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Podczas protestu wrêczono wojewodom petycje skiero-
wane do premiera Donalda Tuska, w których zwi¹zkowcy z
mundurówki protestuj¹ przeciw finansowemu ró¿nicowaniu
funkcjonariuszy poszczególnych s³u¿b oraz podkreœlaj¹, ¿e
ju¿ cztery lata pozostaj¹ bez waloryzacji wynagrodzeñ. 
● (12.01.2012) S¹d Okrêgowy w Warszawie og³osi³, ¿e
Wojciech Jaruzelski, Czes³aw Kiszczak, Florian Siwicki i
Tadeusz Tuczapski stanowili zwi¹zek przestêpczy o cha-
rakterze zbrojnym, który przygotowa³ i z zaskoczenia do-
prowadzi³ do nielegalnego wprowadzenia stanu wojennego
w PRL. Spoœród oskar¿onych uniewinniony zosta³ tylko Sta-
nis³aw Kania. S¹d przyzna³, ¿e jego dzia³aniu nie mo¿na
przypisaæ cech „brania udzia³u w zwi¹zku przestêpczym”,
bo „konsekwentnie opowiada³ siê za politycznym rozwi¹-
zaniem sytuacji w kraju i nie zaakceptowa³ rozwi¹zañ si³o-
wych”.

Kiszczak zosta³ skazany na karê czterech lat wiêzienia,
ale na mocy przys³uguj¹cego mu prawa do amnestii wyrok
zmniejszono o po³owê, a kara dwóch lat wiêzienia zosta³a
zawieszona na piêcioletni okres próby. Wyrok jest niepra-
womocny, zaœ samego Kiszczaka nie by³o dziœ w s¹dzie.
86-letni genera³ Czes³aw Kiszczak w 1981 roku by³ szefem
Wojskowej S³u¿by Wewnêtrznej i Ministrem Spraw We-
wnêtrznych. 

- S¹d w stosunku do Czes³awa Kiszczaka wyda³ spra-
wiedliwe orzeczenia. Uzna³ jego winê, nazwa³ zbrodnie,
orzek³ karê - tak przewodnicz¹cy „Solidarnoœci” Piotr
Duda, komentuje wyrok w sprawie wprowadzenia stanu
wojennego.  Jego zdaniem s¹d, uznaj¹c Czes³awa Kiszcza-
ka winnym wprowadzenia stanu wojennego w 1981 roku,
potwierdzi³ powszechn¹ wiedzê, umocnion¹ ju¿ przez Try-
buna³ Konstytucyjny, ¿e dekrety i uchwa³a w sprawie sta-
nu wojennego by³y nielegalne. - Teraz jednak wskaza³ kon-
kretne osoby za to odpowiedzialne. Zabrak³o wœród nich
Wojciecha Jaruzelskiego, którego sprawê z powodu z³ego
stanu zdrowia s¹d wy³¹czy³ z tego postêpowania i zawiesi³
- uwa¿a Duda. Przewodnicz¹cy Komisji Krajowej uwa¿a,
¿e uznanie winy Czes³awa Kiszczaka jest oczywiœcie rów-
nie¿ uznaniem winy Wojciecha Jaruzelskiego. - Dlatego
moralnie Wojciech Jaruzelski równie¿ zosta³ dziœ skazany
- stwierdza Piotr Duda. 
● (13.01.2011) Zwi¹zkowcy z „Solidarnoœci” zorganizo-
wali przed ³ódzk¹ fabryk¹ koncernu Coca-Cola protest prze-
ciwko likwidacji linii produkcyjnej i zwolnieniom pracow-
ników. 

Na pocz¹tku stycznia zarz¹d ³ódzkiego oddzia³u Coca-
Coli poinformowa³ o zamiarze zwolnienia 165 pracowni-
ków w zwi¹zku z likwidacj¹ linii produkcyjnej. Decyzja by³a
niespodziewana, a pracownicy ju¿ tego dnia nie zostali
wpuszczeni na teren zak³adu. Produkcja zosta³a przerwana,
pracownicy bêd¹ mogli przyjœæ do zak³adu 27 stycznia pod-
pisaæ dokumenty.

