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Zmarł Jan Sugalski działacz Solidarności Wniosek 
o nadanie 
tytułu Lechowi 
Kaczyńskiemu

 Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność” przygotowało wniosek do Krajowego Zjaz-
du Delegatów o nadanie pośmiertnie Lechowi Ka-
czyńskiemu tytułu – Zasłużony dla Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidar-
ność”.

Tytuł nadawany jest od 2003 roku osobom, które 
swoją postawą w służbie, w pracy, w życiu osobi-
stym przyczyniły się do popularyzacji ideałów 
„Solidarności”, wspierały aktywnie działalność 
struktur związkowych, przyczyniały się do ich 
rozwoju lub poniosły na rzecz Związku inne zna-
czące zasługi. Tytuł mogą otrzymać również osoby 
nie będące członkiem Związku, które wspierały 
czynnie - w kraju lub za granicą - jego działalność 
lub były w związku tym represjonowane w okre-
sie PRL lub w okresie późniejszym.

Najbliższy KZD odbędzie się w dniach 22-23 li-
stopada 2012 roku w Kielcach.  

Jeszcze przed uroczystą 
mszą świętą zamówioną 
w najważniejszej świąty-

ni miasta, kilkunastu poetów 
w kościele NMP na Piasku 
odczytało wiersze powstałe 
pod wpływem tragedii naro-
dowej sprzed dwu lat. Wie-
czorem arcybiskup Marian 
Gołębiewski przewodniczył 
mszy świętej za zmarłych 
w Smoleńsku i w Katyniu. 
Towarzyszył mu biskup 
Edward Janiak oraz wielu 
k s i ę ż y  d i e c e z j a l n y c h . 

W kazaniu metropolita wro-
cławski przestrzegał przed 
politycznymi próbami roz-
grywania takich uroczysto-
ści. Jak zauważyło wielu 
wiernych obecnych w świą-
tyni obecny był kardynał 
senior Henryk Gulbinowicz, 
posłowie Prawa i Sprawie-
dliwości działacze licznych 
organizacji niepodległościo-
wych i prawicowych nato-
miast zabrakło przedstawi-
cieli władz miasta i woje-
wództwa. We wrocławskich 

uroczystościach uczestniczył 
także  przewodniczący 
Zarządu Regionu Zagłębie 
Miedziowe NSZZ „Solidar-
ność Bogdan Orłowski. 
Wśród wielu pocztów sztan-
darowych dały się zauwa-
żyć reprezentacje Solidarno-
ści w tym związkowcy z ZG 
Rudna, którzy przyjechali ze 
swoim sztandarem i w mun-
durach górniczych. Następ-
nie uformował się pochód, 
który głównymi ulicami 
miasta przeszedł na wro-

cławski rynek. Na niesio-
nych transparentach demon-
stranci deklarowali pamięć 
o ofiarach katastrofy. Śpie-
wano patriotyczne pieśni 
oraz skandowano głównie 
antyrządowe hasła. Nie bra-
kowało tych satyrycznych 
oraz jednoznacznie politycz-
nych: O Smoleńsku ciągle 
kłamią, Trzeba wodza, a nie 
osła, żeby Polska w siłę rosła, 
Wolę być moherem, niż rzą-
du klakierem, Rząd pod sąd, 
Precz z Platformą, Przeżyli-
śmy Ruska, przeżyjemy 
Tuska, Bezrobocie i biedota, 
to Donalda jest robota. Przed 
apelem pamięci z przynie-
sionych zniczy ułożono 
świetlisty napis PAMIĘTA-
MY. Jako pierwszy przema-
wiał Kazimierz Kimso prze-
wodniczący dolnośląskie 
Solidarności, którego wystą-
pienie zakończyło wspólne 
skandowanie hasła SOLI-
DARNOŚĆ.

Uroczystości drugiej rocz-
nicy tragedii smoleńskiej od-
były się również w Legnicy 
i Lubinie. Senator Dorota 
Czudowska, która objęła ho-

norowym patronatem uro-
czystości,  mówiła - Kata-
strofa smoleńska jest 
d z i ś  c z ę s t o 
ośmieszana 
i dyskredy-
t o w a n a . 
M a m y 
d o s y ć 
kłamstw 
o rzeko-
m y m 
wpływie fa-
natycznego 
prezydenta na 
czterokrotne podejście 
do lądowania samolotu, czy 
pijanego polskiego generała. 
Nie możemy unikać mówie-

nia o niej prawdy, ani bać się 
jej. Prawda w końcu zwycię-

ży. A jej symbolem te-
go zwycięstwa bę-

dzie powstanie 
pomnika Le-
cha Kaczyń-
skiego na 
K r a k o w -
s k i m 
Przedmie-

ściu w War-
szawie – mó-

wiła legnicka 
senator PiS Dorota 

Czudowska.
W uroczystościach wzięło 

udział wielu przedstawicieli 
Solidarności z Regionu.

Jan Sugalski, (1950-2012) urodzony  
1 lipca 1950 roku w Bogatyni. Ukończył 
Przyzakładową Szkołę Zawodową przy 
Fabryce Mechanizmów Samochodo-
wych Polmo w Szczecinie (1968). 1967-
1969 szlifierz w FMS Polmo, 1969-1970 
betoniarz w Zakładzie Usług Remonto-
wo-Budowlanych Związku GS Samo-
pomoc Chłopska w Sieradzu, 1970-1971 
konwojent w Wojewódzkiej Spółdziel-
ni Transportu Wiejskiego w Łodzi od-
dział w Sieradzu, w 1971 ślusarz w Jar-
kowickich Zakładach Przemysłu Tere-
nowego Polimer w Bogatyni, 1971-1984 
ślusarz, mechanik, górnik-operator 
w Zakładach Górniczych Polkowice 
w Polkowicach KGHM w Lubinie. 
W VIII 1980 uczestnik strajku w ZG Po-
lkowice; od IX 1980 w „S”, członek Ko-
mitetu Założycielskiego, nast. prze-
wodniczący Komisji Wydziałowej Szy-
bu Głównego, od X 1980 członek KZ. 
14-15 XII 1981 współorganizator, czło-
nek Zakładowego KS w ZG Polkowice, 
nast. do 17 XII 1981 uczestnik strajku 
w ZG Rudna w Polkowicach; 19 XII 
1981 zwolniony z pracy; 20 XII 1981 
aresztowany, przetrzymywany w AŚ 
w Lubinie, nast. Wrocławiu, 21 I 1982 
zwolniony; w 1982 ponownie przyjęty 

do pracy na gorszych warunkach. Od 
1982 organizator kolportażu, kolporter 
wydawnictw podziemnych w ZG Po-
lkowice, m.in.: „Tygodnika Mazow-
sze”, „Zagłębia Miedziowego”, „Z Dnia 
na Dzień”, „Solidarności Głogowskiej”; 
od 1982 drukarz z klisz „Solidarności 
Walczącej”, „Z Dnia na Dzień”; prowa-
dził punkt kolportażowy w Polkowi-
cach, koordynator kolportażu ulotek, 
znaczków poczt podziemnych, wy-
dawnictw okolicznościowych, organi-
zator tajnej zakładowej biblioteki wy-

