuj¹ procesy pracy – pracodawcy, przedsiêbiorcy.
Nie negujemy tego. Ale zdajemy sobie
sprawê, ¿e demokracja, ¿e wolnoœæ, musi
zak³adaæ równowa¿enie interesów spo-
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³ecznych. Na tym w³aœnie polega Polska
solidarna. Na tym, ¿e nie tylko interes jednej grupy spo³ecznej jest realizowany. I tych
interesów, nawet w sposób tak niedoskona³y, jak w tej chwili, nie da³oby siê pewnie
równowa¿yæ gdyby w Polsce nie dzia³a³
dalej Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek
Zawodowy „Solidarnoœæ”. Za to, kole¿anki i koledzy, nale¿¹ siê wam podziêkowania,
bo sytuacja istotnie nie jest ³atwa. Nie jest
³atwa w kraju, który buduje, mo¿na powiedzieæ zbudowa³ ju¿, nowy ustrój gospodarczy, dlatego, ¿e podjêta zosta³a taka decyzja. A nie dlatego, ¿e wynika³o to z normalnych procesów spo³ecznych. To oczywiœcie
nie wina „Solidarnoœci”, to nie wina obywateli polskich, to wina tego, ¿e na dwa pokolenia narzucono nam ustrój, który nic
z naturalnymi prawami rz¹dz¹cymi spo³eczeñstwem wspólnego nie mia³. Dziœ trzeba to nadrabiaæ i trzeba to nadrabiaæ tak,
aby nie by³o zapomnianych, aby nie by³o
wykluczonych. I to kolejne zadanie Polski
solidarnej, które musi byæ realizowane
a jest codziennie prawie zagro¿one. Bo istnieje te¿ inna koncepcja. Budowy Polski dla
silnych i bogatych. Budowy takiej Polski,
w której tylko ci, którzy dysponuj¹ w³asnoœci¹, szczególnie na du¿¹ skalê, maj¹ cokolwiek do powiedzenia. Mam nadziejê, ¿e
taka Polska nigdy nie powstanie. I mogê
powiedzieæ ¿e póki bêdê prezydentem
Rzeczypospolitej to z tak¹ wizj¹ bêdê
otwarcie walczy³. Ja bardzo g³êboko szanujê tych, którzy dostarczaj¹ ludziom pracê.
Którzy swoimi wrodzonymi predyspozycjami powoduj¹ ¿e kraj siê rozwija, do tego
za chwilê przejdziemy. Ale to nie jest przypadek, ¿e jak dot¹d, w Pa³acu Prezydenckim to zwi¹zkowcy z „Solidarnoœci” byli
goœæmi, a nie przedstawiciele tej drugiej,
szanowanej i sk¹din¹d bardzo potrzebnej
strony. To nie by³a sprawa jakichkolwiek
moich niechêci. To by³a sprawa przekonania, ¿e dla równowagi interesów w naszym
kraju tak w³aœnie nale¿y czyniæ. I tak bêdê
czyni³ dalej, zawsze bêdziecie mieli otwart¹
drogê do Pa³acu Prezydenckiego, chocia¿
nie twierdzê, ¿e nie bêd¹ przychodzili te¿
tam inni. Szanowni pañstwo, ja chcia³bym
jeszcze zwróciæ uwagê na jedn¹ sprawê,
której domagali siê robotnicy, domagali siê
pracownicy, domagali siê Polacy. Tej, jak¿e
pamiêtnej jesieni 1980 roku, póŸniejszego
lata i jesieni. T¹ wartoœci¹ by³a prawda. By³a
prawda, bo wszyscy byli niezwykle zmêczeni latami s³uchania ka¿dego dnia, mo¿na
powiedzieæ od rana do wieczora, rzeczy
nieprawdziwych, a co najwy¿ej pó³prawdziwych. „Solidarnoœæ” walczy³a o prawdê
i dzisiaj obiektywne warunki do tego, ¿eby
prawda zwyciê¿y³a, formalnie w naszym
kraju s¹, nikt im nie grozi. Ale rzeczywistoœæ bywa tutaj czêsto, wrêcz bardzo czêsto, zupe³nie inna. Oto, panie przewodnicz¹cy, ekscelencje, ksiê¿a arcybiskupi
i biskupi, kole¿anki i koledzy, mamy kraj,
który w ci¹gu ostatniego roku rozwija³ siê
w tempie szybszym ni¿ poprzednio. Wszyscy chcielibyœmy jeszcze lepiej, ale tempo
5,5 proc. nie jest tempem z³ym, w którym
licz¹c sierpieñ do sierpnia, o ok. 400 tys.
