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Zapraszamy na szkolenia
Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na szkolenie związkowe  

w Zakopanem w dniach 20-22 czerwca 2011 r. Szczegóły na stronie  
www.solidarnosc.krakow.pl. Serdecznie zapraszamy!

Wielkiemu Przyjacielowi „Solidarności”

Księdzu Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu
wyrazy szczerego i serdecznego współczucia z powodu 

śmierci

Mamy
składa

Małopolska „solidarność”

Z olbrzymim smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o nagłej śmierci

Ś†P

Marka Nawary

Jednego z najaktywniejszych i najwybitniejszych polskich 
samorządowców, 

Współtwórcę reform samorządowych w Polsce
Człowieka, który bezgranicznie oddał się pracy 

na rzecz Małopolski i jej mieszkańców.
W osobie Marka Nawary, 

żegnamy wielkiego Przyjaciela „Solidarności”
 i Osobę, która swoim życiem i pracą na rzecz innych 

wdrażała w życie ideały Polskiego Sierpnia.
w imieniu Małopolskiej „solidarności”

Wojciech Grzeszek
Przewodniczący
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Dość bierności 
rząDu!

Adam Gliksman 

Solidarność pokazuje swoją wartość
Pod hasłem „Polityka wasza - bieda 

nasza”  w całym kraju w dniu 25 maja 
br. NSZZ „Solidarność” zorganizowała 
pikiety w 16 miastach wojewódzkich.  
W Krakowie protestujący spotkali się na 
Pl. Matejki po godz. 14:00. Tłum z każ-
dą minutą gęstniał – a na transparentach 
widniały nazwy kolejnych miejscowości 
województwa oraz różnych branż, któ-
rych przedstawiciele dotarli na pikietę. 
Długą ich listę przypomniał, rozpoczyna-
jąc zgromadzenie, Wojciech Grzeszek, 
który witał wszystkich przybyłych. Wśród 
uczestników pikiety znalazły się także 
osoby niezrzeszone, reprezentujące czę-
sto mniejsze grupy społeczne, dotknięte 
niesprawiedliwością i bezprawiem. Za ich 
obecność również dziękował przewodni-
czący Małopolskiej „Solidarności”.

Witając zgromadzonych na Pl. Ma-
tejki Wojciech Grzeszek mówił: „Dziękuję 
kochani, że jesteście z nami. Dziś poka-
żemy siłę „Solidarności”, tej „Solidar-
ności”, która odmieniła kraj, o którym 
dziś politycy zapominają. Zapominają, że 
dziś dzięki naszej rewolucji możemy żyć  
w wolnym kraju, ale jak ta wolność i jak 
godność naszej pracy wygląda, widzicie 
sami. Dlatego przyszliśmy zaprotestować, 
przyszliśmy wstrząsnąć rządzącymi, aby 
zrozumieli, że dalej na to nie będziemy 
się godzić. Mamy szczególne prawo, 
my ludzie, którzy dokonywali przemian  

„Mamy moralne 
prawo upominać 

się o najuboższych 
i o godne życie 

pracowników w 
Polsce. Dlatego 

jesteśmy razem, 
by zamanifestować 

naszą solidarność 
i pokazać naszą 

jedność” – mówił 
podczas pikiety w 

Krakowie 
– przewodniczący 

Małopolskiej 
„Solidarności” 

Wojciech Grzeszek. 
W Krakowie 
pod urzędem 

wojewódzkim 
zgromadziło się 1,5 
tys. związkowców 
z całej Małopolski. 
Przekazali oni na 

ręce  wojewody 
Stanisława Kracika 
petycję skierowaną 
do premiera Tuska.

w kraju, aby walczyć o to, by Polacy żyli 
godnie, by nie dręczyło nas bezrobocie, 
by środki na pomoc społeczną wystarcza-
ły potrzebującym”.

Po przewodniczącym Wojciechu 
Grzeszku przemawiali przedstawiciele 
wielu branż. „Witam wszystkich dum-
nych i wolnych Polaków” – zaczął swoje 
przemówienie Jacek Smagowicz. „Dziś 
przypada 63. rocznica śmierci rotmistrza 
Pileckiego, który wiele razy powtarzał, że 
walczył o Polskę suwerenną, niepodległą 
i sprawiedliwie społecznie rządzoną. Nie-
stety, nie żyjemy dziś w Polsce, o jakiej 
marzył rotmistrz Pilecki. Wbrew propa-
gandzie, nie mamy państwa opiekuń-
czego, ani wspierającego pracę, naukę, 
kulturę czy zdrowie. Mamy państwo byle 
jakie, państwo Platformy Obywatelskiej 
dla Platformy Obywatelskiej” – te słowa 
nagrodziły gromkie oklaski. „Nie liczy się 
dobro wspólne, nie ma dialogu, bo gdyby 
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był, to nie byłoby nas dziś tutaj. Nie chcemy władzy 
antypolskiej, antypracowniczej i antyzwiązkowej.”  
– kontynuował J. Smagowicz.
Sprywatyzujmy aparat rządowy!

