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Pomnik i pamięć
prawem narodu

J

eszcze przed uroczystą
mszą świętą zamówioną
w najważniejszej świątyni miasta, kilkunastu poetów
w kościele NMP na Piasku
odczytało wiersze powstałe
pod wpływem tragedii narodowej sprzed dwu lat. Wieczorem arcybiskup Marian
Gołębiewski przewodniczył
mszy świętej za zmarłych
w Smoleńsku i w Katyniu.
Towarzyszył mu biskup
Edward Janiak oraz wielu
księży diecezjalnych.

W kazaniu metropolita wrocławski przestrzegał przed
politycznymi próbami rozgrywania takich uroczystości. Jak zauważyło wielu
wiernych obecnych w świątyni obecny był kardynał
senior Henryk Gulbinowicz,
posłowie Prawa i Sprawiedliwości działacze licznych
organizacji niepodległościowych i prawicowych natomiast zabrakło przedstawicieli władz miasta i województwa. We wrocławskich

uroczystościach uczestniczył
także przewodniczący
Zarządu Regionu Zagłębie
Miedziowe NSZZ „Solidarność Bogdan Orłowski.
Wśród wielu pocztów sztandarowych dały się zauważyć reprezentacje Solidarności w tym związkowcy z ZG
Rudna, którzy przyjechali ze
swoim sztandarem i w mundurach górniczych. Następnie uformował się pochód,
który głównymi ulicami
miasta przeszedł na wro-

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.

cławski rynek. Na niesionych transparentach demonstranci deklarowali pamięć
o ofiarach katastrofy. Śpiewano patriotyczne pieśni
oraz skandowano głównie
antyrządowe hasła. Nie brakowało tych satyrycznych
oraz jednoznacznie politycznych: O Smoleńsku ciągle
kłamią, Trzeba wodza, a nie
osła, żeby Polska w siłę rosła,
Wolę być moherem, niż rządu klakierem, Rząd pod sąd,
Precz z Platformą, Przeżyliśmy Ruska, przeżyjemy
Tuska, Bezrobocie i biedota,
to Donalda jest robota. Przed
apelem pamięci z przyniesionych zniczy ułożono
świetlisty napis PAMIĘTAMY. Jako pierwszy przemawiał Kazimierz Kimso przewodniczący dolnośląskie
Solidarności, którego wystąpienie zakończyło wspólne
skandowanie hasła SOLIDARNOŚĆ.
Uroczystości drugiej rocznicy tragedii smoleńskiej odbyły się również w Legnicy
i Lubinie. Senator Dorota
Czudowska, która objęła ho-

norowym patronatem uroczystości, mówiła - Katastrofa smoleńska jest
dziś często
ośmieszana
i dyskredytowana.
M a m y
dosyć
kłamstw
o rzekom y m
wpływie fanatycznego
prezydenta na
czterokrotne podejście
do lądowania samolotu, czy
pijanego polskiego generała.
Nie możemy unikać mówie-

Zmarł Jan Sugalski działacz Solidarności
Jan Sugalski, (1950-2012) urodzony
1 lipca 1950 roku w Bogatyni. Ukończył
Przyzakładową Szkołę Zawodową przy
Fabryce Mechanizmów Samochodowych Polmo w Szczecinie (1968). 19671969 szlifierz w FMS Polmo, 1969-1970
betoniarz w Zakładzie Usług Remontowo-Budowlanych Związku GS Samopomoc Chłopska w Sieradzu, 1970-1971
konwojent w Wojewódzkiej Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Łodzi oddział w Sieradzu, w 1971 ślusarz w Jarkowickich Zakładach Przemysłu Terenowego 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 Polkowice; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, nast. przewodniczący Komisji Wydziałowej Szybu Głównego, od X 1980 członek KZ.
14-15 XII 1981 współorganizator, członek 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
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do pracy na gorszych warunkach. Od
1982 organizator kolportażu, kolporter
wydawnictw podziemnych w ZG Polkowice, m.in.: „Tygodnika Mazowsze”, „Zagłębia Miedziowego”, „Z Dnia
na Dzień”, „Solidarności Głogowskiej”;
od 1982 drukarz z klisz „Solidarności
Walczącej”, „Z Dnia na Dzień”; prowadził punkt kolportażowy w Polkowicach, koordynator kolportażu ulotek,
znaczków poczt podziemnych, wydawnictw okolicznościowych, organizator tajnej zakładowej biblioteki wy-

dawnictw podziemnych, akcji ulotkowych, plakatowych, malowania haseł
na murach, zbiórek na działalność
związkową i pomoc represjonowanym;
1982-1989 członek Tymczasowej Podziemnej KZ w ZG Polkowice, 1984-1989
Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej „S” Zagłębia Miedziowego. Od
1984 na rencie. 11 IV 1985 zatrzymany,
13 IV aresztowany, przetrzymywany
w AŚ w Legnicy: tam kilkakrotnie pobity, nast. Wrocławiu, 31 VII 1985 zwolniony; w 1987 współzałożyciel „Biuletynu Informacyjnego Tymczasowej
Podziemnej Komisji Zakładowej NSZZ
«S» Kopalni Polkowice”, drukarz tegoż
i „Zagłębia Miedziowego”; 11 X 1987
współzałożyciel Komitetu Organizacyjnego „S” ZG Polkowice, który 23 X 1987
w Sądzie Wojewódzkim w Legnicy złożył wniosek o rejestrację Związku. 3-4
V 1988 uczestnik strajku w ZG Rudna,
rzecznik prasowy KS; 1988-1989 członek Komisji Interwencji i Praworządności „S” Zagłębia Miedziowego,
w 1989 drukarz „Miedzy”. 1989-1990
w „S”. Od 2010 na emeryturze. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2008).