ludzi zmniejszy³o siê bezrobocie, te¿ byœmy
chcieli wiêkszego tempa, ale jest ono
znacznie szybsze ni¿ poprzednio, je¿eli
chodzi o spadek bezrobocia, w którym po
raz pierwszy od lat w sposób statystycznie
zauwa¿alny wzros³y wynagrodzenia,
w którym wzros³y zakupy dokonywane
przez Polki i Polaków, w sposób istotny
wzros³a produkcja przemys³owa, co dla
Polski jest niezwykle istotne, i to o kilkana-

œcie proc., w którym spada przestêpczoœæ,
w którym wzrasta poczucie bezpieczeñstwa, tu dane s¹ najlepsze od tej pory jak w
ogóle to poczucie bezpieczeñstwa siê mierzy. A mimo wszystko, gdyby ktoœ zna³ Polskê nie z bezpoœredniego osobistego
doœwiadczenia, a jedynie z tego, co czyta
lub widzi, to móg³by myœlê, ¿e ¿yjemy w
kraju w g³êbokim kryzysie i do tego przy
zagro¿onej demokracji. Nie by³o rz¹du
bardziej krytykowanego ni¿ obecnie, nie
by³o prezydenta bardziej atakowanego ni¿
obecnie. Czy to nie jest przypadkiem
dowód, ¿e ¿adnej wolnoœci nic w Polsce nie
grozi, a mimo wszystko stwarza siê tego
rodzaju wra¿enie? I tyle chcia³bym powiedzieæ wam tutaj, bo „Solidarnoœæ” walczy³a
o prawdê. Walczy³a o prawdê i to by³o
jedno z jej podstawowych przes³añ, mo¿na
powiedzieæ jedno z przes³añ, wziêtych
jeszcze z wczeœniejszych buntów. Bo
pamiêtam tak¿e rok 68, wydarzenia
o innym charakterze, wydarzenia, w których w pierwszym rzêdzie bra³ udzia³ m³odzie¿ na uniwersytetach, politechnikach
i innych wy¿szych uczelniach. Tak¿e pracownicy naukowi. I tam, naszym ówczesnym has³em tez by³a walka z wszechogarniaj¹cym k³amstwem. „Solidarnoœæ” wiêc,
mo¿na powiedzieæ, kontynuowa³a to, o co
Polacy walczyli ju¿ wczeœniej. I chcia³bym,
¿eby kontynuowa³a to dalej. Bo jesteœcie,
kole¿anki i koledzy, w tej sprawie równie¿
bardzo potrzebni. Szanowni pañstwo, ja
zdajê sobie sprawê z tego, ¿e bardzo wiele
rzeczy jest jeszcze do zrobienia. Bezrobocie spada, ale dalej jest bardzo wysokie,
p³ace rosn¹, ale dalej wysokie nie s¹. Istnieje problem przestêpczoœci, mimo, ¿e nieco
mniejszy ni¿ przed kilkoma laty. Istnieje
problem mieszkañ, istnieje olbrzymia szansa i olbrzymi problem wykorzystania œrodków, które do Polski dop³ywaj¹ z Unii
Europejskiej. To wszystko s¹ problemy,
które bêd¹, jak mam nadziejê, rozwi¹zywane. Bêd¹ rozwi¹zywane w warunkach
wzglêdnego przynajmniej spokoju i stabilizacji. Bo sukces jest mo¿liwy. Bo mo¿liwy
jest taki sukces, z którego skorzystaj¹ nie
tylko nieliczni, ale z którego skorzysta zdecydowana wiêkszoœæ. Bo mo¿liwa jest taka
polityka, w której znajd¹ siê równie¿ choæby skromne œrodki dla tych, najbardziej
poszkodowanych przez los, dla tych, którzy w ogóle pracowaæ nie mog¹. Nie s¹
pracownikami, ale nie dlatego, ¿e nie chc¹,
tylko dlatego, ¿e los spowodowa³, ¿e pracowaæ nie mog¹. ¿e szaleñcze plany wprowadzenia w tym zakresie daleko id¹cych
ograniczeñ nie zostan¹ zrealizowane. Powtarzam: to jest mo¿liwe. Ale przy solidarnej
postawie nas wszystkich. Kole¿anki i koledzy, ¿yczê owocnych obrad, ¿yczê tego, by
zwi¹zek „Solidarnoœæ” rozwija³ siê, ¿eby
coraz wiêcej cz³onków „Solidarnoœci” by³o
w sektorze prywatnym. Ja doceniam rolê
Inspekcji Pracy, k³aniam siê obecnej tu Pani
Minister. Doceniam rolê pañstwowego
nadzoru nad tymi stosunkami, przedstawi³em parlamentowi odpowiedni¹ ustawê,
która bardzo zaostrza odpowiedzialnoœæ za
naruszanie przepisów prawa pracy. Ale nie
ma lepszej ochrony dla pracowników ni¿
rozs¹dne, m¹dre, dobrze zorganizowane
i dobrze kierowane zwi¹zki zawodowe.