dawnictw podziemnych, akcji ulotko-
wych, plakatowych, malowania haseł 
na murach, zbiórek na działalność 
związkową i pomoc represjonowanym; 
1982-1989 członek Tymczasowej Pod-
ziemnej KZ w ZG Polkowice, 1984-1989 
Międzyzakładowej Komisji Wykonaw-
czej „S” Zagłębia Miedziowego. Od 
1984 na rencie. 11 IV 1985 zatrzymany, 
13 IV aresztowany, przetrzymywany 
w AŚ w Legnicy: tam kilkakrotnie pobi-
ty, nast. Wrocławiu, 31 VII 1985 zwol-
niony; w 1987 współzałożyciel „Biule-
tynu Informacyjnego Tymczasowej 
Podziemnej Komisji Zakładowej NSZZ 
«S» Kopalni Polkowice”, drukarz tegoż 
i „Zagłębia Miedziowego”; 11 X 1987 
współzałożyciel Komitetu Organizacyj-
nego „S” ZG Polkowice, który 23 X 1987 
w Sądzie Wojewódzkim w Legnicy zło-
żył wniosek o rejestrację Związku. 3-4 
V 1988 uczestnik strajku w ZG Rudna, 
rzecznik prasowy KS; 1988-1989 czło-
nek Komisji Interwencji i Praworząd-
ności „S” Zagłębia Miedziowego, 
w 1989 drukarz „Miedzy”. 1989-1990 
w „S”. Od 2010 na emeryturze. Odzna-
czony Złotym Krzyżem Zasługi (2008).

 
 Łukasz Sołtysik

Pomnik i pamięć  
PRAWEM NARODU

Kilka tysięcy wrocławian wzięło udział  
w uroczystościach upamiętniających drugą 
rocznicę katastrofy lotniczej w Smoleńsku. 
Pod tablicami wrocławian jerzego 
Szmajdzińskiego, Aleksandry Natalli-Świat 
oraz Władysława Stasiaka od wczesnego 
poranka zapalano znicze i składano kwiaty. 

23 marca w piątkowe południe 
związkowcy z Solidarności 
rozdawali ulotki w centrum 
Legnicy w ramach 
ogólnopolskiej akcji „NIE dla 
wydłużenia wieku 
emerytalnego”.

Podobne akcje ulotkowe miały miejsce 
w całym kraju. W naszym regionie związ-
kowcy wyszli na ulice w Legnicy, Lubinie, 

Głogowie, Chojnowie, Jaworze i Złotoryi.
- W całym kraju zebraliśmy już ponad 2 mln. 

podpisów pod wnioskiem o rozpisanie refe-
rendum w sprawie reformy systemu emerytal-
nego. Rząd nie może i nie ma prawa tego lekce-
ważyć. Wybieramy się pod Sejm 30 marca, bo 
tego dnia posłowie będą debatować nad rządo-
wymi propozycjami, które dążą do tego, by-
śmy wszyscy pracowali do śmierci – mówi 
Bogdan Orłowski, przewodniczący NSZZ Soli-
darność Zagłębia Miedziowego.

Ze swoją kampanią informacyjną Solidar-
ność dotarła  do jak największej liczby miesz-
kańców regionu. Dlatego związkowcy  za po-
średnictwem poczty, do 180 tysięcy gospo-
darstw domowych od Legnicy po Głogów wy-
słali referendalne ulotki.

Zjazd Krajowy w Kielcach

Najbliższy Krajowy Zjazd Delegatów odbę-
dzie się w nowoczesnym Centrum Kongreso-
wym Targów Kielce w dniach 22-23 listopada 
2012 r. zdecydowali członkowie Komisji Kra-
jowej obradującej 21 marca w Kielcach.

Organizatorem zjazdu będzie Komisja Kra-
jowa i Region Świętokrzyski.

Obrady zjazdu odbędą się w hali kongreso-
wej „E”, uznawanej za jedną z najnowocze-
śniejszych w Europie. Hala mieści 4,5 tys. 
uczestników i ma powierzchnię 5,3 tys. m2.

Bezpieczeństwo  
przede wszystkim

 

Nauczyciele będą protestować?

Około  
13,5 proc. 
społeczeństwa 
bez pracy

W Polsce mamy ponad 2 miliony bez-
robotnych obywateli. Bezrobocie wśród 
młodych ludzi zbliża się do 30 proc. Dzi-
siaj Światowy Dzień Walki z Bezrobo-
ciem.

Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym 
polegającym na tym, że część ludzi zdol-
nych do pracy i deklarujących chęć jej 
podjęcia nie znajduje faktycznego zatrud-
nienia z różnych powodów. W Polsce 
mamy ponad 2 miliony bezrobotnych. 
Większość z nich nie może znaleźć stałe-
go zatrudnienia przez ponad rok. Zda-
niem ekspertów brak pracy jest obecnie 
jednym z najpoważniejszych wyzwań, 
z jakimi się zmagamy.

W urzędach pracy jest zarejestrowa-
nych ponad 2,1 mln bezrobotnych. To 
około 13,5 procent społeczeństwa. W Unii 
Europejskiej wskaźnik bezrobocia wyno-
si 10,2 procent. Oznacza to, że w UE licz-
ba osób nie mających zatrudnienia sięga 
24,5 mln.

Liczba młodych ludzi pozostających 
bez pracy wciąż bije kolejne rekordy. 
Średnia stopa bezrobocia w Unii Europej-
skiej wynosi 22,5 proc., w samej strefie 
euro odrobinę mniej, bo 21,6 proc. W Pol-
sce 30 proc. Organizacja Współpracy Go-
spodarczej i Rozwoju (OECD) w ostat-
nim raporcie o rynku pracy młodych pro-
gnozuje, że przynajmniej przez dwa lata 
nie ma co liczyć na odczuwalny spadek 
bezrobocia.

Walka z bezrobociem to jeden z naj-
ważniejszych punktów Deklaracji Pro-
gramowej NSZZ „Solidarność”, przyjętej 
w 2007 roku. „Człowiek bez pracy czuje 
się wykluczonym i niepotrzebnym; nie 
ma szans na zaspokojenie podstawowych 
potrzeb swoich i rodziny, dlatego ludzie 
pracy muszą być solidarni z bezrobotny-
mi”- czytamy w Deklaracji -  NSZZ „Soli-
darność” wspiera działania na rzecz two-
rzenia nowych miejsc pracy, a także po-
wszechny system ubezpieczenia od bez-
robocia. Pozostającym bez pracy państwo 
musi zapewnić podstawową opiekę so-
cjalną, prawo do zasiłków i możliwości 
przekwalifikowania.”