Łukasz Sołtysik
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nia o niej prawdy, ani bać się
jej. Prawda w końcu zwycięży. A jej symbolem tego zwycięstwa będzie powstanie
pomnika Lecha Kaczyńskiego na
Krakows k i m
Przedmieściu w Warszawie – mówiła legnicka
senator PiS Dorota
Czudowska.
W uroczystościach wzięło
udział wielu przedstawicieli
Solidarności z Regionu.

Wniosek
o nadanie

tytułu Lechowi
Kaczyńskiemu
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przygotowało wniosek do Krajowego Zjazdu Delegatów o nadanie pośmiertnie Lechowi Kaczyńskiemu tytułu – Zasłużony dla Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
Tytuł nadawany jest od 2003 roku osobom, które
swoją postawą w służbie, w pracy, w życiu osobistym przyczyniły się do popularyzacji ideałów
„Solidarności”, wspierały aktywnie działalność
struktur związkowych, przyczyniały się do ich
rozwoju lub poniosły na rzecz Związku inne znaczące 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 okresie PRL lub w okresie późniejszym.
Najbliższy KZD odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2012 roku w Kielcach.

Około

13,5 proc.

społeczeństwa
bez pracy
W Polsce mamy ponad 2 miliony bezrobotnych obywateli. Bezrobocie wśród
młodych ludzi zbliża się do 30 proc. Dzisiaj Światowy Dzień Walki z Bezrobociem.
Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym
polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej
podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów. W Polsce
mamy ponad 2 miliony bezrobotnych.
Większość z nich nie może znaleźć stałego zatrudnienia przez ponad rok. Zdaniem ekspertów brak pracy jest obecnie
jednym z najpoważniejszych wyzwań,
z jakimi się zmagamy.
W urzędach pracy jest zarejestrowanych ponad 2,1 mln bezrobotnych. To
około 13,5 procent społeczeństwa. W Unii
Europejskiej wskaźnik bezrobocia wynosi 10,2 procent. Oznacza to, że w UE liczba osób nie mających zatrudnienia sięga
24,5 mln.
Liczba młodych ludzi pozostających
bez pracy wciąż bije kolejne rekordy.
Średnia stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wynosi 22,5 proc., w samej strefie
euro odrobinę mniej, bo 21,6 proc. W Polsce 30 proc. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w ostatnim raporcie o rynku pracy młodych prognozuje, że przynajmniej przez dwa lata
nie ma co liczyć na odczuwalny spadek
bezrobocia.
Walka z bezrobociem to jeden z najważniejszych punktów Deklaracji Programowej 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 bezrobotnymi”- czytamy w Deklaracji - NSZZ „Solidarność” wspiera działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy, a także powszechny system ubezpieczenia od bezrobocia. Pozostającym bez pracy państwo
musi zapewnić podstawową opiekę socjalną, prawo do zasiłków i możliwości
przekwalifikowania.”
Dział Informacji KK

Zjazd Krajowy w Kielcach
Najbliższy Krajowy Zjazd Delegatów odbędzie się w nowoczesnym Centrum Kongresowym Targów Kielce w dniach 22-23 listopada
2012 r. zdecydowali członkowie Komisji Krajowej obradującej 21 marca w Kielcach.
Organizatorem zjazdu będzie Komisja Krajowa i Region Świętokrzyski.
Obrady zjazdu odbędą się w hali kongresowej „E”, uznawanej za jedną z najnowocześniejszych w Europie. Hala mieści 4,5 tys.
uczestników i ma powierzchnię 5,3 tys. m2.

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

P

odobne akcje ulotkowe miały miejsce
w całym kraju. W naszym regionie związkowcy wyszli na ulice w Legnicy, Lubinie,
Głogowie, Chojnowie, Jaworze i Złotoryi.
- W całym kraju zebraliśmy już ponad 2 mln.
podpisów pod wnioskiem o rozpisanie referendum w sprawie reformy systemu emerytalnego. Rząd nie może i nie ma prawa tego lekceważyć. Wybieramy się pod Sejm 30 marca, bo
tego dnia posłowie będą debatować nad rządowymi propozycjami, które dążą do tego, byśmy wszyscy pracowali do śmierci – mówi
Bogdan Orłowski, przewodniczący NSZZ Solidarność Zagłębia Miedziowego.
Ze swoją kampanią informacyjną Solidarność dotarła do jak największej liczby mieszkańców regionu. Dlatego związkowcy za pośrednictwem poczty, do 180 tysięcy gospodarstw domowych od Legnicy po Głogów wysłali referendalne ulotki.