I pamiêtajcie kole¿anki i koledzy, ¿e przynajmniej w tym budynku przy Krakowskim
Przedmieœciu, w którym od dziewiêciu
miesiêcy urzêdujê i mam urzêdowaæ jeszcze ponad cztery lata, ta prawda jest
i pozostanie œwietnie znana.
Dziêkujê bardzo.
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Stanowczo domagamy siê od rz¹du udzia³u i obecnoœci reprezentantów Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarnoœæ” przy podejmowaniu tak wa¿nych dla marynarzy decyzji oraz
powrócenia do dialogu spo³ecznego w ramach prac Zespo³u Trójstronnego ds. ¯eglugi i Rybo³ówstwa Morskiego.
Wielokrotnie i od wielu lat Krajowa Sekcja Morska Marynarzy
i Rybaków NSZZ „Solidarnoœæ” dawa³a dowody swojego zaanga¿owania w walkê przeciwko tanim banderom na rzecz stworzenia warunków
dla odbudowy polskiej narodowej floty handlowej oraz polepszenia
sytuacji polskich marynarzy i rybaków.
STANOWISKO NR 3 XX KZD
ws. strategii dla górnictwa
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” zwraca siê do rz¹du
RP o odrzucenie w ca³oœci sygnowanej przez Ministra Gospodarki
Strategii dla górnictwa wêgla kamiennego na lata 2007–2015.
Wnosimy jednoczeœnie o natychmiastowe zaprzestanie wprowadzania zmian organizacyjnych w polskim górnictwie. Takie dzia³ania
doprowadzaj¹ bowiem do dramatycznej redukcji miejsc pracy w tej
bran¿y i w bran¿ach kooperuj¹cych.
STANOWISKO NR 4 XX KZD
ws. cukrowni Wo¿uczyn
Krajowy Zjazd Delegatów solidaryzuje siê z g³oduj¹c¹ za³og¹
cukrowni Wo¿uczyn i domaga siê w trybie pilnym rozwi¹zania problemu zaistnia³ego w tej cukrowni.
Krajowy Zjazd Delegatów upowa¿nia Prezydium Komisji Krajowej
do wyst¹pienia do Prezesa Rady Ministrów o podjêcie stosownych
dzia³añ w celu korzystnego dla pracowników zakoñczenia tego dramatu.
STANOWISKO NR 5 XX KZD
ws. zaprzestania dyskryminacji z powodu przynale¿noœci
zwi¹zkowej
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” domaga siê natychmiastowego zaprzestania dyskryminacji z powodu przynale¿noœci
zwi¹zkowej w Media Markt.
Zwracamy siê do Pañstwowej Inspekcji Pracy o piln¹ kontrolê sieci
sklepów i innych zak³adów pracy, w których ³amane s¹ podstawowe
prawa pracownicze, w tym prawo do zrzeszania w zwi¹zki zawodowe.
Pracowników Media Markt zapewniamy o naszym wsparciu,
a cz³onków Zwi¹zku wzywamy do wziêcia udzia³u w solidarnoœciowej
manifestacji w obronie dyskryminowanych pracowników w dniu
9 paŸdziernika 2006 r. w Gdañsku.

APEL NR 1XX KZD
ws. Stowarzyszenia Osób Represjonowanych
w Stanie Wojennym
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ”, w uznaniu zas³ug dla
Ojczyzny osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, apeluje do wszystkich struktur Zwi¹zku
o udzielenie wszelkiej mo¿liwej pomocy cz³onkom Stowarzyszenia.
APEL NR 2 XX KZD
ws. przywrócenia zapisów ustaw
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” apeluje do Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego o podjêcie inicjatywy ustawodawczej w celu
zmiany nastêpuj¹cych ustaw:
1. art. 1 ust 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwi¹zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotycz¹cych pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 z póŸn.
zm.) poprzez zast¹pienie terminu: „30 dni” terminem „90 dni”.