Dział Informacji KK

Bezpieczeństwo w transporcie 
kolejowym powinno być prioryte-
tem rządu – pod takim hasłem 3 
kwietnia protestowały w Warsza-
wie kolejarskiej związki zawodo-
we. 

- Wieloletnie zaniedbania w pol-
skich kolejach i oszczędzanie na 
sprawach bezpieczeństwa prowa-
dzą do tego, że coraz częściej docho-
dzi do wypadków, w których giną 
ludzie – mówi Henryk Grymel, prze-
wodniczący Sekcji Krajowej Koleja-
rzy NSZZ „Solidarność”. Zdaniem 
związkowców bezpieczeństwo mu-
si być priorytetem rządu, a nie tylko 
szeregowych kolejarzy. - Jeśli rząd 
nie zajmie się bezpieczeństwem na 
kolei, to my się tym zajmiemy sami 
za pomocą strajku generalnego – za-
powiada szef kolejarskiej „Solidar-
ności”. 

Protest rozpoczął się przed Mu-
zeum Techniki w Pałacu Kultury i 
Nauki, a zakończył ok. godz. 14.30 
przed Kancelarią Prezesa Rady Mi-
nistrów. Związkowcy w budynku 
KPRM złożyli petycję skierowaną 
do premiera. Delegację związkow-
ców przyjął wiceminister transportu 
Andrzej Massel. 

Wśród najistotniejszych działań w 
obszarze bezpieczeństwa ruchu na 

kolei związkowcy wymienili w pe-
tycji: doprowadzenie do określo-
nych przez UE proporcji podziału 
środków budżetowych na infra-
strukturę drogową i kolejową w re-
lacji 60:40, inwestycje w infrastruk-
turę kolejową i nowoczesne systemy 
prowadzenia ruchu. Związkowcy 
chcą też ustalenia minimalnych 
norm związanych z bezpieczeń-
stwem ruchu kolejowego, m.in. 
wprowadzenia zasady zatrudniania 
pracowników związanych z bezpie-
czeństwem ruchu pociągów wyłącz-
nie na podstawie umowy o pracę, 
ustalenia czasu pracy pracowników 
związanych z bezpieczeństwem ru-
chu kolejowego w wymiarze dobo-
wym nieprzekraczającym 12 godzin 
i w wymiarze rocznym nieprzekra-
czającym 150 nadgodzin. 

„(...) zwracamy się do Pana Pre-
miera o pomoc i osobiste zaangażo-
wanie w naprawę i przywrócenie 
właściwych standardów bezpie-
czeństwa obowiązujących na pol-
skich kolejach” - czytamy w petycji. 

Data protestu nie była nie przy-
padkowa. We wtorek minął miesiąc 
od katastrofy kolejowej w Szczeko-
cinach, w której zginęło 11 pasaże-
rów i pięciu pracowników kolei. 

Dział Informacji 

Oświatowa „Solidarność” 
powołała ogólnopolski sztab 
protestacyjny. Związkowcy 
domagają się zmiany kontro-
wersyjnej podstawy progra-
mowej oraz ujawnienia na-
zwisk autorów reformy pro-
gramowej i rozliczenia kosz-
tów jej wprowadzania.

- Konsekwencje tej wyjątko-
wo źle przygotowanej refor-
my poniosą czniowie i ich  ro-
dzice. Obecny rząd wraz z kie-
rownictwem MEN zniszczył 
dobrze działający system edu-
kacji w Polsce, a teraz niszczy 
jakość pracy polskiej szkoły. 
Szczególnie niebezpieczne są 
ograniczenia treści języka pol-
skiego i historii, których natu-
ralną konsekwencją jest ogra-
niczenie tożsamości narodo-
wej młodych Polaków - uwa-
ża Ryszard Proksa, przewod-
niczący Sekcji Krajowej Oświa-
ty i Wychowania.

Zdaniem związkowców 
pozbawienie absolwentów 
pierwszej klasy liceów ogólno-
kształcących dalszego kształ-
cenia ogólnego na rzecz jedno-
kierunkowego rozwoju może 
skutkować dla wielu z nich za-
łamaniem dalszej kariery edu-
kacyjnej. - Zmiany te grożą in-
fantylizacją społeczeństwa 
i drastycznym ograniczeniem 
mobilności młodego pokole-

nia na krajowym i europej-
skim rynku pracy – dodaje 
Proksa.

W związku   z  trwającym 
protestem głodowym  zorga-
nizowanym przez byłych opo-
zycjonistów, Rada Sekcji Kra-
jowej Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność”  na wczo-
rajszym posiedzeniu wezwała 
Ministra Edukacji Narodowej 
do rozpoczęcia rozmów  z gło-
dującymi. Jednocześnie oświa-
towa „S” zamierza rozszerzyć  
działania protestacyjne. 

„Wobec powszechnej 
w społeczeństwie negatywnej 
oceny zmian, wprowadza-
nych od ponad pięciu lat przez 
rząd PO-PSL, Polacy mają pra-
wo  poznać szczegóły tego 
szkodliwego dla polskiej szko-
ły przedsięwzięcia. Mają pra-
wo znać nazwiska, dorobek 
zawodowy  i wynagrodzenia 
autorów podstawy programo-
wej, wynagrodzenia autorów 
podręczników oraz firmy wy-
dające te podręczniki, progra-
my i poradniki. Chcemy po-
znać  nazwy firm prowadzą-
cych  szkolenia i konferencje 
oraz koszty ponoszone 
w związku z wprowadzaniem 
reformy” – czytamy w stano-
wisku Rady SKOiW NSZZ 
„Solidarność”.

Dział Informacji KK 

Solidarność zasypała 
ulotkami region



WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA4 WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL 5

W głosowaniu w sprawie 
referendum 180 posłów 
było za, 233 przeciw i 42 

wstrzymało się od głosu. Przeciw 
opowiadali się posłowie PO i PSL. Za 
był PIS, Solidarna Polska i SLD. Ruch 
Palikota wstrzymał się od głosu.

Przed głosowaniem Kilkadziesiąt 
tysięcy związkowców z NSZZ”Soli-
darność”, OPZZ i Forum Związków 
Zawodowych czekało na decyzję 

Sejmu w sprawie wieku emery-
talnego.

Było  g łośno i kolorowo, ale 
w miarę spokojnie. Prowadzący ma-
nifestację zastępca przewodniczące-
go Tadeusz Majchrowicz tonował 
nastroje i apelował o zachowanie 
spokoju. Demonstranci na wielkim 
telebimie oglądali transmisję obrad 
Sejmu. Kiedy przemawiał premier 
Donald Tusk i minister finansów Jan 

Rostowski wszyscy odwrócili się 
plecami do telebimu.