Bezpieczeństwo
przede wszystkim
Bezpieczeństwo w transporcie
kolejowym powinno być priorytetem rządu – pod takim hasłem 3
kwietnia protestowały w Warszawie kolejarskiej związki zawodowe.
- Wieloletnie zaniedbania w polskich kolejach i oszczędzanie na
sprawach bezpieczeństwa prowadzą do tego, że coraz częściej dochodzi do wypadków, w których giną
ludzie – mówi Henryk Grymel, przewodniczący Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”. Zdaniem
związkowców bezpieczeństwo musi 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 – zapowiada szef kolejarskiej „Solidarności”.
Protest rozpoczął się przed Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i
Nauki, a zakończył ok. godz. 14.30
przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Związkowcy w budynku
KPRM złożyli petycję skierowaną
do premiera. Delegację związkowców przyjął wiceminister transportu
Andrzej Massel.
Wśród najistotniejszych działań w
obszarze bezpieczeństwa ruchu na

kolei związkowcy wymienili w petycji: doprowadzenie do określonych przez UE proporcji podziału
środków budżetowych na infrastrukturę drogową i kolejową w relacji 60:40, inwestycje w infrastrukturę kolejową i nowoczesne systemy
prowadzenia ruchu. Związkowcy
chcą też ustalenia minimalnych
norm związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, m.in.
wprowadzenia zasady zatrudniania
pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu pociągów wyłącznie na podstawie umowy o pracę,
ustalenia czasu pracy pracowników
związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego w wymiarze dobowym nieprzekraczającym 12 godzin
i w wymiarze rocznym nieprzekraczającym 150 nadgodzin.
„(...) zwracamy się do Pana Premiera o pomoc i osobiste zaangażowanie w naprawę i przywrócenie
właściwych standardów bezpieczeństwa obowiązujących na polskich kolejach” - czytamy w petycji.
Data protestu nie była nie przypadkowa. We wtorek minął miesiąc
od katastrofy kolejowej w Szczekocinach, w której zginęło 11 pasażerów i pięciu pracowników kolei.
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Dział Informacji

Nauczyciele będą protestować?
Oświatowa „Solidarność”
powołała ogólnopolski sztab
protestacyjny. Związkowcy
domagają się zmiany kontrowersyjnej podstawy programowej oraz ujawnienia nazwisk autorów reformy programowej i rozliczenia kosztów jej wprowadzania.
- Konsekwencje tej wyjątkowo źle przygotowanej reformy poniosą czniowie i ich rodzice. Obecny rząd wraz z kierownictwem MEN zniszczył
dobrze działający system edukacji w Polsce, a teraz niszczy
jakość pracy polskiej szkoły.
Szczególnie niebezpieczne są
ograniczenia treści języka polskiego i historii, których naturalną konsekwencją jest ograniczenie tożsamości narodowej młodych Polaków - uważa Ryszard Proksa, przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania.
Zdaniem związkowców
pozbawienie absolwentów
pierwszej klasy liceów ogólnokształcących dalszego kształcenia ogólnego na rzecz jednokierunkowego rozwoju może
skutkować dla wielu z nich załamaniem dalszej kariery edukacyjnej. - Zmiany te grożą infantylizacją społeczeństwa
i drastycznym ograniczeniem
mobilności młodego pokole-

nia na krajowym i europejskim rynku pracy – dodaje
Proksa.
W związku z trwającym
protestem głodowym zorganizowanym przez byłych opozycjonistów, Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” na wczorajszym posiedzeniu wezwała
Ministra Edukacji Narodowej
do rozpoczęcia rozmów z głodującymi. Jednocześnie oświatowa „S” zamierza rozszerzyć
działania protestacyjne.
„Wobec powszechnej
w społeczeństwie negatywnej
oceny zmian, wprowadzanych od ponad pięciu lat przez
rząd PO-PSL, Polacy mają prawo poznać szczegóły tego
szkodliwego dla polskiej szkoły przedsięwzięcia. Mają prawo znać nazwiska, dorobek
zawodowy i wynagrodzenia
autorów podstawy programowej, wynagrodzenia autorów
podręczników oraz firmy wydające te podręczniki, programy i poradniki. Chcemy poznać nazwy firm prowadzących szkolenia i konferencje
oraz koszty ponoszone
w związku z wprowadzaniem
reformy” – czytamy w stanowisku Rady SKOiW NSZZ
„Solidarność”.
Dział Informacji KK
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Zdajcie się na mądrość Polek i Polaków
- Od bardzo dawna żadna obywatelska inicjatywa
w Polsce nie zyskała tak
wielkiego poparcia - mówił uzasadniając w Sejmie
wniosek o referendum
przewodniczący NSZZ
„S” Piotr Duda.
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Sejm odrzucił wniosek NSZZ „Solidarność” o referendum emerytalne.