Art. 1 ust. 1 otrzyma³by brzmienie:
Przepisy ustawy stosuje siê w razie koniecznoœci rozwi¹zania przez
pracodawcê zatrudniaj¹cego co najmniej 20 pracowników stosunków
pracy z przyczyn niedotycz¹cych pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcê, a tak¿e na mocy porozumienia
stron, je¿eli w okresie nieprzekraczaj¹cym 90 dni zwolnienie obejmuje
co najmniej:
1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej ni¿ 100 pracowników,
2) 10 % pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100
jednak¿e mniej ni¿ 300 pracowników,
3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub
wiêcej pracowników - zwanego dalej „grupowym zwolnieniem”.
2. ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 55, poz. 236 ze zm.) poprzez:
a) dopisanie do art. 1 zwrotu „zwolnieñ pracowników”.
Art. 1 otrzyma³by brzmienie:
Spór zbiorowy pracowników z pracodawc¹ lub pracodawcami mo¿e
dotyczyæ zwolnieñ (pracownika) pracowników, warunków pracy, p³ac
lub œwiadczeñ socjalnych oraz praw i wolnoœci zwi¹zkowych pracowników lub innych grup, którym przys³uguje prawo zrzeszania siê
w zwi¹zkach zawodowych.
b) wykreœlenie z tej ustawy art. 4 ust. 1.

b) wprowadza siê nowy punkt 2 o brzmieniu:
2) miêdzyregionalna sekcja bran¿owa.
2. w § 2:
a) ust. 2 uzyskuje numer 3.
b) wprowadza siê nowy ust. 2 o brzmieniu:
2) Do krajowej sekcji bran¿owej mog¹ nale¿eæ regionalne sekcje
bran¿owe oraz jednostki organizacyjne Zwi¹zku – o których mowa w
ust. 1 pkt 1 i 2 – z regionów,
w których nie istnieje regionalna sekcja, nale¿¹ca do danej krajowej
sekcji bran¿owej.
3. w § 4 ust. 1 po wyrazach „regionalne sekcje bran¿owe” dopisuje
siê przecinek i wyrazy „miêdzyregionalne sekcje bran¿owe”.
4. w § 5 ust. 1 po wyrazie „regionalnych” dopisuje siê przecinek
i wyraz miêdzyregionalnych.
5. w § 6 ust. 1 po wyrazach „sekcji bran¿owych” dopisuje siê wyrazy “oraz innych jednostek organizacyjnych Zwi¹zku wymienionych
w § 29 ust 4 Statutu NSZZ „Solidarnoœæ””.
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UCHWA£A NR 5 XX KZD
ws. nadania tytu³u Zas³u¿ony dla NSZZ „Solidarnoœæ”
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ”, dzia³aj¹c na podstawie regulaminu przyjêtego uchwa³¹ nr 7 XVI KZD, postanawia nadaæ
nastêpuj¹cym osobom tytu³ Zas³u¿ony dla NSZZ „Solidarnoœæ”:
* Ks. Kardyna³ Henryk Gulbinowicz * Ks. Kanonik Aleksander Baca
* Zbigniew Branach * Ks. W³adys³aw Drewniak * Thomas Freden * Ks.
Kanonik Zbigniew Kuzia * Tom Lewandowski * Marek £ochwicki *
Anna Niszczak * Jean–Claude Pichenot * David Rodich * Mike Waske
* O. Ludwik Wiœniewski * Ks. Marian Wojnicki * Ks. Kanonik Eugeniusz Zarêbiñski * Ks. Pra³at Julian •ra³ko
UCHWA£A NR 6 XX KZD
ws. Dnia Solidarnoœci i Wolnoœci
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” zobowi¹zuje Komisjê
Krajow¹ NSZZ „Solidarnoœæ” do rozpoczêcia dzia³añ zmierzaj¹cych
do podjêcia inicjatywy ustawodawczej polegaj¹cej na wprowadzeniu
do ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o ustanowieniu dnia 31 sierpnia
Dniem Solidarnoœci i Wolnoœci (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1295)
artyku³u o treœci:
„Art. (...) Dzieñ 31 sierpnia jest dniem wolnym od pracy”.
Ustanowienie dnia 31 sierpnia dniem wolnym od pracy jeszcze bardziej wpisa³oby wydarzenia sprzed 26 lat w pamiêæ rodaków.