Uzasadniając wniosek przewodni-
czący krytykował rządowe plany wy-
dłużenia wieku emerytalnego upraw-
niającego do przejścia na emeryturę 
jako zbyt radykalne i nieprzygotowa-
ne. Jego zdaniem takie działanie wy-
maga stworzenia  warunków moty-
wujących i dających szanse do konty-
nuacji aktywności zawodowej m.in. 

warunków dla wzrostu dzietności, 
podnoszenie standardów i poziomu 
finansowania opieki medycznej, opie-
ki pielęgnacyjnej dla osób starszych, 
wprowadzenie  mechanizmów indy-
widualnej ścieżki zawodowej, podnie-
sienie standardów organizacji i bez-
pieczeństwa pracy oraz funkcjonowa-
nia publicznych służb zatrudnienia.

Do słów przewodniczącego od-
nieśli się przedstawiciele klubów 

parlamentarnych. PiS, SLD i Soli-
darna Polska zapowiedziały, że po-
prą wniosek „S”. Przeciwko wypo-
wiedzieli się członkowie klubów 
PO, PSL i Ruchu Palikota. Do uza-
sadnienia przedstawionego przez 
Piotra Dudę ustosunkował się rów-
nież premier Donald Tusk, który 
apelował o poszanowanie argu-
mentów każdej strony biorącej 
udział w dyskusji o wieku emery-

talnym. Przekonywał, że istota re-
formy polega na zagwarantowaniu 
w przyszłości wypłacania emerytur 
na poziomie umożliwiającym god-
ne życie.

Zapewniał, że rząd wie że w Pol-
sce ludziom żyje się trudniej. Jak ar-
gumentował premier, aby szybciej 
dogonić bogate kraje, rząd musi 
podjąć tak trudne decyzje, jak wy-
dłużenie wieku emerytalnego.

W trakcie sejmowej dyskusji prze-
wodniczący „Solidarności” wyszedł 

do protestujących. Ponownie powi-
tał manifestujących i podziękował 
wszystkim za przybycie pod Sejm 
w imieniu 2 mln Polaków,którzy 
poparli wniosek „Solidarności” 
w sprawie referendum emerytalne-
go.

Po głosowaniu Piotr Duda zapew-
nił, że nie kończy się temat wieku 
emerytalnego i już 12 kwietnia spo-
tka się sztab protestacyjny NSZZ 
„Solidarności”.

Dział Informacji KK

Sejm przeciw referendum
Sejm odrzucił wniosek NSZZ „Solidarność” o referendum emerytalne.

- Od bardzo dawna żad-
na obywatelska inicjatywa 
w Polsce nie zyskała tak 
wielkiego poparcia - mó-
wił uzasadniając w Sejmie 
wniosek o referendum 
przewodniczący NSZZ 
„S” Piotr Duda. 

Sejm rozpatruje dzisiaj 
wniosek o przeprowadze-
nie referendum w sprawie 
wieku emerytalnego. De-
bata sejmowa rozpoczęła 
się ze sporym opóźnieniem 
ponieważ klub PiS złożył 
wniosek o zwołanie kon-
wentu seniorów i wyjaśnie-
nie, dlaczego nie wpusz-
czono do Sejmu delegacji 
NSZZ „Solidarność”. Piotr 
Duda na początku swojego 
w y s t ą p i e n i a  p o w i t a ł 
wszystkich, którzy przyje-
chali przed Sejm w imieniu 
2 mln Polaków, którzy po-
prali wniosek o referen-
dum emerytalne. 

- Polacy poparli pomysł 
referendum, bo doskonale 
wiedzą, że proponowane 
przez rząd rozwiązania do-
prowadzą do  nieodwracal-
nych zmian zarówno w ich 
życiu jak i życiu następ-
nych pokoleń.  Wiedzą, że 
recepty na zagrożenia sto-
jące przed polskim syste-
mem emerytalnym nie 
można poszukiwać w pro-
stym, mechanicznym za-
biegu podwyższenia wieku 
emerytalnego, ale przede 
wszystkim w rozwiąza-
niach zachęcających pra-
cowników do przedłużenia 
aktywności zawodowej - 
przekonywał przewodni-
czący „S”. 

Jego zdaniem wydłuże-
nie wieku emerytalnego 
uprawniającego do przej-
ścia na emeryturę wymaga 
stworzenia  warunków mo-
tywujących i dających szan-
se do kontynuacji aktyw-
ności zawodowej m.in. wa-
runków dla wzrostu dziet-
ności, podnoszenie stan-
dardów i poziomu finanso-
wania opieki medycznej, 
opieki pielęgnacyjnej dla 
osób starszych, wprowa-
dzenie  mechanizmów  in-
dywidualnej ścieżki zawo-
dowej, podniesienie stan-
dardów organizacji i bez-
pieczeństwa pracy oraz 
funkcjonowania publicz-
nych służb zatrudnienia.

Piotr Duda stwierdził, że 
w dyskusjach o podwyż-
szeniu wieku emerytalne-
go padło wiele nieprawdzi-
wych argumentów. Jed-
nym z nich jest przekony-
wanie, że polski system 

emerytalny musi sprostać 
wyzwaniom wynikającym 
z procesu starzenia się spo-
łeczeństwa oraz wzrostu 
obciążeń systemu emery-
talnego wypłatami świad-
czeń dla osób urodzonych 
w latach 1946-1959. Tym-
czasem te same argumenty 
padały przy okazji wpro-
wadzania reformy z 1999. 
System kapitałowy miał 
być odporny na wpływ de-
mografii, rynku pracy oraz 
naciski polityczne. W obo-
wiązującej obecnie formule 
zdefiniowanej składki wpi-
sane są ekonomiczne za-
chęty do przedłużania mo-
mentu przejścia na emery-
turę. - Odsunięcie w czasie 
decyzji o przejściu na eme-
ryturę pozwala osiągnąć 
efekt w postaci znacznego 
przyrostu należnej emery-
tury w wyniku wydłużenia 
okresu opłacania składek 
oraz skrócenia statystycz-
nego okresu pobierania 
świadczenia. Polacy wie-
dzą, że warto pracować 
dłużej, aby później pobie-
rać wyższe świadczenia. 
Nie trzeba ich do tego zmu-
szać - mówił Duda. 

Przewodniczący wytknął 
również politykom PO, że 
podczas kampanii wybor-
czej nie wspominali o pod-
wyższeniu wieku emery-
talnego. Niestety jednocze-
śnie konserwuje obecny 
niesprawiedliwy system 
zróżnicowania obciążeń 
składką ubezpieczonych, 
który powinien być podpo-
rządkowany zasadzie: rów-
na składka od równego do-
chodu niezależnie od źró-
dła jego pochodzenia. - 
Skuteczna polityka pań-
stwa zmierzająca do wyeli-
minowania tych patologii 
powinna przyczynić się do 
poprawy sytuacji finanso-
wej funduszu emerytalne-
go, funduszu rentowego 
oraz Narodowego Fundu-
szu Ochrony Zdrowia - 
przekonywał szef „S”. 