- Jesteœmy zdziwieni nag³¹ decyzj¹ o zamkniêciu zak³a-
du. Dyrekcja twierdzi, ¿e musia³a podj¹æ takie kroki ze wzglê-
du na trudne warunki makroekonomiczne i presjê kosztów
zewnêtrznych, niezale¿nych od firmy. Dlaczego wiêc do koñ-
ca dostawaliœmy maksymalne premie za dobre wyniki? - pyta
S³awomir Maciaszczyk, przewodnicz¹cy „Solidarnoœci” w
Coca-Coli. Zwi¹zkowcy podejrzewaj¹, ¿e decyzja  o zam-
kniêciu zak³adu w £odzi zapad³a tylko dlatego, ¿eby unie-
mo¿liwiæ dzia³alnoœæ „Solidarnoœci” w zak³adzie, który od
dwóch miesiêcy sta³ siê reprezentatywnym zwi¹zkiem w
„Coca-Coli”. 

Zarz¹d proponuje zwalnianym odprawy w wysokoœci od
dwóch do czterech pensji. Zwi¹zkowcy stoj¹ na stanowi-
sku, ¿e najwa¿niejsze jest utrzymanie miejsc pracy, dlatego
s¹ otwarci na negocjacje.
● (18.01.2012) Premier Donald Tusk powiedzia³, ¿e zare-
komenduje ministra pracy W³adys³awa Kosiniaka-Kamy-
sza na stanowisko przewodnicz¹cego Komisji Trójstron-
nej. Przewodnicz¹cy NSZZ „Solidarnoœæ” Piotr Duda jest
rozczarowany t¹ zapowiedzi¹. NSZZ „Solidarnoœæ” wie-
lokrotnie apelowa³, by to premier Donald Tusk albo mini-
ster Jacek Rostowski stanêli na czele Komisji Trójstron-
nej. - To by³oby klarowne rozwi¹zanie. Najwa¿niejsze osoby
w rz¹dzie, architekci zmian powinni mieæ odwagê stan¹æ
na czele Komisji Trójstronnej i broniæ swych racji w dys-
kusji z partnerami spo³ecznymi. Pod kierownictwem któ-
regoœ z nich ustalenia Komisji Trójstronnej mia³yby szan-
se na realizacjê. Chyba straciliœmy tê mo¿liwoœæ - uwa¿a
szef zwi¹zku
● (18.01.2012) Po ponad dwóch tygodniach protestu kie-
rowcy ND Polska w P³otach zdecydowali o zawieszeniu
akcji strajkowej. Po ostatecznym uzgodnieniu protoko³u
rozbie¿noœci protestuj¹cy pracownicy zwrócili siê do mi-
nistra pracy o wyznaczenie mediatora, a strajkuj¹cy kie-
rowcy zdecydowali o zawieszaniu protestu.  - Nie koñczy
to dzia³añ wobec pracodawcy. Mamy przygotowany plan
dzia³ania. Zwrócimy siê do najwiêkszych klientów ND o
poparcie postulatów strajkuj¹cych kierowców. O pomocy
zapewni³a nas równie¿ Europejska Federacja Transpor-
towców - mówi Maciej Jankowski, przewodnicz¹cy zielo-
nogórskiej „S”. 