UCHWA£A NR 7 XX KZD
ws. ratyfikacji przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ Europejskiej
Karty Spo³ecznej
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” zobowi¹zuje Komisjê
Krajow¹ NSZZ „Solidarnoœæ” do podjêcia w trybie pilnym dzia³añ zmierzaj¹cych do rozszerzenia ratyfikacji przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ Europejskiej Karty Spo³ecznej, a w szczególnoœci art. 4 pkt. 1 uznaj¹cego
prawo pracowników do takiego wynagrodzenia, które zapewni im
i ich rodzinom godziwy poziom ¿ycia.
UCHWA£A NR 8 XX KZD
ws. pracowników sektora finansowego
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” zobowi¹zuje Komisjê
Krajow¹ do wniesienia do Komisji Trójstronnej do Spraw Spo³eczno–Gospodarczych wniosku o powo³anie podzespo³u ds. sektora bankowego. Zespó³ powinien zaj¹æ siê problemami pracowników sektora
bankowego, tj. gwarancjami zatrudnienia i os³onami socjalnymi przy
przejêciach, po³¹czeniach i wydzieleniach banków.
UCHWA£A NR 9 XX KZD
ws. przywrócenia uprawnieñ wychowawcom placówek
wychowawczo–opiekuñczych
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” zobowi¹zuje Komisjê
Krajow¹ do podjêcia starañ prowadz¹cych do zmian przepisów prawa
w celu przywrócenia wychowawcom placówek wychowawczo–opiekuñczych uprawnieñ wynikaj¹cych z ustaw o systemie oœwiaty i Karty
Nauczyciela.
UCHWA£A NR 10 XX KZD
ws. minimalnego wynagrodzenia
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” zobowi¹zuje Komisjê
Krajow¹ do podjêcia wszelkich mo¿liwych dzia³añ zmierzaj¹cych do
natychmiastowego podwy¿szenia kwoty minimalnego wynagrodzenia
do kwoty minimum 60% œredniego wynagrodzenia w gospodarce.
UCHWA£A NR 11 XX KZD
ws. trybu prac nad uchwa³¹ programow¹
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” zobowi¹zuje Komisjê
Programow¹ KZD do przygotowania projektu konstytucji programowej Zwi¹zku na kolejny KZD.
UCHWA£A NR 12 XX KZD
ws. kart rabatowych
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” zobowi¹zuje Komisjê
Krajow¹ do powo³ania w 2006 roku zespo³u, którego zadaniem bêdzie
podjêcie prac nad uruchomieniem na szczeblu krajowym systemu
ogólnopolskiej karty rabatowej dla cz³onków NSZZ “Solidarnoœæ”.
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List do Ojca Œwiêtego Benedykta XVI
Jego Œwi¹tobliwoœæ
Benedykt XVI
Watykan
Umi³owany Ojcze Œwiêty,
Zwi¹zkowcy zgromadzeni w Szczecinie na obradach XX Krajowego Zjazdu
Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” przesy³aj¹ Jego Œwi¹tobliwoœci wyrazy uszanowania i zapewniaj¹ o swym synowskim przywi¹zaniu.
To tutaj jest jedno z najwa¿niejszych miejsc, gdzie zaczê³a siê nasza droga do
wolnoœci. Tê wolnoœæ wywalczyliœmy, stosuj¹c jako zasadê dzia³anie bez przemocy. Dlatego te¿ bliskie s¹ nam wezwania Waszej Œwi¹tobliwoœci, aby odrzuciæ
przemoc w stosunkach miêdzyludzkich.
Jesteœmy solidarni z Tob¹, umi³owany Ojcze Œwiêty, w konsekwentnym szerzeniu tej idei.
Drogi Ojcze Œwiêty,
Dziêkujemy za pielgrzymkê Waszej Œwi¹tobliwoœci do Polski i spotkanie z nami
na Jasnej Górze, u tronu Jasnogórskiej Pani, które pozwoli³o nam nabraæ si³ do
dalszej pracy, abyœmy nie ustali w budowaniu dobra wspólnego.
Na koniec prosimy Wasz¹ Œwi¹tobliwoœæ o modlitwê za tych, którzy pozbawieni s¹ pracy i poddani szerz¹cemu siê wyzyskowi.
Prosimy tak¿e o Twoje Apostolskie B³ogos³awieñstwo, byœmy umieli budowaæ
Polskê opart¹ na fundamencie wartoœci chrzeœcijañskich, godn¹ swej ponad
tysi¹cletniej tradycji.