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”Solidarność”, OPZZ i Forum Związków
Zawodowych czekało na decyzję

Sejmu w sprawie wieku emerytalnego.
B y ł o g łośno i kolorowo, ale
w miarę spokojnie. Prowadzący manifestację zastępca przewodniczącego 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 przewodniczący krytykował rządowe plany wydłużenia wieku emerytalnego uprawniającego do przejścia na emeryturę
jako zbyt radykalne i nieprzygotowane. Jego zdaniem takie działanie wymaga stworzenia warunków motywujących i dających szanse do kontynuacji aktywności zawodowej m.in.

warunków dla wzrostu dzietności,
podnoszenie standardów i poziomu
finansowania opieki medycznej, opieki pielęgnacyjnej dla osób starszych,
wprowadzenie mechanizmów indywidualnej ścieżki zawodowej, podniesienie standardów organizacji i bezpieczeństwa pracy oraz funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia.
Do słów przewodniczącego odnieśli się przedstawiciele klubów

parlamentarnych. PiS, SLD i Solidarna Polska zapowiedziały, że poprą wniosek „S”. Przeciwko wypowiedzieli się członkowie klubów
PO, PSL i Ruchu Palikota. Do uzasadnienia przedstawionego przez
Piotra Dudę ustosunkował się również premier Donald Tusk, który
apelował o poszanowanie argumentów każdej strony biorącej
udział w dyskusji o wieku emery-

talnym. Przekonywał, że istota reformy polega na zagwarantowaniu
w przyszłości wypłacania emerytur
na poziomie umożliwiającym godne życie.
Zapewniał, że rząd wie że w Polsce ludziom żyje się trudniej. Jak argumentował premier, aby szybciej
dogonić bogate kraje, rząd musi
podjąć tak trudne decyzje, jak wydłużenie wieku emerytalnego.
W trakcie sejmowej dyskusji przewodniczący „Solidarności” wyszedł

do protestujących. Ponownie powitał manifestujących i podziękował
wszystkim za przybycie pod Sejm
w imieniu 2 mln Polaków,którzy
poparli wniosek „Solidarności”
w sprawie referendum emerytalnego.
Po głosowaniu Piotr Duda zapewnił, że nie kończy się temat wieku
emerytalnego i już 12 kwietnia spotka się sztab protestacyjny NSZZ
„Solidarności”.

Walczymy dalej
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”
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Dział Informacji KK

Sejm rozpatruje dzisiaj
wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie
wieku emerytalnego. Debata sejmowa rozpoczęła
się ze sporym opóźnieniem
ponieważ klub PiS złożył
wniosek o zwołanie konwentu seniorów i wyjaśnienie, dlaczego nie wpuszczono do Sejmu delegacji
NSZZ „Solidarność”. Piotr
Duda na początku swojego
wystąpienia powitał
wszystkich, którzy przyjechali przed Sejm w imieniu
2 mln Polaków, którzy poprali wniosek o referendum emerytalne.
- Polacy poparli pomysł
referendum, bo doskonale
wiedzą, że proponowane
przez rząd rozwiązania doprowadzą do nieodwracalnych zmian zarówno w ich
życiu jak i życiu następnych pokoleń. Wiedzą, że
recepty na zagrożenia stojące przed polskim systemem emerytalnym nie
można poszukiwać w prostym, mechanicznym zabiegu podwyższenia wieku
emerytalnego, ale przede
wszystkim w rozwiązaniach zachęcających pracowników do przedłużenia
aktywności zawodowej przekonywał przewodniczący „S”.
Jego zdaniem wydłużenie wieku emerytalnego
uprawniającego do przejścia na emeryturę wymaga
stworzenia warunków motywujących i dających szanse do kontynuacji aktywności zawodowej m.in. warunków dla wzrostu dzietności, podnoszenie standardów i poziomu finansowania opieki medycznej,
opieki pielęgnacyjnej dla
osób starszych, wprowadzenie mechanizmów indywidualnej ścieżki zawodowej, podniesienie standardów organizacji i bezpieczeństwa pracy oraz
funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia.
Piotr Duda stwierdził, że
w dyskusjach o podwyższeniu wieku emerytalnego padło wiele nieprawdziwych argumentów. Jednym z nich jest przekonywanie, że polski system
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emerytalny musi sprostać
wyzwaniom wynikającym
z procesu starzenia się społeczeństwa oraz wzrostu
obciążeń systemu emerytalnego wypłatami świadczeń dla osób urodzonych
w latach 1946-1959. Tymczasem te same argumenty
padały przy okazji wprowadzania reformy z 1999.
System kapitałowy miał
być odporny na wpływ demografii, rynku pracy oraz
naciski polityczne. W obowiązującej obecnie formule
zdefiniowanej składki wpisane są ekonomiczne zachęty do przedłużania momentu przejścia na emeryturę. - Odsunięcie w czasie
decyzji o przejściu na emeryturę pozwala osiągnąć
efekt w postaci znacznego
przyrostu należnej emerytury w wyniku wydłużenia
okresu opłacania składek
oraz skrócenia statystycznego okresu pobierania
świadczenia. Polacy wiedzą, że warto pracować
dłużej, aby później pobierać wyższe świadczenia.
Nie trzeba ich do tego zmuszać - mówił Duda.
Przewodniczący wytknął
również politykom PO, że
podczas kampanii wyborczej nie wspominali o podwyższeniu wieku emerytalnego. Niestety jednocześnie konserwuje obecny
niesprawiedliwy system
zróżnicowania obciążeń
składką ubezpieczonych,
który powinien być podporządkowany zasadzie: równa składka od równego dochodu niezależnie od źródła jego pochodzenia. Skuteczna polityka państwa zmierzająca do wyeliminowania tych patologii
powinna przyczynić się do
poprawy sytuacji finansowej funduszu emerytalnego, funduszu rentowego
oraz Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia przekonywał szef „S”.
Zdaniem przewodniczącego nieprawdziwy jest
również argument, że podwyższenie wieku emerytalnego w Polsce jest niezbędne, ponieważ tak robi większość państw europejskich.
Na tak radykalne podwyższenie wieku emerytalnego
zdecydowały się do tej pory w Europie wyłącznie te
państwa, które w drugiej
połowie ubiegłego wieku
nie zdecydowały się na
wprowadzenie strukturalnych reform systemu emerytalnego takich jak zasto-