Zdaniem przewodniczą-
cego nieprawdziwy jest 
również argument, że pod-
wyższenie wieku emerytal-
nego w Polsce jest niezbęd-
ne, ponieważ tak robi więk-
szość państw europejskich. 
Na tak radykalne podwyż-
szenie wieku emerytalnego 
zdecydowały się do tej po-
ry w Europie wyłącznie te 
państwa, które w drugiej 
połowie ubiegłego wieku 
nie zdecydowały się na 
wprowadzenie struktural-
nych reform systemu eme-
rytalnego takich jak zasto-

sowane w Polsce. Przewod-
niczący zwrócił również 
uwagę na różnice między 
Polską i innymi krajami UE 
dotyczącymi warunków 
pracy, czasu pracy czy ja-
kości życia. Średni wiek do-
życia obywateli polskich 
wprawdzie się wydłuża, 
ale w porównaniu do tych  
państw jest nadal niski.  
Oczekiwana długość dal-
szego trwania życia Polek 
i Polaków w porównaniu 
do obywateli 27 krajów 
Unii Europejskiej sytuuje 
kolejno mężczyzn na 21, 
a kobiety na 19 miejscu 
wśród tych państw. Szef 
„Solidarności” wytykał 
również rządowi niepowo-
dzenie rządowego progra-
mu 50+ i brak miejsc pracy 
dla starszych pracowni-
ków. 

Duda przypomniał obec-
nemu na sali premierowi 
słowa powtarzane przez 
niego przed wyborami sło-
wa z artykułu dla Gazety 
Wyborczej:„Nie wierzę, że-
by wszyscy ludzie zbliżają-
cy się do siedemdziesięciu 
lat mogli pracować w swo-
ich zawodach z równą wy-
dajnością, jak robili to 
wcześniej. Trzeba znaleźć 
rozwiązanie elastyczne, 
miękkie, przede wszystkim 
dobre dla ludzi, zachęcają-
ce ich do dłuższej aktywno-
ści zawodowej, a w konse-
kwencji dobre dla równo-
wagi demograficznej na 
rynku pracy”. Przedwybor-
cze wypowiedzi polityków 
stojące w sprzeczności 
z obecną sytuacją wywoła-
ły na sali duże emocje, rów-
nież wśród członków rzą-
du. 

Przewodniczący odniósł 
się również do zawartego 
wczoraj między PO i PSL 
porozumienia, stwierdza-
jąc że jest gra w złego i do-
brego policjanta obliczona 
na podnoszenie napięcia 
nie zmyli Polaków. - Cząst-
kowe emerytury oznaczają, 
albo pracować do śmierci 
albo umrzeć z głodu - po-
wiedział. Na koniec Piotr 
Duda zaapelował do po-
słów o poparcie uchwały 
w sprawie referendum, 
które da szansę na ogólno-
krajową dyskusję w spra-
wie wieku emerytalnego. - 
Polacy zdecydują, które ar-
gumenty mają dla nich 
większą wagę. Cytuję sło-
wa Premiera Donalda Tu-
ska „ Zdajmy się na mą-
drość Polaków” - powie-
dział przewodniczący.

Zdajcie się na mądrość Polek i Polaków

W imieniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz 
własnym serdecznie dziękuję wszystkim za udział 
w protestach przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz 
przed Sejmem w ostatnim tygodniu marca. Nasze emerytalne 
namiotowe miasteczko przypominało rządowi 
i parlamentarzystom o sprzeciwie wobec planów 
podniesienia wieku emerytalnego w kształcie planowanym 
przez rząd.  
Dziękuję Wam za liczny udział w  manifestacji 30 marca, 
kiedy w Sejmie decydowały dalsze losy referendum. 
Dziekuję w imieniu 2 mln obywateli, którzy podpisali się pod 
wnioskiem pod referendum. 30 marca nic się nie skończyło. 
Nie odpuścimy. chcemy, aby w Polsce władza nie bała się 
społeczeństwa, ale wreszcie go słuchała.

Piotr Duda 
przewodniczący KK NSZZ “Solidarność”

Walczymy dalej
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Premier Donald Tusk 
wraz z wicepremie-
rem Waldemarem 

Pawlakiem postanowili 
zlekceważyć blisko 2 mln 
Polaków, bo tyle podpisów 
dostarczyliśmy do Sejmu. 
Uważają, że mają patent na 
dobre rozwiązania dla kra-
ju – grzmi Bogdan Orłow-
ski, przewodniczący NSZZ 
Solidarność Zagłębia Mie-
dziowego.

- Nie składamy broni. Po 
świętach spotkamy się na 
zebraniu komitetu protesta-
cyjnego i zastanowimy się 
jak dalej walczyć z wydłu-
żeniem wieku emerytalne-
go. Na pewno będziemy 
wciąż prowadzić głośną 
kampanię informacyjną 
w społeczeństwie – dodaje 
Orłowski.

W piątek przed Sejmem 
manifestowało kilkanaście 

tysięcy członków NSZZ So-
lidarność. W tym 250-oso-
bowa grupa związkowców 
z naszego regionu.

Przypomnijmy. Solidar-
ność złożyła w Sejmie oby-
watelski wniosek o prze-
prowadzenie referendum. 
W nim Polacy odpowie-
dzieć mieli na pytanie, czy 
są za utrzymaniem dotych-
czasowego wieku emery-
talnego, czyli 60 lat dla ko-

biet i 65 lat dla mężczyzn, 
a nie jak chce rząd – wydłu-
żenia go do67 lat.

Wniosek został odrzuco-
ny. Zagłosowało za nim 180 
posłów, przeciwko było 233, 
wstrzymało się 
42. Większość 
bezwzględna ko-
nieczna do przy-
jęcia wniosku wy-
nosiła 228 po-
słów.

Nie będziecie 
anonimowi

Pokażemy społeczeństwu jak głosujecie – zadeklaro-
wał przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda pokazu-
jąc przykładowy plakat z wizerunkami posłów PO. Pod-
czas posiedzenia sztabu protestacyjnego, który odbył się 
12 kwietnia w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dia-
log” w Warszawie powiedział, że żaden poseł działający 
na szkodę pracowników nie będzie anonimowy. Będzie-
my piętnować ich działania w sprawach społecznych, 
aby ich wyborcy wiedzieli jak się zachować przy kolej-
nych wyborach.

Związkowcy zażądali, aby nowy rządowy projekt, 
który na początku maja ma trafić do Sejmu został prze-
kazany do ponownej konsultacji. Jeśli premier odmówi, 
dojdzie do protestów. 

Podczas konferencji prasowej w przerwie spotkania 
sztabu protestacyjnego, przewodniczący zaprezentował 
związkowe plany inicjatyw ustawodawczych. Trzy 
pierwsze zostaną niezwłocznie złożone na ręce Premie-
ra: o systemie ubezpieczeń społecznych, prewencji wy-
padkowej i pracy tymczasowej. Jest to odpowiedź na 
wezwanie złożone przez szefa rządu, aby „S” nie tylko 
zbierała podpisy, ale składała swoje propozycje.   