Z synowskim oddaniem
delegatki i delegaci zebrani podczas XX Krajowego Zjazdu Delegatów
NSZZ „Solidarnoœæ”
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– 26 lat temu powstanie tego zwi¹zku by³o
protestem przeciwko zniewoleniu, tak¿e
w stosunkach pracy, przeciwko brakowi
demokracji i narodowemu zniewoleniu. Ten
zwi¹zek by³ podstaw¹ wielkiej konstrukcji,
któr¹ Polacy zbudowali do walki z komunizmem – mówi³ Lech Kaczyñski. Prezydent
podkreœli³, ¿e póŸniej dla Zwi¹zku przysz³y
nowe zadania, zwi¹zane z obron¹ praw pracowniczych. – Demokracja i wolnoœæ musi
zak³adaæ równowa¿enie interesów spo³ecznych. Na tym polega Polska solidarna. Nie
tylko interes jednej grupy spo³ecznej powinien byæ realizowany. Interesy musz¹ byæ
równowa¿one i to jest zadanie dla NSZZ
„Solidarnoœæ” – mówi³ Lech Kaczyñski do
delegatów.
Prezydent podkreœli³, ¿e sytuacja w kraju,
który zbudowa³ now¹ strukturê gospodarcz¹, nie jest ³atwa. – Przez dwa pokolenia
mieliœmy narzucony ustrój, który z naturalnymi prawami rz¹dz¹cymi spo³eczeñstwem nie
mia³ wspólnego. Dziœ musimy to nadrabiaæ,
ale w taki sposób, ¿eby nie by³o zapomnianych i wykluczonych. Istnieje koncepcja Polski dla silnych i bogatych, w których cokolwiek do powiedzenia maj¹ ci, którzy dysponuj¹ w³asnoœci¹ na du¿¹ skalê. Póki bêdê prezydentem Rzeczypospolitej, z tak¹ wizj¹
bêdê walczy³ – powiedzia³ Lech Kaczyñski.
Prezydent podkreœli³, ¿e szanuje pracodawców, ale – jak powiedzia³ – „to nie jest przypadek, ¿e w pa³acu prezydenckim goœæmi
byli do tej pory zwi¹zkowcy, a nie pracodaw-
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Pos³anie XX KZD NSZZ „S” do Ludzi Pracy
NSZZ „Solidarnoœæ” tworz¹c organizacyjne fundamenty, podczas swojego I KZD we wrzeœniu 1981 roku pamiêta³ równie¿ o
tych, którzy doœwiadczali najgorszych skutków totalitarnego komunistycznego systemu w Europie Œrodkowej i Wschodniej,
uchwalaj¹c „Pos³anie do ludzi pracy Europy Wschodniej”. Pos³anie to odbi³o siê szerokim echem w ca³ym œwiecie.
Po 25 latach w wielu miejscach na œwiecie nadal ³amane s¹ podstawowe prawa cz³owieka i pracownika. Pracownicy wielu
krajów, miêdzy innymi na Kubie i Bia³orusi, w Birmie i Korei Pó³nocnej cierpi¹ z powodu przeœladowañ systemów autorytarnych,
które pozbawiaj¹ swoich obywateli nie tylko podstawowych praw cz³owieka i praw pracowniczych, ale równie¿ mo¿liwoœci
rozwoju materialnego, kulturalnego i duchowego.
XX KZD NSZZ „S” zwraca siê do pracowników narodów przeœladowanych i zastraszanych ze s³owami wsparcia, otuchy
i solidarnoœci. Zachêcamy Was do kontynuacji i zwiêkszenia dzia³añ na rzecz tworzenia niezale¿nych zwi¹zków zawodowych
– fundamentu spo³eczeñstwa demokratycznego. Wierzymy, ¿e wasz wytrwa³y i solidarny wysi³ek, podobnie jak w Polsce i innych
krajach Europy, zostanie uwieñczony sukcesem.
Zwracamy siê do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie dla wolnego ruchu zwi¹zków zawodowych na ca³ym œwiecie,
szczególnie tam, gdzie nie s¹ przestrzegane podstawowe standardy pracy, prawa zwi¹zkowe i prawa cz³owieka. Do wszystkich
pracowników zaœ ponawiamy apel, którego realizacja stanowi fundament i racjê bytu naszego ruchu: ORGANIZUJCIE SIÊ!

nieskuteczny – powiedzia³a G³ówna Inspektor Pracy.