sowane w Polsce. Przewodniczący zwrócił również
uwagę na różnice między
Polską i innymi krajami UE
dotyczącymi warunków
pracy, czasu pracy czy jakości życia. Średni wiek dożycia obywateli polskich
wprawdzie się wydłuża,
ale w porównaniu do tych
państw jest nadal niski.
Oczekiwana długość dalszego 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 niepowodzenie rządowego programu 50+ i brak miejsc pracy
dla starszych pracowników.
Duda przypomniał obecnemu na sali premierowi
słowa powtarzane przez
niego przed wyborami słowa z artykułu dla Gazety
Wyborczej:„Nie wierzę, żeby wszyscy ludzie zbliżający się do siedemdziesięciu
lat mogli pracować w swoich zawodach z równą wydajnością, jak robili to
wcześniej. Trzeba znaleźć
rozwiązanie elastyczne,
miękkie, przede wszystkim
dobre dla ludzi, zachęcające ich do dłuższej aktywności zawodowej, a w konsekwencji dobre dla równowagi demograficznej na
rynku pracy”. Przedwyborcze wypowiedzi polityków
stojące w sprzeczności
z obecną sytuacją wywołały na sali duże emocje, również wśród członków rządu.
Przewodniczący odniósł
się również do zawartego
wczoraj między PO i PSL
porozumienia, stwierdzając że jest gra w złego i dobrego policjanta obliczona
na podnoszenie napięcia
nie zmyli Polaków. - Cząstkowe emerytury oznaczają,
albo pracować do śmierci
albo umrzeć z głodu - powiedział. Na koniec Piotr
Duda zaapelował do posłów o poparcie uchwały
w sprawie referendum,
które da szansę na ogólnokrajową dyskusję w sprawie wieku emerytalnego. Polacy zdecydują, które argumenty mają dla nich
większą wagę. Cytuję słowa Premiera Donalda Tuska „ Zdajmy się na mądrość Polaków” - powiedział przewodniczący.
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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.

P

remier Donald Tusk
wraz z wicepremierem Waldemarem
Pawlakiem postanowili
zlekceważyć blisko 2 mln
Polaków, bo tyle podpisów
dostarczyliśmy do Sejmu.
Uważają, że mają patent na
dobre rozwiązania dla kraju – grzmi Bogdan Orłowski, przewodniczący NSZZ
Solidarność Zagłębia Miedziowego.

- Nie składamy broni. Po
świętach spotkamy się na
zebraniu komitetu protestacyjnego i zastanowimy się
jak dalej walczyć z wydłużeniem wieku emerytalnego. Na pewno będziemy
wciąż prowadzić głośną
kampanię informacyjną
w społeczeństwie – dodaje
Orłowski.
W piątek przed Sejmem
manifestowało kilkanaście

tysięcy członków NSZZ Solidarność. W tym 250-osobowa grupa związkowców
z naszego regionu.
Przypomnijmy. Solidarność złożyła w Sejmie obywatelski wniosek o przeprowadzenie referendum.
W nim Polacy odpowiedzieć mieli na pytanie, czy
są za utrzymaniem dotychczasowego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla ko-

biet i 65 lat dla mężczyzn,
a nie jak chce rząd – wydłużenia go do67 lat.
Wniosek został odrzucony. Zagłosowało za nim 180
posłów, przeciwko było 233,
wstrzymało się
42. Większość
bezwzględna konieczna do przyjęcia wniosku wynosiła 228 posłów.

Nowy projekt emerytalny
Departament Dialogu
i Partnerstwa Społecznego
przy Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej przekazał wczoraj wieczorem
nowy rządowy projekt
zmian w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych.
W piątek w Kancelarii Premiera odbędzie się posiedzenie Prezydium Trójstronnej

