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Czy jednak nie jest tak, ¿e Donald Tusk zaplanowa³
sobie wykorzystaæ obchody do kampanii wyborczej swo-
jej partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Jak
inaczej wyt³umaczyæ fakt, ¿e w³adze krajowe NSZZ „So-
lidarnoœæ” nie mia³y ¿adnego wp³ywu na przebieg uro-
czystoœci, tak jakby udzia³ „Solidarnoœci” w pierwszych
czêœciowo demokratycznych wyborach 4 czerwca nie ist-
nia³. Czy zak³adowa „Solidarnoœæ” Stoczni Gdañskiej nie
ma prawa protestowaæ, gdy przemys³ stoczniowy ginie, a
stoczniowcy, którzy obalili komunizm, trac¹ swoje miej-
sca pracy? Czy mo¿na spokojnie patrzeæ na brutaln¹ in-
terwencjê policji w Warszawie z u¿yciem parz¹cego gazu
wobec legalnej demonstracji niewielkiej grupy zdespero-
wanych robotników walcz¹cych o swoj¹ stoczniê? Czy
nazywanie tych ludzi przez liderów rz¹dz¹cej partii war-
cho³ami, tak jak w czasach Polski Ludowej, nie jest wy-
j¹tkow¹ pod³oœci¹? Ka¿dy z nas musi sam sobie odpo-
wiedzieæ na te pytania. Nie mam ¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e
wydarzenia sprzed dwudziestu lat bêd¹ ró¿nie oceniane i
bêd¹ dzieliæ Polaków, tak jak ca³y okres Trzeciej Rzecz-
pospolitej. Patrz¹c z dzisiejszej perspektywy na okres
ostatniego dwudziestolecia, widaæ ogrom sukcesów, ja-
kie Polacy odnieœli obalaj¹c komunizm, zmieniaj¹c obli-
cze Europy. I dzisiaj przykro patrzeæ, jak w spocie rekla-
muj¹cym Uniê Europejsk¹ nie ma s³owa o roli milionów
Polaków, którzy tworz¹c „Solidarnoœæ” obalili mur ber-
liñski. Wiemy równie¿, jak wielk¹ cenê  zap³acili ci wszy-
scy, którzy w tym czasie tracili pracê, przechodzili na g³o-
dowe zasi³ki, emerytury czy renty. Ich ocena tamtych wy-
darzeñ bêdzie zupe³nie inna ni¿ tych, którym siê powio-
d³o. Symbolicznym przyk³adem niech bêdzie by³y prezy-
dent Lech Wa³êsa i mieszkaj¹cy w skromnym mieszka-
niu jeden z bohaterów wolnej Polski, Andrzej Gwiazda:
jeden uznawany przez elity i sowicie gratyfikowany, a
drugi obra¿any i szykanowany.

Cieszê siê ¿e tak potrzebne pracownikom i zak³adom
pracy wprowadzenie pakietu antykryzysowego, a szczegól-
nie subsydiowania zatrudnienia staje siê coraz bardziej
realne. Dzisiejsze spotkanie prezydium komisji trójstron-
nej ds. spo³eczno - gospodarczych mo¿na nazwaæ sporym
prze³omem w stosunku do tego co siê dzia³o (a raczej nie
dzia³o) w poprzednich miesi¹cach. Byæ mo¿e rz¹d i Pre-
mier Tusk uœwiadomili sobie, ¿e nie mo¿na ju¿ d³u¿ej
zwlekaæ z dzia³aniami rzeczywiœcie ratuj¹cymi miejsca
pracy i st¹d obecnoœæ Pana Premiera na dzisiejszym pre-
zydium Komisji Trójstronnej do spraw Spo³eczno-Gospo-
darczych.

Z pewnoœci¹ istnieje zagro¿enie, ¿e kiedy wejdziemy
w rozwi¹zania szczegó³owe mo¿e dojœæ do powa¿nych roz-
bie¿noœci. Gdyby jednak, co daj Bo¿e, tak siê nie sta³o
rodzi siê realna szansa wejœcia w ¿ycie ustawy wprowa-
dzaj¹cej np. subsydiowanie zatrudnienia.