Bo¿ena Borys–Szopa, która jeszcze pó³
roku temu by³a wiceprzewodnicz¹c¹ Œl¹sko–D¹browskiej „Solidarnoœci”, podkreœla³a
w swym wyst¹pieniu swe zwi¹zkowe korzenie. – Zawsze pozostanê cz³onkiem „Solidarnoœci” Zawsze bêdê pamiêtaæ o latach naszej
wspólnej walki i wspólnej pracy. Przecie¿ nie
by³oby Bo¿eny Borys–Szopy – G³ównego
Inspektora Pracy – gdyby nie „Solidarnoœæ”.
Zawsze by³am dumna z tego, ¿e jestem
z „Solidarnoœci”, œlubujê, ¿e uczyniê wszystko, aby „Solidarnoœæ” dumna ze mnie – t¹
wypowiedŸ G³ównej Inspektor Pracy delegaci nagrodzili gromkimi oklaskami.

Do papie¿a i ludzi pracy

cy”. – To nie by³a sprawa mojej niechêci, lecz
przekonania, ¿e dla równowagi interesów w
naszym kraju tak nale¿y czyniæ. I tak bêdê
czyni³ dalej, zawsze bêdziecie mieli drogê do
pa³acu prezydenckiego otwart¹ – zapowiedzia³ Lech Kaczyñski. – ¯yczê, by „Solidarnoœæ” rozwija³a siê, by coraz wiêcej cz³onków zwi¹zku by³o w sektorze prywatnym.
Nie ma lepszej ochrony dla pracowników ni¿
rozs¹dne, dobrze zorganizowane i dobrze
kierowane zwi¹zki zawodowe. Pamiêtajcie,
¿e w budynku przy Krakowskim Przedmieœciu, w którym od 9 miesiêcy urzêduje,
ta prawda jest i pozostanie œwietnie znana

– zakoñczy³ swoje przemówienie Lech
Kaczyñski, nagrodzone przez delegatów
gromkimi oklaskami.

Nasza Inspektor
Goœciem obrad by³a równie¿ G³ówna
Inspektor Pracy Bo¿ena Borys–Szopa. –
Wielu pracodawców w naszym kraju z pe³n¹
premedytacj¹ depcze ludzka godnoœæ, naruszaj¹c nie tylko prawa pracownicze, ale wrêcz
zastraszaj¹c swoich podw³adnych – mówi³a
Bo¿ena Borys–Szopa. – W stosunku do takich
osób, œwiadomie ³ami¹cych prawo, niestety,
dotychczasowy system restrykcji okaza³ siê

Podczas drugiego dnia obrad delegaci
przez aklamacjê przyjêli przez aklamacjê list
do Ojca Œwiêtego Benedykta XVI. Przedstawiciele „S” dziêkuj¹ w nim za pielgrzymkê do
Polski i prosz¹ o modlitwê. Zwi¹zkowcy
przyjêli równie¿ pos³anie do ludzi pracy. Przyjêto równie¿ apel w sprawie Stowarzyszenia
Osób Represjonowanych w Stanie Wojennych, w którym delegaci zwracaj¹ do wszystkich struktur Zwi¹zku o udzielenie wszelkiej
mo¿liwej pomocy cz³onkom tego stowarzyszenia.
Delegaci zdecydowali tak¿e o przygotowaniu specjalnej konstytucji programowej
zwi¹zku zamiast uchwa³y programowej.
Przygotowana na Zjazd uchwa³a programowa zostanie przes³ana do regionów i bran¿ do
opiniowania.
Wojciech Gumu³ka

UCHWA£A NR 13 XX KZD
ws. ustawy o pracownikach tymczasowych
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” sprzeciwia siê
nagminnym patologiom wynikaj¹cym ze stosowania ustawy o pracownikach tymczasowych.
Krajowy Zjazd Delegatów zobowi¹zuje Komisjê Krajow¹ do niezw³ocznego rozpoczêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do uchylenia:
1. ustawy o pracownikach tymczasowych;
2. art. 18 ust. 12 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy.
UCHWA£A NR 14 XX KZD
ws. ustawy o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” zobowi¹zuje Komisjê
Krajow¹ NSZZ „Solidarnoœæ” do podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do
zmiany ustawy o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych poprzez
skreœlenie artyku³u 8 ust. 2a.
UCHWA£A NR 15 XX KZD
ws. harmonogramu dzia³añ Komisji Krajowej
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” zobowi¹zuje Komisjê
Krajow¹ do przygotowania w ci¹gu trzech miesiêcy od daty zakoñczenia XX KZD harmonogramu zadañ na ca³¹ kadencjê wraz z okreœleniem
terminów rozpoczêcia, czasu realizacji i niezbêdnych œrodków.