6

Komisji d-s Społeczno-Gospodarczych z udziałem Premiera Donalda Tuska, podczas którego nastąpi prezentacja projektu. Rząd nie przewiduje dalszych konsultacji
projektu.
Równolegle ruszyła rządowa kampania informacyjna mająca przekonać obywateli do wydłużonego wieku emerytalnego. Będzie
trwała dwa tygodnie. Zgod-

nie z zapowiedziami rządu kowców przy
Sejm ma się zająć projektem t a k w a ż n y c h
i budzących konna początku maja.
Tymczasem „Solidarność” trowersje zmiadomaga się przekazania pro- nach ten czas jest
jektu do konsultacji, tak aby konieczny. Jak zapartnerzy społeczni mieli chowa się „Soliowaæ
tej syczas na rzetelne odniesienie darność”
kaýe pracw
rzeã z gùodu PO
œmierci
um
do
ýe
a¿
ka
tuacji, zdecyduje
się do nowych
PSL przedpropozycji.
emeryturà
To wydłuży procedurę przy- dzisiaj obradujący
najmniej o 30 dni (tyle jest w Warszawie sztab
ustawowego czasu na kon- protestacyjny.
sultacje), ale zdaniem związ-
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Nie będziecie
anonimowi
Pokażemy społeczeństwu jak głosujecie – zadeklarował przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda pokazując przykładowy plakat z wizerunkami posłów PO. Podczas posiedzenia sztabu protestacyjnego, który odbył się
12 kwietnia w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie powiedział, że żaden poseł działający
na szkodę pracowników nie będzie anonimowy. Będziemy piętnować ich działania w sprawach społecznych,
aby ich wyborcy wiedzieli jak się zachować przy kolejnych wyborach.
Związkowcy zażądali, aby nowy rządowy projekt,
który na początku maja ma trafić do Sejmu został przekazany 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 Premiera: o systemie ubezpieczeń społecznych, prewencji wypadkowej 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 związkowcy 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 pozarolniczej 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 zwiększenia środków na cele związane przeciwdziałaniem
wypadkom przy pracy i powstawania chorób zawodowych, ustalenia najniższej wysokości odpisu na cele
prewencyjne, umożliwienia finansowania wieloletnich
projektów w obszarze prewencji, rozszerzenie pojęcia
prewencji o działania wspierające tworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków pracy dla osób w wieku
starszym oraz stworzenie możliwości współfinansowania projektów przez pracodawców.
Zmiany w zakresie pracy tymczasowej mają objąć osoby świadczące pracę tymczasową skutecznymi przepisami ochronnymi. Przede wszystkim poprzez powstrzymanie narastania stałej tymczasowości w pracy, zbudowanie instrumentu aktywizacji zawodowej
ułatwiającej odnalezienie stałego zatrudnienia, wprowadzenie
konsekwencji za naruszenia przez pracodawcę, wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej pracodawcy użytkownik
i agencja pracy tymczasowej, ujednolicenie przepisów
ochronnych dotyczących pracowników tymczasowych
bez względu na
sposób zawarcia
umowy przez
agencję pracy tymczasowej.
(ml),

KATYŃ
W
ten sposób Adam Mickiewicz złożył przysięgę i hołd polskim patriotom mordowanym i zsyłanym na
katorgę na początku XIX wieku.

Każdy z nas może łatwo to wezwanie do Boga odnieść do siebie.
Ofiary mają prawo do naszej pamięci. 13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej.
Katyń to nie tylko nazwa lasu pod
Smoleńskiem to symbol polskiego patriotyzmu, walki o wolność, sprawiedliwość i prawdę.
Katyń – ta jedna nazwa symbolizuje
wszystkie miejsca w, których zamordowano polskich jeńców - oficerów, policjantów walczących przeciw wojskom
sowieckim we wrześniu 1939 r.

FAKTY
Garść najważniejszych faktów.
We wrześniu 1939 roku na Polskę napadły Niemcy i ZSRR. Część wojsk polskich dostała się do niewoli niemieckiej
część do niewoli sowieckiej. Oficerów,
policjantów pochwyconych przez Armię Czerwoną umieszczono w trzech
obozach Ostaszkowie, Kozielsku oraz
Starobielsku.
5 marca 1940 przywódca państwa radzieckiego Józef Stalin wraz z najważniejszymi osobami w państwie podjął
decyzje o wymordowaniu jeńców wojennych. Od kwietnia do maja 1940 roku niemal wszyscy jeńcy zostali wywiezieni i ślad po nich zaginął.
Tuż po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej Rząd Polski na
Uchodźctwie podpisał układ ze stroną radziecką, dzięki któremu z łagrów, zsyłki zaczęto zwalniać Polaków. Ze wszystkich stron ZSRR ciągnęli oni do powstającego Wojska
Polskiego na którego czele stał gen.

„Jeśli zapomnę o nich ty Boże na
niebie zapomnij o mnie”