Wreszcie ponad dwa miesi¹ce od przekazania pakie-
tu antykryzysowego po stronie rz¹dowej pad³o jasne zo-

● (28.04) Organizacje pracowników na ca³ym œwie-
cie obchodz¹ Dzieñ Pamiêci Ofiar Wypadków przy Pra-
cy i Chorób Zawodowych. W tym roku uroczystoœci zwi¹-
zane z tym dniem organizuje wspólnie z Komisj¹ Kra-
jow¹ NSZZ „Solidarnoœæ” Zarz¹d Regionu Dolny Œl¹sk.

Jak podaje Miêdzynarodowa Organizacja Pracy rocz-
nie w wypadkach przy pracy ginie ponad 2 mln pracow-
ników, 1,2 mln zostaje rannych, a 160 mln pracuje w ciê¿-
kich warunkach. W Polsce w ubieg³ym roku zdarzy³o siê
ponad 100 tys. wypadków przy pracy, w których zginê³y
523 osoby. Poszkodowani w wypadkach przy pracy opu-
œcili ponad 3 i pó³ miliona dni pracy. W 2008 r. koszty
œwiadczeñ pieniê¿nych wyp³aconych przez ZUS z tytu³u
rent inwalidzkich i rodzinnych, jednorazowych odszko-
dowañ, zasi³ków chorobowych, œwiadczeñ rehabilitacyj-
nych w zwi¹zku z wypadkami przy pracy i chorobami
zawodowymi wynios³y ponad 4,7 mld z³. Tymczasem
ca³kowite koszty ponoszone przez pañstwo w wyniku
wypadków przy pracy i chorób zawodowych s¹ 4-, 5-
krotnie wiêksze.

Miêdzynarodowy Dzieñ Pamiêci Ofiar Wypadków
przy Pracy i Chorób Zawodowych obchodzony jest od
1996 r., kiedy w siedzibie ONZ w Nowym Jorku dele-
gacja zwi¹zkowców zapali³a œwiecê pamiêci dla pracow-
ników, którzy zginêli w wypadkach przy pracy lub cier-
pi¹ z powodu z³ych warunków pracy i chorób zawodo-
wych. Obecnie Dzieñ Pamiêci obchodzony jest w 120
krajach. W Polsce Dzieñ Pamiêci Ofiar Wypadków przy
Pracy i Chorób Zawodowych zosta³ ustanowiony
uchwa³¹ Sejmu RP z 9.07.2003 roku. W siedzibie Sej-
mu RP, 28 kwietnia br. odby³o siê okolicznoœciowe spo-
tkanie poœwiêcone chorobom zawodowym w budow-
nictwie.

● (29.04) Oœwiadczenie Janusza Œniadka wobec bru-
talnej interwencji policji w czasie manifestacji stoczniow-
ców: NSZZ „Solidarnoœæ” zdecydowanie potêpia dzi-
siejsz¹ brutaln¹ interwencjê policji wobec legalnej de-
monstracji stosunkowo niewielkiej grupy zdesperowa-
nych robotników walcz¹cych o swoje miejsca pracy. Nie-
adekwatne do sytuacji u¿ycie parz¹cych œrodków che-
micznych, a tak¿e bezpoœredniej przemocy spowodowa-
³y, ¿e wielu manifestantów ponios³o szkody - kilkudzie-
siêciu osobom udzielono pomocy lekarskiej, kilka osób
zosta³o hospitalizowanych.

Kategorycznie domagamy siê natychmiastowego wy-
jaœnienia sprawy i ukarania winnych. Tego typu prowo-
kacja mo¿e jedynie doprowadziæ do eskalacji konfliktu
spo³ecznego.

● (04.05) Tradycyjnie 1 maja zwi¹zkowcy z „Soli-
darnoœci” uczcili w sanktuarium œw. Józefa w Kaliszu.
W tym roku w XVII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ro-
botników NSZZ Solidarnoœæ oraz III Pielgrzymce Pra-
codawców i Przedsiêbiorców uczestniczy³o oko³o trzy
tysi¹ce pielgrzymów.