Warto tu przypomnieæ sierpieñ ubieg³ego roku, jeszcze
przed wyborami, gdy Jaros³aw Kaczyñski stwierdzi³, ¿e skoro
podatki i mar¿e stanowi¹ ponad po³owê ceny litra paliwa, to
choæby przejœciowo nale¿a³oby obni¿yæ podatek akcyzowy, aby
cena paliwa nie przekroczy³a piêciu z³otych za litr. Wtedy pre-
mier Tusk bezradnie roz³o¿y³ rêce i powiedzia³, ¿e rz¹d nie mo¿e
nic zrobiæ, bo obni¿y³by dochody bud¿etowe pañstwa. Okaza-
³o siê jednak, ¿e piarowcy Platformy Obywatelskiej przestra-
szyli siê, ¿e w czasie kampanii wyborczej wzrost cen paliw i
przekroczenie bariery piêciu z³otych mo¿e wp³yn¹æ zasadni-
czo na wynik wyborczy i przyst¹piono do dzia³ania. Orlen (spó³-
ka Skarbu Pañstwa) obni¿y³ ceny paliw i a¿ do po³owy paŸ-
dziernika, czyli do okresu po wyborach, utrzyma³ cenê poni¿ej
piêciu z³otych za litr. Zrównano ceny detaliczne z hurtowymi i
ceny by³y na tym samym poziomie w rafinerii i na stacji benzy-
nowej, a spó³ka nie mia³a zysku. Wybory wygra³a Platforma,
hamulce zosta³y zwolnione, Orlen podniós³ ceny, a rz¹d od 1
stycznia 2012 roku podniós³ akcyzê i dzisiaj mamy olej napê-
dowy powy¿ej szeœciu z³otych. Problem jest bardzo powa¿ny,
poniewa¿ wzrost cen paliw powoduje nie tylko gwa³towny
wzrost wydatków w naszych bud¿etach domowych, ale tak¿e
wzrost cen wszystkich towarów i us³ug, bo koszty transportu
stanowi¹ przynajmniej 10 procent kosztów wytwarzania towa-
rów i ich przewozu do sieci handlowych. Je¿eli ceny paliw bêd¹
ros³y w tym tempie, to jeszcze w tym roku doczekamy siê ko-
lejnego cudu, gdy cena oleju napêdowego przekroczy 7 z³o-
tych i oczywiœcie bêdzie temu winne przede wszystkim Prawo
i Sprawiedliwoœæ.

Drugi cud Donalda Tuska to minister zdrowia Bartosz Ar-
³ukowicz i jego przemiana. Jako pose³ opozycji nale¿a³ do naj-
wiêkszych krytyków wprowadzanych przez Platformê Obywa-
telsk¹ tzw. ustaw zdrowotnych, w tym ustawy refundacyjnej.
Gdy zosta³ ministrem, zmieni³ zdanie, ustawy s¹ œwietne i maj¹
jak najlepiej s³u¿yæ pacjentom. Mo¿na by machn¹æ na to rêk¹,
przecie¿ od lat Donald Tusk rozdaje stanowiska ministerialne
wed³ug klucza „mierny, ale wierny”, a tych, którzy byli naj-
s³absi awansowa³, tak jak by³¹ minister zdrowia na marsza³ka
sejmu, ale w przypadku zdrowia mamy do czynienia z ludzkim
¿yciem! Mówienie przez rz¹dz¹cych, ¿e najwa¿niejszy jest pa-

Widziane od œrodka

cjent, nijak siê ma do obecnej sytuacji, bo to pacjent najbar-
dziej nara¿ony jest na wiêksze ryzyko, ¿e nie otrzyma odpo-
wiedniego lekarstwa, ¿e ma utrudniony dostêp do lekarza, ¿e
za to samo lekarstwo zap³aci kilka czy kilkanaœcie razy wiêcej,
bo lek nie jest ju¿ refundowany.

By³a szansa naprawiæ ewidentny bubel, jakim jest ustawa
refundacyjna. Wydawa³o siê, ¿e nowy minister zdrowia - le-
karz, najostrzejszy krytyk tej ustawy, coœ zrozumia³ i w sposób
merytoryczny ustawê poprawi. Niestety, tak siê nie sta³o. Dla-
czego? Trudno zrozumieæ, wygl¹da³o tak, jakby rz¹dz¹cym
zale¿a³o na eskalacji konfliktu - napuszczanie jednych grup za-
wodowych na drug¹, lekarzy na aptekarzy. Zakaz u¿ywania
przez szpitale leków, których ceny s¹ wy¿sze ni¿ ich ceny urzê-
dowe, zakaz przyjmowania przez szpitale darowizn, nawet w
przypadku leków specjalistycznych i innowacyjnych, czêsto
stosowanych w onkologii czy neurologii. Przyk³adów mo¿na
podawaæ wiele, wystarczy pójœæ do lekarza czy apteki i same-
mu siê przekonaæ.

A wszystkie te dzia³ania, jak mówi premier Donald Tusk,
maj¹ s³u¿yæ dobru pacjenta. Jak jest, ka¿dy widzi: jedno wiel-
kie k³amstwo i oszukiwanie ludzi.