W. Anders. Pośród przybywających
nie było oficerów – jeńców wojennych. Poszukiwania (m.in. prowadzone przez J. Czapskiego) nie przyniosły rezultatów. Sam J. Stalin twierdził, że wszyscy zostali zwolnieni
i prawdopodobnie uciekli do …
Mandżurii. Po prostu oskarżył polskich oficerów o dezercję.
W 1943 roku w miejscowości Katyń wojska niemieckie odkryły masowe mogiły. Strona Polska zwróciła się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z prośbą o wyjaśnienie, czyje to groby i kto dokonał
zbrodni.
Wydarzenie to stało się pretekstem
dla strony radzieckiej (już wtedy członka Wielkiej Trójki) o oskarżenie Rządu
Polskiego o współdziałanie z Niemcami i do zerwania stosunków dyplomatycznych z Polską.
Przez dziesięciolecia władze Imperium Zła konsekwentnie utrzymywały,
że zbrodni katyńskiej dokonały Niemcy. W PRL sprawa mordu na polskich
oficerach była całkowicie przemilczana
a ci, którzy usiłowali o niej przypominać byli represjonowali, więzieni, mordowani.
Dopiero w 1990 roku część dokumentów katyńskich ujrzało światło
dzienne, a w 1992 roku prezydent L.
Wałęsa otrzymał od Borysa Jelcyna kopię 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 zamordowani raczej dlatego, że byli Polakami, a w dalszej kolejności wrogami. Wydaje się, że dużo prawdy jest
w tezie, że Stalin mścił się po prostu za
klęskę w wojnie polsko-bolszewickiej
1920 roku.

LICZBY

go. Będąc świadkiem naocznym powziął pewność, którą głosił do końca

„Najważniejsze liczby:

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

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)

oraz 7.305 osób w więzieniach Zachodniej Białorusi (3.870 osób) i Ukrainy (3.435 osób).
1 kwietnia 1940 roku łącznie w trzech
obozach specjalnych NKWD więziło
8402 oficerów Wojska Polskiego, 6006
policjantów, 189 strażników więziennych oraz 22 księży. Jedynie 395 z nich
ominęła kara śmierci - zostali przewiezieni do obozu juchnowskiego.” Odnalezienie cmentarzysk jest bardzo trudne, obecnie wiemy, że trwają prace
w Bykowni pod Kijowem, gdzie pochowano co najmniej 500 Polaków z tzw.
ukraińskiej listy katyńskiej. Powstanie
tam kolejny polski cmentarz.

PAMIĘĆ
„Przed nami ciągnie się główna mogiła. Przeszywa ją wąwóz wykopany
wzdłuż pokładu trupów, leżących
zwartą i zlepioną masą jeden na drugim. Tu wychyla się ze ściany ręka bezwładna, ówdzie zwisają nogi. W miejscu, gdzie odkryta jest wierzchnia warstwa zwłok, jest postać związana sznurem. Ta zdaje się żyć jeszcze dramatem
przedśmiertnej walki. Na dnie opadającej 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-

życia (lata 60 XX wieku), że zbrodni katyńskiej dokonali Sowieci. Zresztą ta
pewność cechowała całą polską emigrację i znaczną, wiedzącą cokolwiek o Katyniu, część społeczeństwa polskiego.
W PRL nie wolno było pisać, wspominać o Katyniu jednak na emigracji
powstało wiele wierszy, pieśni, wspomnień, artykułów, publikacji historycznych.
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 naprawdę było .
Oddajmy jeszcze raz głos F. Goetlowi:
„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, związana z tymi prochami, miała istnieć jako
widmo, spędzające z oczu sen bezpieczny.”

LIST

cy upłynęło, a ja nawet nie wiem czy żyjesz. Czyż nie jest to straszne? Jeszcze
w listopadzie ubiegłego roku pisałem
do Ciebie list, a tu kończy się już styczeń, a żadnej wiadomości nie mam.
Ten stan oczekiwania i niepewności jest
gorszy od najgorszych koszmarów.
Wiem, że Ty Najdroższa w tym wypadku nic nie jesteś winna, a okoliczności
w jakich znaleźliśmy się. Moja Najukochańsza bądź o mnie spokojna. Jestem
zdrów i cały. Srogą zimę mężnie znoszę. Nie dziw się, że o innych rzeczach
Ci nie piszę. Nie masz pojęcia jak strasznie pragnę byśmy już byli razem. Niestety mój powrót zależny jest od władz
sowieckich. Napisz mi dużo o naszych
Rodzinach, o znajomych i o innych rzeczach... (...)Na wiadomość czekam. (...)
Ucałuj i pozdrów Rodziców (...) Napisz
o mnie do moich Rodziców. Co u nich
słychać? Nic nie wiem. Całuję Cię milion razy - Twój Staszek
***
„… A jeśli Parka nić mego życia przerwie nim zdołam swoje dążenia urzeczywistnić, 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”

Najukochańsza Moja Halusiu
Długie minuty, godziny, dnie i miesiące oczekiwania na jakąkolwiek wia-

Agnieszka Rurak-Żeleźny
Materiał zebrany z zasobów internetu

Informacja prawna
na temat rozstrzygnięcia skargi NSZZ „Solidarność” przed Komitetem Wolności Związkowych MOP
W dniu 28 marca 2012 r. Międzynarodowa Organizacja Pracy na skutek skargi złożonej
przez NSZZ „Solidarność” do
Komitetu Wolności Związkowych MOP w sierpniu 2011 r.,
uchwaliła wiążące dla Polski rekomendacje uznając, że Polska
narusza konwencje nr 87, 98
i 135 Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Rozstrzygnięcie skargi ma
przełomowe dla związków zawodowych znaczenie. Polska
narusza przepisy Międzynarodowej Organizacji Pracy odnokaýe pracowaæ
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kach zawodowych, ponieważ
członkowie związku świadczący pracę na podstawie umów
cywilnych oraz osoby samozatrudnione miały problemy
w korzystaniu z uprawnień
związkowych z jakich swobodnie korzystać mogą działacze
związkowi pozostający w zatrudnieniu pracowniczym.
Rekomendacje MOP są następujące:
„Komitet  zwraca się do rządu
o podjęcie niezbędnych kroków
w celu zapewnienia, by wszystkim
osobom zatrudnionym, bez jakiegokolwiek rozróżnienia, łącznie z osobami samozatrudnionymi oraz zatrudnionymi na podstawie umów
cywilnoprawnych, przyznano prawo tworzenia i przystępowania,
wedle swego wyboru, do organizacji w rozumieniu konwencji nr 87.