Centralnym punktem uroczystoœci by³a Eucharystia
sprawowana przez biskupa kaliskiego Stanis³awa Napie-
ra³ê. Hierarcha przez wstawiennictwo œw. Józefa, patro-
na ludzi pracy, modli³ siê „za Polskê, Ojczyznê nasz¹,
aby pozosta³a woln¹ i niepodleg³¹, za NSZZ Solidarnoœæ
z jego w³adzami krajowymi i regionalnymi, za robotni-
ków i wszystkich ludzi pracy w naszej OjczyŸnie, za pol-
skich przedsiêbiorców i producentów, za stoczniowców,
kolejarzy, górników, hutników, za rzemieœlników, ludzi
¿eglugi polskiej i za rolników polskich, aby OjczyŸnie i
wszystkim wymienionym Bóg b³ogos³awi³, aby pomóg³
ocaliæ stocznie polskie zw³aszcza w Gdañsku, gdzie ko-
leba Solidarnoœci, i aby ci, co chc¹ pracowaæ, mieli pra-
cê.” Intencj¹ mszy œwiêtej biskup obj¹³ równie¿ proœbê o
beatyfikacjê S³ug Bo¿ych Jana Paw³a II, kardyna³a Ste-
fana Wyszyñskiego i ks. Jerzego Popie³uszki.

- Do 1989 roku udzia³ „Solidarnoœci” w œwiêcie 1 maja
by³ œwiadectwem, ¿e zwi¹zek ¿yje, nie poddaje siê. W
wolnej Polsce „Solidarnoœæ” Wielkopolski Po³udniowej
zaprosi³a nas do Kalisza do sanktuarium œw. Józefa Ro-
botnika. Przyje¿d¿aliœmy tu w latach trudnej transforma-
cji, przyje¿d¿amy dzisiaj w czasie kryzysu gospodarcze-
go - powiedzia³ podczas uroczystoœci przewodnicz¹cy „S”
Janusz Œniadek. Szef „S” ubolewa³, ¿e rz¹d nie przygo-
towa³ konkretnego pakietu antykryzysowego. - Ci¹gle nie
ma negocjacji, ludzie czekaj¹ na konkrety. Dzisiaj nie
staæ nas na dalsze zaniechania. Domagamy siê tego, co
jest œwiêtym obowi¹zkiem rz¹dz¹cych - zapewnienia
bezpieczeñstwa Polsce i polskim rodzinom, domagamy

Gdyby premierowi Tuskowi naprawdê zale¿a³o na
wspólnym prze¿ywaniu tej rocznicy, to nie pomin¹³by
nikogo z grona ludzi, którzy obalali komunizm, a zw³asz-
cza ludzi „Solidarnoœci”, nawet je¿eli dzisiaj maj¹ pre-
tensje i ¿al do rz¹du za fataln¹ politykê gospodarcz¹.

Dla mnie osobiœcie niezwyk³¹ rocznic¹, któr¹ powin-
niœmy obchodziæ nie mniej uroczyœcie, jest 30 rocznica
pierwszej pielgrzymki  Jana Paw³a II do Polski. Nie by³o-
by polskiego Sierpnia z 1980 roku, nie by³oby „Solidar-
noœci” bez pamiêtnych s³ów Ojca Œwiêtego z  2 czerwca
1979 roku na Placu Zwyciêstwa: „Niech zst¹pi Duch
Twój i odmieni oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Ta rocznica
na pewno ³¹czy wiêkszoœæ Polaków, a ju¿ na pewno
polityków. Warto by by³o choæ na chwilê zbudowaæ spo-
³eczn¹ zgodê, aby wróciæ do entuzjazmu tamtych wspa-
nia³ych dni.

