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Potrzeba narodowej
solidarnoœci...

Oko³o piêæ tysiêcy uczestników i 250 pocztów sztan-
darowych wziê³o udzia³ w obchodach 20. rocznicy czê-
œciowo wolnych wyborów, które odby³y siê 4 czerwca w
Gdañsku. Przedstawiciele regionów i bran¿ z ca³ej Polski,
uczestniczyli w uroczystej mszy œw. za ojczyznê, któr¹ pod
Pomnikiem Poleg³ych Stoczniowców odprawi³ kardyna³
Józef Glemp.

Podczas homilii arcybiskup S³awoj Leszek G³ódŸ, po-
wiedzia³ ¿e czerwcowe wybory by³y wa¿nym etapem pol-
skiej drogi do wolnoœci. Wówczas rzesze Polaków powie-
dzia³y „tak” drodze ku wolnoœci, przemianom systemowym
i gospodarczym. Metropolita gdañski przypomnia³, ¿e Ÿró-
d³em przemian w Polsce i powstania „Solidarnoœci” by³a
ofiara robotników z Grudnia 1970 r. PóŸniejszy zryw, jego
zdaniem, czerpa³ si³ê ze Ÿróde³ wiary i nauki Jana Paw³a II.
- „Niech zst¹pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej zie-
mi”. Przedwczoraj, 2 czerwca, minê³o trzydzieœci lat od
chwili, kiedy na warszawskim placu Zwyciêstwa Jan
Pawe³ II wypowiedzia³ to zdanie. Mo¿e najwa¿niejsze
zdanie wypowiedziane w ci¹gu polskiej historii! Mo¿e naj-
wa¿niejsze wezwanie! Wys³uchane! - mówi³ gdañski me-
tropolita. - Czy to dziedzictwo trwa? Odnieœæ mo¿na nie-
kiedy wra¿enie, ¿e najwy¿sze instytucje narodu, szczegól-
nie parlament, przypominaj¹ now¹ wie¿ê Babel, w której
pomiesza³y siê jêzyki - jak¿e trudno porozumieæ siê z tymi,
którzy wyroœli ze wspólnego, solidarnoœciowego pnia. Czy
pamiêtamy s³owa Ojca Œwiêtego z Zaspy: „Nie mo¿e byæ
program walki ponad programem solidarnoœci”. Co zro-
biæ z rozwarstwieniem p³acowym, z prywatyzacj¹, z bez-
robociem?

Po mszy na wiecu wyst¹pi³ prezydent Lech Kaczyñski
i Janusz Œniadek, przewodnicz¹cy Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarnoœæ”. Prezydent przyzna³, ¿e po dwudziestu la-
tach mo¿emy mówiæ zarówno o wielkich sukcesach, jak i
o wielkich pora¿kach. Sukcesem - w ocenie Lecha Kaczyñ-
skiego - jest wolnoœæ, niepodleg³y kraj, „pewne postêpy w
modernizacji”, edukacja milionów Polaków. Do pora¿ek
prezydent zaliczy³ z kolei sytuacjê w Stoczni Gdañskiej i
„chorobê bezrobocia”. Jak mówi³, stocznia w Gdañsku „to
nie jest tylko zak³ad monta¿owy statków”, ale tak¿e sym-
bol wolnej Polski. - Stocznia jest pomnikiem, a ¿aden na-
ród, który szanuje sam siebie, nie bêdzie zwala³ pomni-
ków, coko³ów. Ten pomnik ju¿ jest i niech zostanie - mówi³
Prezydent.

Mówi¹c o bezrobociu Prezydent zaznaczy³, ¿e niszczy³o
ono ponad pó³ pokolenia i nios³o za sob¹ wszelkie mo¿li-
we nieszczêœcia. - Dwa, trzy lata temu wydawa³o siê, ¿e
pokonaliœmy tê chorobê, a dziœ ona znów wraca - oceni³
Lech Kaczyñski podkreœlaj¹c, ¿e „Solidarnoœæ” powinna
siê jej energicznie przeciwstawiæ. Zaznaczy³ te¿, ¿e praca
to „mniej ludzkiego nieszczêœcia i wiêcej sukcesów”. - A
to pañstwo ma s³u¿yæ wszystkim, a nie tylko bogatym. Rzecz-
pospolita jest dobrem wszystkich Polaków - powiedzia³.

Przewodnicz¹cy „Solidarnoœci” podziêkowa³ wszyst-
kim ludziom i œrodowiskom, o których siê nie pamiêta, a
bez których nie by³yby mo¿liwe przemiany w Polsce. Nie-
stety, jak mówi³ Janusz Œniadek, pokolenie „Solidarnoœci”
nie zawsze na tych przemianach korzysta³o. Najwiêkszym
niepowodzeniem ostatnich dwudziestu lat jest brak spo-
³ecznej solidarnoœci i aktywnoœci. - Dziœ Polska, cz³onek
wielkiej europejskiej rodziny, nale¿y do krajów o najwiêk-
szym rozwarstwieniu p³ac - grupa najbogatszych zarabia
piêtnaœcie razy wiêcej ni¿ proporcjonalna grupa zarabia-
j¹cych najmniej, 2/3 pracowników zarabia poni¿ej œred-
niej krajowej, p³aca minimalna nale¿y do realnie najni¿-
szych w Europie, a pracuj¹cy Polacy najczêœciej w Euro-
pie znajduj¹ siê w sferze ubóstwa - wymienia³ przewodni-
cz¹cy „S”. Koñcz¹c swoje wyst¹pienie podkreœli³, ¿e „So-
lidarnoœæ” musi pamiêtaæ o tych, którzy nie maj¹ powo-
dów do radoœci.