Przypominając, że konwencja nr
98 chroni wszystkie osoby zatrudnione i ich przedstawicieli przed aktami dyskryminacji dążącymi do
naruszenia wolności związkowej
w dziedzinie pracy oraz że jedyne
dopuszczalne wyjątki od jej stosowania dotyczą policji, sił zbrojnych
i urzędników państwowych zaangażowanych w administrowanie
państwem, Komitet zwraca się
do rządu o zapewnienie, by wszystkie osoby zatrudnione i ich przedstawiciele doznawały odpowiedniej
ochrony przed wszelkimi aktami
dyskryminacji dążącymi do naruszenia wolności związkowej w dziedzinie 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 tworzyć organizacje i przystępować do
nich wedle własnego wyboru.
Komitet zwraca się do rządu
o przedstawienie Komitetowi Ekspertów ds. Stosowania Konwencji
i Zaleceń, którego dotyczą aspekty
legislacyjne tej sprawy,  informacji
co do kroków podjętych lub przewidywanych 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 zakazać zrzeszania się w związku
zawodowym osobom świadczącym pracę na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy
w tym samozatrudnionym (§ 5

Statutu NSZZ „Solidarność”).
Profesor Jakub Stelina Kierownik Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego w komentarzu udzielonym dla
Rzeczpospolitej (z 02.04.2012 r.
s. C6) podkreślił, że decyzja
MOP powoduje, iż związkowiec-zleceniobiorca już teraz
może pozwać swojego zleceniodawcę i żądać odszkodowania
w razie przedwczesnego zerwania kontraktu ze względu na
prowadzenie działalności
związkowej.
Polska ratyfikowała konwencje MOP nr 87, 98 i 135, a ratyfikacja jest wyrazem zgody państwa na związanie się umową.
Z tego punktu widzenia zmiana
przepisów jest obligatoryjna.
Polska musi dopasować swoje
ustawodawstwo związkowe do

Wydaje: Zarz¹d Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ „Solidarnoœæ”, 59-220 Legnica, ul. Fryderyka Skarbka 9, tel. (076) 72-10-878, 72-10-888, 72-10-898,
WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL
e-mail: legnica@solidarnosc.org.pl, Redaguje zespó³.
Zdjêcia: Wojciech Obremski,

przepisów międzynarodowych
na których przyjęcie zgodziła
się dobrowolnie. Nie przewiduje się sankcji za brak działań
w tym zakresie, jednakże każdego roku rząd Polski i partnerzy społeczni składają do MOP
raporty z realizacji ratyfikowanych konwencji. Jeśli więc rząd
nie podejmie niezwłocznie działań zmierzających do dostosowania związkowych przepisów
do standardów MOP, NSZZ
„Solidarność” będzie ponownie
interweniował na forum międzynarodowym.
Więcej informacji na ten temat:
Ewa Podgórska-Rakiel,
Zespół Prawny Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” tel.:
(58) 308-42-87
Gdańsk, 3 kwietnia 2012 r.
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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”.
Obywatelski projekt zgłoszony
przez NSZZ Solidarność poparli
posłowie
PiS: Adam Lipiński, Elżbieta Witek, Marzena Machałek i Wojciech

Zubowski oraz SLD: Ryszard
Zbrzyzny i Małgorzata SekułaSzmajdzińska.
Za odrzuceniem wniosku podpisanego przez 1,4 mln Polaków gło-

sowali wszyscy posłowie PO.
W tym legnicko-jeleniogórscy: Robert Kropiwnicki, Grzegorz Schetyna, Norbert Wojnarowski, Zofia
Czernow i Ewa Drozd.

za

Podobnie, jak cały klub Ruchu
Palikota, od głosu wstrzymał się
Henryk Kmiecik.
Przypomnijmy, że za wnioskiem
o rozpisanie emerytalnego referen-

dum głosowało 180 posłów, przeciwko było 233, wstrzymało się 42.
Większość bezwzględna konieczna do przyjęcia wniosku wynosiła
228 posłów.

przeciw

Adam Lipiński (PiS)

Elżbieta Witek (PiS)

Robert Kropiwnicki (PO)

Grzegorz Schetyna (PO)

Marzena Machałek (PiS)

Wojciech Zubowski (PiS)

Norbert Wojnarowski (PO)

Zofia Czernow (PO)

wstrzymał się

Ryszard Zbrzyzny (SLD)
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Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska

Ewa Drozd (PO)

WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA

Hanryk Kmiecik (RP)