W zakresie ustawy o systemie ubezpieczeń związkow-
cy postulują objęcie składką wszystkich dochodów 
ubezpieczonego bez względu na tytuł, czas i kolejność 
ich powstawania. Wyłączenie ma dotyczyć jedynie 
uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół 
ponadpodstawowych oraz studentów, do ukończenia 26 
lat. Proponują również, aby podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przypadku 
umów cywilno prawnych oraz działalności pozarolni-
czej były liczone w oparciu o rzeczywiste dochody, a nie 
deklarowane. 

Odnośnie prewencji wypadkowej w ramach ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych „Solidarność” chce zwięk-
szenia środków na cele związane przeciwdziałaniem 
wypadkom przy pracy i powstawania chorób zawodo-
wych, ustalenia najniższej wysokości odpisu na cele 
prewencyjne, umożliwienia finansowania wieloletnich 
projektów w obszarze prewencji, rozszerzenie pojęcia 
prewencji o działania wspierające tworzenie bezpiecz-
nych i przyjaznych warunków pracy dla osób w wieku 
starszym oraz stworzenie możliwości współfinansowa-
nia projektów przez pracodawców.

Zmiany w zakresie pracy tymczasowej mają objąć oso-
by świadczące pracę tymczasową skutecznymi przepisa-
mi ochronnymi. Przede wszystkim poprzez powstrzy-
manie narastania stałej tymczasowości w pracy, zbudo-

wanie instrumentu ak-
tywizacji zawodowej 
ułatwiającej odnale-
zienie stałego zatrud-
nienia, wprowadzenie 
konsekwencji za na-
ruszenia przez praco-
dawcę, wprowadze-
nie odpowiedzialno-
ści solidarnej praco-
dawcy użytkownik 
i agencja pracy tym-
czasowej, ujednoli-
cenie przepisów 
ochronnych doty-
czących pracowni-
ków tymczasowych 
bez względu na 
sposób zawarcia 
u m o w y  p r z e z 
agencję pracy tym-
czasowej.

(ml),

Nowy projekt emerytalny

zafundowali nam

 PSL 
 PO 
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Departament Dialogu 
i Partnerstwa Społecznego 
przy Ministerstwie Pracy 
i Polityki Społecznej prze-
kazał wczoraj wieczorem 
nowy rządowy projekt 
zmian w ustawie o emery-
turach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych. 

W piątek w Kancelarii Pre-
miera odbędzie się posiedze-
nie Prezydium Trójstronnej 

Komisji d-s Społeczno-Go-
spodarczych z udziałem Pre-
miera Donalda Tuska, pod-
czas którego nastąpi prezen-
tacja projektu. Rząd nie prze-
widuje dalszych konsultacji 
projektu.

Równolegle ruszyła rzą-
dowa kampania informacyj-
na mająca przekonać oby-
wateli do wydłużonego wie-
ku emerytalnego. Będzie 
trwała dwa tygodnie. Zgod-

nie z zapowiedziami rządu 
Sejm ma się zająć projektem 
na początku maja.

Tymczasem „Solidarność” 
domaga się przekazania pro-
jektu do konsultacji, tak aby 
partnerzy społeczni mieli 
czas na rzetelne odniesienie 
się do nowych propozycji. 
To wydłuży procedurę przy-
najmniej o 30 dni (tyle jest 
ustawowego czasu na kon-
sultacje), ale zdaniem związ-

kowców przy 
t a k  w a ż n y c h 
i budzących kon-
trowersje zmia-
nach ten czas jest 
konieczny. Jak za-
chowa się „Soli-
darność” w tej sy-
tuacji, zdecyduje 
dzisiaj obradujący 
w Warszawie sztab 
protestacyjny.

Orłowski:  
Tusk z Pawlakiem 
nas zlekceważyli
Szef miedziowej Solidarności Bogdan Orłowski w ostrych słowach ocenia 
piątkowe głosowanie w Sejmie nad wnioskiem o rozpisanie referendum 
emerytalnego.

W dniu 28 marca 2012 r. Mię-
dzynarodowa Organizacja Pra-
cy na skutek skargi złożonej 
przez NSZZ „Solidarność” do 
Komitetu Wolności Związko-
wych MOP w sierpniu 2011 r., 
uchwaliła wiążące dla Polski re-
komendacje uznając, że Polska 
narusza konwencje nr 87, 98 
i 135 Międzynarodowej Organi-
zacji Pracy. 

Rozstrzygnięcie skargi ma 
przełomowe dla związków za-
wodowych znaczenie. Polska 
narusza przepisy Międzynaro-
dowej Organizacji Pracy odno-
śnie wolności związkowych – 
prawa do zrzeszania się i ochro-
ny przed dyskryminacją z po-
wodu prowadzenia działalno-
ści związkowej. NSZZ „Solidar-
ność” od lat zgłaszała koniecz-
ność zmiany ustawy o związ-

kach zawodowych, ponieważ 
członkowie związku świadczą-
cy pracę na podstawie umów 
cywilnych oraz osoby samoza-
trudnione miały problemy 
w korzystaniu z uprawnień 
związkowych z jakich swobod-
nie korzystać mogą działacze 
związkowi pozostający w za-
trudnieniu pracowniczym. 

Rekomendacje MOP są na-
stępujące:
 „Komitet  zwraca się do rządu 

o podjęcie niezbędnych kroków 
w celu zapewnienia, by wszystkim 
osobom zatrudnionym, bez jakiego-
kolwiek rozróżnienia, łącznie z oso-
bami samozatrudnionymi oraz za-
trudnionymi na podstawie umów 
cywilnoprawnych, przyznano pra-
wo tworzenia i przystępowania, 
wedle swego wyboru, do organiza-
cji w rozumieniu konwencji nr 87.

Przypominając, że konwencja nr 
98 chroni wszystkie osoby zatrud-
nione i ich przedstawicieli przed ak-
tami dyskryminacji dążącymi do 
naruszenia wolności związkowej 
w dziedzinie pracy oraz że jedyne 
dopuszczalne wyjątki od jej stoso-
wania dotyczą policji, sił zbrojnych 
i urzędników państwowych zaan-
gażowanych w administrowanie 
państwem, Komitet zwraca się 
do rządu o zapewnienie, by wszyst-
kie osoby zatrudnione i ich przed-
stawiciele doznawały odpowiedniej 
ochrony przed wszelkimi aktami 
dyskryminacji dążącymi do naru-
szenia wolności związkowej w dzie-
dzinie pracy, niezależnie od tego, 
czy osoby te mieszczą się w definicji 
pracowników przyjętej w Kodeksie 
pracy, czy też nie.
Komitet zwraca się do rządu, by 

ten dokonał  zmiany ustawy 

o związkach zawodowych tak aby 
zapewnić osobom wykonującym 
pracę nakładczą by mogli two-
rzyć organizacje i przystępować do 
nich wedle własnego wyboru.
Komitet zwraca się do rządu 

o przedstawienie Komitetowi Eks-
pertów ds. Stosowania Konwencji 
i Zaleceń, którego dotyczą aspekty 
legislacyjne tej sprawy,  informacji 
co do kroków podjętych lub przewi-
dywanych w celu doprowadzenia 
ustawodawstwa i praktyki do stanu 
zgodnego z zasadami wolności 
zrzeszania się.”