I jeszcze jedna kwestia. Na Œl¹sku od wielu lat pacjenci
posiadaj¹ karty chipowe. To œwietne rozwi¹zanie, u³atwiaj¹ce
¿ycie pacjentom i lekarzom, umo¿liwiaj¹ce pe³n¹ kontrolê nad
wydawanymi receptami oraz szybkie sprawdzanie, czy pacjent
jest ubezpieczony. Teraz okazuje siê, ¿e ta karta jest z³a i trze-
ba wróciæ do ksi¹¿eczek RUM. To jest po prostu chore: za-
miast wprowadziæ kartê w ca³ym kraju, bo jest to dobre roz-
wi¹zanie, planuje siê jej likwidacjê, nie daj¹c nic w zamian.

W 2008 roku mia³a byæ wdro¿ona karta chipowa w ca³ym
kraju, wczeœniej przygotowana przez rz¹d PiS, ale koalicja PO-
PSL odrzuci³a ten projekt, zapowiadaj¹c, ¿e wprowadzi jedno-
lity system informatyczny dla ka¿dego obywatela. I co mamy?
Minê³y cztery lata, karty jak nie by³o, tak nie ma.

I mamy przyk³ad kolejnego cudu Donalda Tuska - jak przy
pomocy medialnego piaru manipulowaæ ludŸmi i utrzymaæ
wysokie poparcie spo³eczeñstwa. Mam jednak nadziejê, ¿e tyl-
ko do czasu...

STANIS£AW SZWED

Wbrew temu, co mówią oponenci rządzącej większości w naszym kraju,
że rząd nic nie robi, mamy kolejny cud premiera Donalda Tuska. Cena
oleju napędowego przekroczyła sześć złotych, a kto wie, czy w chwili, gdy
ten artykuł dotrze do czytelników „Solidarności Podbeskidzia”, cena ben−
zyny też nie przekroczy granicy sześciu złotych. Warto przypomnieć, jak
to w kampanii wyborczej Donald Tusk straszył Polaków tym, że gdy wła−
dzę przejmie Prawo i Sprawiedliwość, to benzyna będzie po 5 złotych.
Dzisiaj wielu by marzyło, żeby tak było. Do tłumaczenia faktu, dlaczego
jest tak drogo, ruszyli usłużni eksperci i dziennikarze: a to niepokoje na

rynkach światowych, a to znów dewaluacja złotego. Jeden nawet tłumaczył, że to przez
rosnący popyt na paliwa w... Chinach.

NSZZ „Solidarnoœæ”, OPZZ i Forum Zwi¹zków Zawodo-
wych zdecydowa³y o zawieszeniu prac w zespo³ach Komisji
Trójstronnej. Zwi¹zki zorganizuj¹ te¿ w najbli¿szym czasie
wspólne akcje protestacyjne. 

O tych planach poinformowali 16 stycznia na konferencji
prasowej szefowie „Solidarnoœci” - Piotr Duda, OPZZ - Jan Guz
i FZZ - Tadeusz Chwa³ka. By³a to pierwsza w historii wspólna
konferencja prasowa liderów trzech reprezentatywnych central
zwi¹zkowych. Po raz pierwszy te¿ trzy du¿e centrale zwi¹zkowe
zamierzaj¹ podj¹æ wspólnie tak zdecydowane dzia³ania.

- Skoñczy³ siê okres sielanki dla tego rz¹du. Z tym rz¹dem
trzeba rozmawiaæ tylko si³owo. Zawieszenie prac w zespo³ach
Komisji Trójstronnych to tylko pocz¹tek. Od dziœ dzia³amy
wspólnie. Jedyne, co temu rz¹dowi w nowej kadencji siê uda³o,
to fakt, ¿e  zwi¹zki zawodowe wspólnie staraj¹ siê przeciwdzia-
³aæ z³u i arogancji rz¹du - mówi³ podczas konferencji prze-
wodnicz¹cy „Solidarnoœci” Piotr Duda. 