Jest jeszcze jedna wa¿na rocznica, zwi¹zana z Oj-
cem Œwiêtym: 10 lat od s³ynnego wyst¹pienia w pol-
skim Parlamencie w czerwcu 1999 roku, gdy apelowa³
do nas, aby w centrum wysi³ków ustawodawczych za-
wsze znajdowa³ siê cz³owiek i jego rzeczywiste dobro.
Niestety, rz¹dz¹ca dzisiaj Platforma Obywatelska zapo-
mnia³a o tym przes³aniu. Dziœ polityka mi³oœci Donalda
Tuska polega g³ównie na kreowaniu wirtualnej rzeczy-
wistoœci i obarczaniu za swoje niepowodzenia Prezy-
denta RP, poprzedni rz¹d, a teraz te¿ „Solidarnoœæ”.

Jestem przekonany, ¿e nadszed³ czas, by rz¹dz¹cej
koalicji pokazaæ ¿ó³t¹ kartê w najbli¿szych wyborach
do europarlamentu. Bêdzie to te¿ sygna³, ¿e mamy doœæ
arogancji wobec s³abszych, doœæ manipulacji nasz¹ naj-
nowsz¹ histori¹. Tegoroczny czerwiec jest nasz¹ wspóln¹
wartoœci¹. Ka¿dy ma prawo do w³asnej oceny tamtych
wydarzeñ i do obchodów. Nikt nie mo¿e tego prawa
zaw³aszczaæ.

STANIS£AW SZWED

bowi¹zanie, ¿e w przeci¹gu najbli¿szych dni do koñca
maja zostan¹ przekazane partnerom spo³ecznym rz¹do-
we projekty ustaw wraz z szacunkiem kosztów i wskaza-
niem Ÿróde³ finansowania.

Strona rz¹dowa zadeklarowa³a, ¿e przyjmuje do wia-
domoœci i uszanuje jednomyœlne stanowisko partnerów
spo³ecznych, ¿e zaproponowane rozwi¹zania stanowi¹
jednolity, spójny pakiet oraz maj¹ byæ wprowadzone tyl-
ko na czas okreœlony.

Premier z³o¿y³ wniosek o to, aby dwie kwestie pakie-
tu zosta³y zast¹pione zobowi¹zaniem rz¹du, ¿e propozy-
cje rozwi¹zañ w tych sprawach przedstawi do koñca roku.
Chodzi o likwidacjê tak zwanej kominówki oraz œcie¿kê
wzrostu p³acy minimalnej. W tej sprawie partnerzy spo-
³eczni zajm¹ stanowisko po konsultacjach.

Wyra¿am wielkie ubolewanie, ¿e ze wzglêdu na sta-
nowisko rz¹du straciliœmy tak wiele czasu. Nic poza bra-
kiem woli rz¹du nie sta³o na przeszkodzie ¿eby rozmowy
rozpocz¹æ kilka miesiêcy wczeœniej.

Pakiet antykryzysowy (cd.)

Widziane od œrodka

Tegoroczny czerwiec obfituje w rocznice ważnych wydarzeń z historii
Polski, które miały olbrzymi wpływ na dzieje naszego narodu ostatnich
kilkudziesięciu lat. Czy dwudziesta rocznica 4 czerwca 1989 roku jest
tą najważniejszą datą, jak słyszymy od kilku tygodni w środkach maso−
wego przekazu i z ust prominentnych polityków Platformy Obywatel−
skiej? Czy Donald Tusk, wywołując wrzawę wokół obchodów i przeno−
sząc polityczną część tego święta do Krakowa, chce wykreować nową

linię podziału na  rozumnych Europejczyków i agresywnych związkowców? Ci pierwsi
będą na Wawelu, a drudzy przed stocznią na Placu Solidarności w Gdańsku...

− Dzisiejsze spotkanie prezydium Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno−Gospodarczych
można nazwać przełomem − powiedział Janusz Śniadek, przewodniczący KK NSZZ „S”, po
spotkaniu premiera Donalda Tuska z prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno−Gospo−
darczych, które odbyło się 15 maja w Warszawie. Poniżej publikujemy pełny tekst oświadcze−
nia przewodniczącego „Solidarności”.