Konsekwencja wynikająca 
z rekomendacji MOP jest taka, 
że obecnie nikt nie może zaka-
zać zrzeszania się w związku 
zawodowym osobom świad-
czącym pracę na innej podsta-
wie prawnej niż stosunek pracy 
w tym samozatrudnionym (§ 5 

Statutu NSZZ „Solidarność”). 
Profesor Jakub Stelina Kierow-
nik Katedry Prawa Pracy Uni-
wersytetu Gdańskiego w ko-
mentarzu udzielonym dla 
Rzeczpospolitej (z 02.04.2012 r. 
s. C6) podkreślił, że decyzja 
MOP powoduje, iż związko-
wiec-zleceniobiorca już teraz 
może pozwać swojego zlecenio-
dawcę i żądać odszkodowania 
w razie przedwczesnego zerwa-
nia kontraktu ze względu na 
prowadzenie działalności 
związkowej.  

Polska ratyfikowała konwen-
cje MOP nr 87, 98 i 135, a ratyfi-
kacja jest wyrazem zgody pań-
stwa na związanie się umową. 
Z tego punktu widzenia zmiana 
przepisów jest obligatoryjna. 
Polska musi dopasować swoje 
ustawodawstwo związkowe do 

przepisów międzynarodowych 
na których przyjęcie zgodziła 
się dobrowolnie. Nie przewidu-
je się sankcji za brak działań 
w tym zakresie, jednakże każ-
dego roku rząd Polski i partne-
rzy społeczni składają do MOP 
raporty z realizacji ratyfikowa-
nych konwencji. Jeśli więc rząd 
nie podejmie niezwłocznie dzia-
łań zmierzających do dostoso-
wania związkowych przepisów 
do standardów MOP, NSZZ 
„Solidarność” będzie ponownie 
interweniował na forum mię-
dzynarodowym.

Więcej informacji na ten te-
mat:

Ewa Podgórska-Rakiel, 
Zespół Prawny Komisji Kra-

jowej NSZZ „Solidarność” tel.: 
(58) 308-42-87 

Gdańsk, 3 kwietnia 2012 r.

Informacja prawna  
na temat rozstrzygnięcia skargi NSZZ „Solidarność” przed Komitetem Wolności Związkowych MOP

KATYŃ „jeśli zapomnę o nich ty Boże na 
niebie zapomnij o mnie”

W ten sposób Adam Mic-
kiewicz złożył przysię-
gę i hołd polskim patrio-

tom mordowanym i zsyłanym na 
katorgę na początku XIX wieku. 

Każdy z nas może łatwo to wezwa-
nie do Boga odnieść do siebie. 

Ofiary mają prawo do naszej pamię-
ci. 13 kwietnia obchodzimy Dzień Pa-
mięci o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej.

Katyń to nie tylko nazwa lasu pod 
Smoleńskiem to symbol polskiego pa-
triotyzmu, walki o wolność, sprawiedli-
wość i prawdę. 

Katyń – ta jedna nazwa symbolizuje 
wszystkie miejsca w, których zamordo-
wano polskich jeńców - oficerów, poli-
cjantów walczących przeciw wojskom 
sowieckim we wrześniu 1939 r. 

FAKTY

Garść najważniejszych faktów.
We wrześniu 1939 roku na Polskę na-

padły Niemcy i ZSRR. Część wojsk pol-
skich dostała się do niewoli niemieckiej 
część do niewoli sowieckiej. Oficerów, 
policjantów pochwyconych przez Ar-
mię Czerwoną umieszczono w trzech 
obozach Ostaszkowie, Kozielsku oraz 
Starobielsku.

5 marca 1940 przywódca państwa ra-
dzieckiego Józef Stalin wraz z najważ-
niejszymi osobami w państwie podjął 
decyzje o wymordowaniu jeńców wo-
jennych. Od kwietnia do maja 1940 ro-
ku niemal wszyscy jeńcy zostali wywie-
zieni i ślad po nich zaginął.

Tuż po wybuchu wojny niemiec-
ko-sowieckiej  Rząd Polski na 
Uchodźctwie podpisał układ ze stro-
ną radziecką, dzięki któremu z ła-
grów, zsyłki zaczęto zwalniać Pola-
ków. Ze wszystkich stron ZSRR cią-
gnęli oni do powstającego Wojska 
Polskiego na którego czele stał gen. 

W. Anders. Pośród przybywających 
nie było oficerów – jeńców wojen-
nych. Poszukiwania (m.in. prowa-
dzone przez J. Czapskiego) nie przy-
niosły rezultatów. Sam J. Stalin twier-
dził, że wszyscy zostali zwolnieni 
i prawdopodobnie uciekli do … 
Mandżurii. Po prostu oskarżył pol-
skich oficerów o dezercję.

W 1943 roku w miejscowości Ka-
tyń wojska niemieckie odkryły ma-
sowe mogiły. Strona Polska zwróci-
ła się do Międzynarodowego Czer-
wonego Krzyża z prośbą o wyja-
śnienie, czyje to groby i kto dokonał 
zbrodni. 

Wydarzenie to stało się pretekstem 
dla strony radzieckiej (już wtedy człon-
ka Wielkiej Trójki) o oskarżenie Rządu 
Polskiego o współdziałanie z Niemca-
mi i do zerwania stosunków dyploma-
tycznych z Polską.

Przez dziesięciolecia władze Impe-
rium Zła konsekwentnie utrzymywały, 
że zbrodni katyńskiej dokonały Niem-
cy. W PRL sprawa mordu na polskich 
oficerach była całkowicie przemilczana 
a ci, którzy usiłowali o niej przypomi-
nać byli represjonowali, więzieni, mor-
dowani.

Dopiero w 1990 roku część doku-
mentów katyńskich ujrzało światło 
dzienne, a w 1992 roku prezydent L. 
Wałęsa otrzymał od Borysa Jelcyna ko-
pię rozkazu Stalina z 5 III 1940 roku.

Obecnie batalia toczy się o to, by 
Zbrodnia Katyńska została uznana za 
ludobójstwo. Wiele na to wskazuje, 
ponieważ oficerowie polscy byli za-
mordowani raczej dlatego, że byli Po-
lakami, a w dalszej kolejności wroga-
mi. Wydaje się, że dużo prawdy jest 
w tezie, że Stalin mścił się po prostu za 
klęskę w wojnie polsko-bolszewickiej 
1920 roku.

LICZBY
„Najważniejsze liczby: 

oraz 7.305 osób w więzieniach Za-
chodniej Białorusi (3.870 osób) i Ukra-
iny (3.435 osób).