-  Od ósmego listopada Komisja Trójstronna nie ma prze-
wodnicz¹cego. Pó³ roku nie by³o posiedzenia plenarnego i dzi-
siaj nie ma go kto zwo³aæ. Na nasz apel, aby premier Donald
Tusk przej¹³ nadzór nad komisj¹, dostaliœmy odpowiedŸ, ¿e za
dialog spo³eczny odpowiada premier Pawlak. Zwróciliœmy siê
wiêc do premiera Pawlaka o zwo³anie prezydium Komisji Trój-
stronnej. Jedyn¹ odpowiedzi¹ by³o spotkanie pi¹tego stycznia w
Ministerstwie Gospodarki, gdzie us³yszeliœmy od premiera Paw-
laka, ¿e jego mandat wygas³ ósmego listopada, w momencie z³o-
¿enia rezygnacji z funkcji ministra w poprzedniej kadencji. Od
tego czasu premier nie powo³a³ w sk³ad Komisji Trójstronnej
przedstawicieli rz¹du i z tego grona nie wyznaczy³ przewodni-
cz¹cego. Prace w komisji maj¹ dzisiaj charakter dyskusyjny. Nie
mo¿emy skonsumowaæ wypracowanych tam stanowisk, ponie-
wa¿ posiedzenia plenarnego nie ma kto zwo³aæ - wyjaœnia³ po-
wody wycofania siê z prac Komisji Trójstronnej Tadeusz Chwa³-
ka, przewodnicz¹cy Forum Zwi¹zków Zawodowych. 

-  Nasz okrêt - Polska - tonie. Za burt¹ ponad dwa miliony
bezrobotnych. Kolejne dwa miliony zosta³o zmuszonych do

Koniec sielanki dla rz¹du...

emigracji. Nastêpne dwa miliony pracuje za g³odow¹ pensjê,
ponad milion pracuje na umowach œmieciowych. Rz¹d porzu-
ci³ ju¿ solidaryzm spo³eczny i dialog spo³eczny. Nikt nie dba o
pracownika. Brak sprawiedliwej redystrybucji dochodu naro-
dowego - wylicza³ Jan Guz, przewodnicz¹cy OPZZ. - Dlatego
zawieszamy nasz udzia³ w zespo³ach Komisji Trójstronnej, dla-
tego og³aszamy przygotowania do akcji protestacyjnej. Tylko
razem jesteœmy w stanie przeciwstawiæ siê ob³udnej polityce.
Ustaliliœmy ¿e bêdziemy dzia³aæ wspólnie, a tym celem jest obro-
na przed ob³udn¹ polityk¹. 

- Akcja ma zaboleæ rz¹dz¹cych, a nie spo³eczeñstwo. Przy-
gotowujemy scenariusz nie tylko jednej akcji. Naprawdê skoñ-
czy³a siê sielanka. Pokazaliœmy du¿o dobrej woli - mówi³ Piotr
Duda. - Jeœli rz¹d myœli, ¿e da ludziom igrzyska, bo bêdzie Euro,
a potem olimpiada i jakoœ ten rok zleci, to siê myli. Zastana-
wiamy siê nad wyst¹pieniem do Platiniego, ¿e przed Euro bêd¹
protesty. Niech siê rz¹d t³umaczy.

Zwi¹zkowcy poinformowali równie¿, ¿e OPZZ i Forum
Zwi¹zków Zawodowych przy³¹czaj¹ siê  do prowadzonej przez
„Solidarnoœæ” akcji zbierania podpisów pod wnioskiem w spra-
wie zachowania  obecnych rozwi¹zañ emerytalnych. - Platfor-
ma oszuka³a swoich wyborców, bo przed wyborami nic nie
mówi³a o podniesieniu wieku emerytalnego. Zwi¹zki zawodo-
we uwa¿aj¹, ¿e jest to tak wa¿na sprawa dla wszystkich Pola-
ków, ¿e nie mo¿e byæ ustalona wy³¹cznie w gabinetach polity-
ków. Mamy prawo jako Polacy wypowiedzieæ siê w tej sprawie
- powiedzia³ Piotr Duda.

Przewodnicz¹cy przypomnia³ tak¿e, ¿e „Solidarnoœæ” pro-
ponuje ujednolicenie wysokoœci sk³adki emerytalnej od ró¿-
nych form zatrudnienia: - Nie mo¿e byæ tak, ¿e ca³y system utrzy-
muj¹ tylko zatrudnieni na umowê o pracê. Ponad trzy miliony
ludzi pracuje na umowê zlecenie, o dzie³o i inne formy tak zwa-
nych umów œmieciowych. Je¿eli to ujednolicimy i ka¿dy bêdzie
p³aci³ sk³adkê proporcjonaln¹ do swego dochodu, to wtedy
wiêcej pieniêdzy wp³ynie do systemu emerytalnego a deficyt
bêdzie zdecydowanie mniejszy.