★★★
Zebrani na Placu Solidarnoœci przyjêli Apel w 20-t¹

rocznicê odzyskania suwerennoœci. Zwi¹zkowcy wyra¿aj¹
w nim solidarnoœæ z tymi, którzy upominaj¹ siê o godn¹
pracê i godziw¹ p³acê, o Polskê przyjazn¹ pracownikom.
Apelujemy do polityków wszystkich opcji - Polsce potrzebny
jest program narodowej solidarnoœci - na rzecz zmniej-
szenia rozwarstwienia spo³ecznego i ubóstwa, na rzecz sku-
tecznego wsparcia przedsiêbiorstw w czasie kryzysu, rów-
nego dostêpu do us³ug publicznych - ochrony zdrowia i
edukacji, na rzecz wyrównywania szans, inwestowania w
cz³owieka, dialogu i partnerstwa. Bêdziemy siê tego do-
magaæ od ka¿dego rz¹du i parlamentu, od ka¿dej w³adzy -
w imiê godnoœci polskiego pracownika, w imiê przysz³oœci
m³odych pokoleñ i rozwoju Polski - czytamy w apelu, przy-
jêtym w Gdañsku.

Śląsko−dąbrowska „Solidarność”, wspomagana między innymi przez związkowców z Pod−
beskidzia, pod hasłem „To nie tak miało być” połączyła obchody dwudziestej rocznicy
wyborów ze sprzeciwem wobec braku działań antykryzysowych i lekceważeniu przez rząd
dialogu społecznego. W manifestacji wzięło udział ponad sześć tysięcy osób.

W Katowicach w rocznicê wyborów

W sobotê, 6 czerwca, na boisku Bielsko-Bial-
skiego Oœrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy
M³yñskiej odby³ siê doroczny turniej pi³ki no¿-
nej o Puchar Przewodnicz¹cego Zarz¹du Regio-
nu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ”. W turnie-
ju wziê³o udzia³ piêæ dru¿yn, reprezentuj¹cych
organizacje zwi¹zkowe z bielskich spó³ek: Ne-
mak Poland, Grammer Automotive Polska, Car-
bon - Bielsko, Bulten Polska  i Cooper Standard
Automotive. Najlepsze wyniki osi¹gnê³a dru¿y-
na ze spó³ki Nemak, która zwyciê¿y³a we wszyst-
kich meczach. Warto przypomnieæ, ¿e ten sam
zespó³ triumfowa³ tak¿e podczas ubieg³orocznych
rozgrywek.

Zgodnie z zapowiedziami organizatorów manife-
stacji by³o g³oœno i kolorowo. Zwi¹zkowców, nad-
ci¹gaj¹cych ze wszystkich stron miasta na miejsce
zbiórki pod Spodkiem, wita³y zbuntowane piosenki
Tiltu, Republiki, Lecha Janerki i Kultu. Z „Platformy
cudów” uczestników protestu wita³ wiceprzewodni-
cz¹cy Zarz¹du Regionu, S³awomir Ciebiera. - Nie ma
wolnoœci bez „Solidarnoœci” - przypomina³. Obok
niego stali zwi¹zkowcy w maskach Donalda Tuska i
Stefana Niesio³owskiego. Uwagê przyci¹ga³ wawel-
ski smok, trzymaj¹cy w rêku tablicê z napisem „Dzi-
siaj wolê byæ z wami, ni¿ na Wawelu z POlitykami”.

Przy dŸwiêkach muzyki, gwizdków i tr¹bek barw-
na manifestacja z transparentami i balonikami wy-
ruszy³a pod Urz¹d Wojewódzki. Przemarsz robi³
wra¿enie na mieszkañcach Katowic. Uwagê zwra-
cali bêbniarze, górnicza orkiestra z ma¿oretkami i
zwi¹zkowa husaria. Ludzie przystawali na ulicach,
robili zdjêcia, machali z okien. - Mamy dziœ prawo
nie tylko cieszyæ siê z wolnoœci, ale tak¿e wykrzy-
czeæ nasze niezadowolenie - podkreœli³ pod gmachem
Urzêdu Wojewódzkiego Piotr Duda, przewodnicz¹-

cy œl¹sko-d¹browskiej „Solidarnoœci”. - Dziœ s³owo
„Solidarnoœæ” nie jest mile widziane na salonach,
a jego logo próbuje siê wykorzystywaæ do partyku-
larnych interesów.

Blisko 3-godzinna manifestacja zakoñczy³a siê
odœpiewaniem „¯eby Polska by³a Polsk¹” - jednego
z nieoficjalnych hymnów „Solidarnoœci”. Protest
przebieg³ bez ¿adnych incydentów.