1 kwietnia 1940 roku łącznie w trzech 
obozach specjalnych NKWD więziło 
8402 oficerów Wojska Polskiego, 6006 
policjantów, 189 strażników więzien-
nych oraz 22 księży. Jedynie 395 z nich 
ominęła kara śmierci - zostali przewie-
zieni do obozu juchnowskiego.” Odna-
lezienie cmentarzysk jest bardzo trud-
ne, obecnie wiemy, że trwają prace 
w Bykowni pod Kijowem, gdzie pocho-
wano co najmniej 500 Polaków z tzw. 
ukraińskiej listy katyńskiej. Powstanie 
tam kolejny polski cmentarz. 

PAMIĘĆ

„Przed nami ciągnie się główna mo-
giła. Przeszywa ją wąwóz wykopany 
wzdłuż pokładu trupów, leżących 
zwartą i zlepioną masą jeden na dru-
gim. Tu wychyla się ze ściany ręka bez-
władna, ówdzie zwisają nogi. W miej-
scu, gdzie odkryta jest wierzchnia war-
stwa zwłok, jest postać związana sznu-
rem. Ta zdaje się żyć jeszcze dramatem 
przedśmiertnej walki. Na dnie opadają-
cej ku dołowi mogiły czernieje woda 
zmieszana z krwią” - pisał Ferdynand 
Goetel, pisarz, który udał się do Katynia 
na zaproszenie Niemców, a za aprobatą 
władz Polskiego Państwa Podziemne-

go. Będąc świadkiem naocznym po-
wziął pewność, którą głosił do końca 

życia (lata 60 XX wieku), że zbrodni ka-
tyńskiej dokonali Sowieci. Zresztą ta 
pewność cechowała całą polską emigra-
cję i znaczną, wiedzącą cokolwiek o Ka-
tyniu, część społeczeństwa polskiego.

W PRL nie wolno było pisać, wspo-
minać o Katyniu jednak na emigracji 
powstało wiele wierszy, pieśni, wspo-
mnień, artykułów, publikacji historycz-
nych.

F Konarski:
Tej nocy zgładzono prawdę
W katyńskim lesie
Bo nawet wiatr, choć był świadkiem
Po świecie jej nie rozniesie .
Bo tylko księżyc - niemowa
Płynąć nad smutną mogiłą,
Mógłby zaświadczyć poświatą Jak to na-

prawdę było .
Oddajmy jeszcze raz głos F. Goetlo-

wi:
„Zaiste, jeśli słusznie powiedział Seyfryd 

nad grobem katyńskim, że polegli w nim 
Polacy zginęli, aby Polska istniała , to nikt 
z nas wówczas nie rozumiał tragicznego 
znaczenia tych słów. Polska, bowiem, zwią-
zana z tymi prochami, miała istnieć jako 
widmo, spędzające z oczu sen bezpieczny.”

LIST

Najukochańsza Moja Halusiu
Długie minuty, godziny, dnie i mie-

siące oczekiwania na jakąkolwiek wia-

domość od Ciebie Kochana wprawiają 
mnie w stan obłędu. Już szereg miesię-

cy upłynęło, a ja nawet nie wiem czy ży-
jesz. Czyż nie jest to straszne? Jeszcze 
w listopadzie ubiegłego roku pisałem 
do Ciebie list, a tu kończy się już sty-
czeń, a żadnej wiadomości nie mam. 
Ten stan oczekiwania i niepewności jest 
gorszy od najgorszych koszmarów. 
Wiem, że Ty Najdroższa w tym wypad-
ku nic nie jesteś winna, a okoliczności 
w jakich znaleźliśmy się. Moja Najuko-
chańsza bądź o mnie spokojna. Jestem 
zdrów i cały. Srogą zimę mężnie zno-
szę. Nie dziw się, że o innych rzeczach 
Ci nie piszę. Nie masz pojęcia jak strasz-
nie pragnę byśmy już byli razem. Nie-
stety mój powrót zależny jest od władz 
sowieckich. Napisz mi dużo o naszych 
Rodzinach, o znajomych i o innych rze-
czach... (...)Na wiadomość czekam. (...) 
Ucałuj i pozdrów Rodziców (...) Napisz 
o mnie do moich Rodziców. Co u nich 
słychać? Nic nie wiem. Całuję Cię mi-
lion razy - Twój Staszek

***
„… A jeśli Parka nić mego życia prze-

rwie nim zdołam swoje dążenia urzeczy-
wistnić, pamiętaj, że z zaświatów czuwać 
będę nad Tobą i naszym dziecięciem ,które 
ma przyjść na świat i jako duch opiekuńczy 
będę zawsze przy Was i z Wami”

Agnieszka Rurak-Żeleźny
Materiał zebrany z zasobów internetu

Obóz KOZIELSK STAROBIELSK OSTASZKÓW

Ilość rozstrzelanych 4.421
głównie oficerowie WP

3.820
głównie oficerowie WP

6.311
głównie policjanci

Data rozstrzeliwań 3.04 - 12.05.1940r. 5.04 - 12.05.1940r. 4.04 - 19.05.1940r.

Miejsce mordu KATYŃ CHARKÓW TWER
(pochowani w Miednoje)
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Obywatelski projekt zgłoszony 
przez NSZZ Solidarność poparli 
posłowie

PiS: Adam Lipiński, Elżbieta Wi-
tek, Marzena Machałek i Wojciech 

Zubowski oraz SLD: Ryszard 
Zbrzyzny i Małgorzata Sekuła-
Szmajdzińska.

Za odrzuceniem wniosku podpi-
sanego przez 1,4 mln Polaków gło-

sowali wszyscy posłowie PO. 
W tym legnicko-jeleniogórscy: Ro-
bert Kropiwnicki, Grzegorz Sche-
tyna, Norbert Wojnarowski, Zofia 
Czernow i Ewa Drozd.

Podobnie, jak cały klub Ruchu 
Palikota, od głosu wstrzymał się 
Henryk Kmiecik.

Przypomnijmy, że za wnioskiem 
o rozpisanie emerytalnego referen-

dum głosowało 180 posłów, prze-
ciwko było 233, wstrzymało się 42. 
Większość bezwzględna koniecz-
na do przyjęcia wniosku wynosiła 
228 posłów.

jak głosowali nasi posłowie 
w sprawie emerytur

Posłowie z okręgu legnicko-jeleniogórskiego w sprawie wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie emerytur, 
głosowali zgodnie z politycznymi ustaleniami na „górze”.

PRZEcIWza

Robert Kropiwnicki (PO) Grzegorz Schetyna (PO)

Norbert Wojnarowski (PO) Zofia czernow (PO)

Adam Lipiński (PiS) Elżbieta Witek (PiS)

Marzena Machałek (PiS) Wojciech Zubowski (PiS)

Ryszard Zbrzyzny (SLD) Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska Ewa Drozd (PO) Hanryk Kmiecik (RP)
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