UCHWA£A NR 16 XX KZD
ws. wczeœniejszych emerytur dla pracowników medycznych
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” zobowi¹zuje Komisjê
Krajow¹ do podjêcia dzia³añ w celu wprowadzenia prawa do wczeœniejszych emerytur dla osób zatrudnionych w charakterze pracownika medycznego i objêcia tej grupy pracowników rozwi¹zaniami emerytalnymi takimi, jak dla osób zatrudnionych w warunkach szczególnych
lub w szczególnym charakterze, uprawniaj¹cymi do przejœcia na emeryturê w wieku 55 lat ¿ycia przy legitymowaniu siê 25–letnim okresem pracy w tym charakterze lub w tych warunkach.
UCHWA£A NR 17 XX KZD
ws. wniosku do G³ównego Inspektora Pracy
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” zobowi¹zuje Komisjê
Krajow¹ do skierowania wniosku do G³ównego Inspektora Pracy o niezw³oczne przeprowadzenie jednoczesnych kontroli w agencjach pracy
tymczasowej oraz u pracodawców u¿ytkowników w ca³ym kraju w celu
wyeliminowania patologii.
Ponadto, Komisja Krajowa powinna przygotowaæ program dzia³ania
maj¹cy na celu pomoc pracownikom tymczasowym w wyegzekwowaniu ich praw pracowniczych.
STANOWISKO NR 1 XX KZD
ws. gwarancji dla pracowników ochrony zdrowia
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” udziela pe³nego
poparcia d¹¿eniom pracowników ochrony zdrowia do uzyskania trwa³ych, ustawowych rozwi¹zañ dotycz¹cych warunków zatrudniania
i wynagradzania.
Doprowadzi to do normalizacji sytuacji w bran¿y, zmniejszy pole
konfliktów spo³ecznych uci¹¿liwych zarówno dla pracowników, jak i dla
pacjentów. Stworzy szansê na podniesienie statusu zawodów medycznych, powstrzymanie procesu migracji i zapewni niezbêdne poczucie
bezpieczeñstwa dla wszystkich.
Domagamy siê od rz¹du RP i parlamentu zdynamizowania prac nad
ustawowymi gwarancjami zatrudnienia i wynagradzania pracowników ochrony zdrowia, a od Komisji Krajowej udzielenia wszelkiego
wsparcia i pomocy merytorycznej w realizacji tego zadania.
Wnosimy o uwzglêdnienie w bud¿ecie pañstwa kwoty finansuj¹cej
podwy¿ki dla pracowników ochrony zdrowia nieobjêtych dzia³aniem
ustawy z dnia 22.07.2006 r. o przekazywaniu œrodków finansowych
œwiadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeñ.
STANOWISKO NR 2 XX KZD
ws. zaniechania przez rz¹d dialogu w sprawach istotnych
dla marynarzy i rybaków morskich
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” wyra¿a zaniepokojenie i oburzenie z powodu zaniechania przez rz¹d dialogu w sprawach
niezwykle istotnych dla polskich marynarzy i rybaków morskich.
Niedotrzymywanie ustaleñ i niezwo³ywanie od blisko roku posiedzeñ Zespo³u Trójstronnego ds. ¯eglugi i Rybo³ówstwa Morskiego
odbieramy jako brak woli strony rz¹dowej prowadzenia dialogu spo³ecznego w sektorze ¿eglugi i rybo³ówstwa morskiego. Brak trójstronnego dialogu i wspólnych dzia³añ na rzecz odbudowy nieistniej¹cej
ju¿ polskiej morskiej floty i statków pod bia³o–czerwon¹ bander¹ traktujemy jako lekcewa¿enie naszego g³osu i sytuacji, w jakiej znajduj¹ siê
polscy marynarze i rybacy.
Przyjmuj¹c z zadowoleniem i nadziej¹ fakt utworzenia nowego Ministerstwa Gospodarki Morskiej, z oburzeniem odnotowaliœmy, ¿e minister powo³a³ zespó³ ds. bia³o–czerwonej bandery bez przedstawicieli
polskich marynarzy. Jeszcze wiêksze nasze wzburzenie spowodowa³a
informacja, ¿e zespó³ ten bez naszego udzia³u pracuje nad za³o¿eniami
nowej ustawy o pracy na morskich statkach handlowych.
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