Głos wsparcia przekazał również Władysław Kie-
lian, przewodniczący Komisji Robotniczej Hutników 
NSZZ „Solidarność”: „Pokazujemy solidarność ze 
wszystkimi pracownikami, zwłaszcza z tymi, któ-
rzy zarabiają najmniej. „Solidarność” żyje i pokaże 
jeszcze, ile jest warta”. Do tej wartości związku 
odwołał się również prof. Edward Malec, przewodni-
czący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”: „To 
symboliczne, że dziś protestują wspólnie przedstawi-
ciele tylu zawodów. Także środowisko naukowe jest 
dziś reprezentowane na Pl. Matejki. Chcemy zwrócić 
uwagę na nasze problemy, bo niedoinwestowanie 
nauki i badań powoduje, że Polska przestaje się liczyć  
w wyścigu cywilizacyjnym, który obserwujemy. By to 
się zmieniło, trzeba zwiększyć nakłady finansowe,  
a do tego konieczne są kolejne zmiany prawne.”

„Bieda jest w służbie zdrowia. Biedny jest pa-
cjent, biedny jest personel. Polacy coraz więcej płacą 
za leki, a w kolejkach do specjalisty czeka się już 
nie miesiące, ale lata” – mówiła Danuta Kądziołka 
„Neoliberalizm górą, człowiek niczym! Stąd już tylko 
krok, żeby prywatyzować inne służby – armię, policję, 
straż pożarną. Może od razu sprywatyzujmy aparat 
rządowy! Premier rządu mógłby być prezesem spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością: bo odpowiedzial-
ności tam nie lubią. Marszałek Sejmu mógłby zostać 
prezesem spółki partnerskiej: partnerzy się dogada-
ją, a reszta się nie liczy! Prezydent mógłby zostać 
prezesem spółki akcyjnej: bo i tak cały czas śledzi 
tylko sondaże i patrzy komu akcje rosną a komu 
spadają.”

Głosy zabrali również Katarzyna Niewiadomska-Wę-
grzyniak w imieniu nauczycieli i Andrzej Piekarz w imie-
niu Pracowników Poczty: „Poczta działa już 453 lata  
i niech tak zostanie!”. Jako ostatni głos na Pl. Matejki 
zabrał Henryk Sikora z Sekcji Kolejarzy: „Kolejarze 
chcą pracować i wozić pasażerów, a nie martwić się  
o stan infrastruktury. Jeśli nic się nie zmieni, to 
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niedługo w Polsce nie będzie ani torów, ani dróg  
i autostrad.”
Rządzenie to odpowiadanie na potrzeby Polaków

Następnie przy wtórze gwizdków, syren i okrzy-
ków 1,5 tys. uczestników pikiety z hasłami „Solidar-
ność”, „Cudów nie ma – wszystko ściema” przeszło 
pod Urząd Wojewódzki. Do demonstrantów wyszedł 
wojewoda małopolski Stanisław Kracik, a Wojciech 
Grzeszek odczytał petycję skierowaną do premiera 
Donalda Tuska: Rządzenie to nie tylko proces po-
dejmowania i wprowadzania w życie decyzji, często 
trudnych, ale także odpowiedzialność za i wobec 
społeczeństwa. Sprawowanie władzy to również umie-
jętność odpowiadania na potrzeby Polaków, to dbanie 

o praworządność, to umiejętność wypracowywania  
i zawierania kompromisów, to także dbanie o spójność 
kraju. Tego wszystkiego w polityce Pańskiego gabine-
tu nam brakuje. Dlatego dziś „Solidarność” wyszła 
na ulice największych polskich miast, domagając się 
wywiązywania przez rząd z konstytucyjnie zapisa-
nych obowiązków. Mówimy dość bierności państwa 
w sprawach najważniejszych dla Polaków.” – czy-

tamy w petycji. „Domagamy się: podniesienia płacy 
minimalnej, urealnienia i przywrócenia właściwej roli 
pomocy społecznej, zwiększenia środków na walkę  
z bezrobociem i czasowego obniżenia akcyzy na pa-
liwo” – wymieniał Wojciech Grzeszek.

Wojewoda Małopolski odbierając petycję, dzięko-
wał za spokojny przebieg pikiety i wyraził nadzieję, 
na bezpieczny powrót do domu.

„Solidarność” oczekuje, że rząd odpowie na po-
stulaty i podejmie rozmowy nad wdrażaniem postula-
tów w życie. Niezależnie od tego – już 30 czerwca br. 
w Warszawie odbędzie się ogólnopolska manifestacja 
„Solidarności” przeciwko polityce rządu.
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reprezentujący nie tylko zakłady pracy z całej Małopolski – 
ale także występujący w imieniu tych pracowników, którzy 
nie są zrzeszeni i za którymi nikt nie stoi.

Dlatego dziś „Solidarność” domaga się:
wstrzymania procesu likwidacji polskich szkół oraz  –
zaprzestania ograniczeń w programach szkolnych, 
które obniżają poziom edukacji w Polsce;
zagwarantowania wszystkim Polakom równego dostę- –
pu do ochrony zdrowia;
zaniechania prywatyzacji i komercjalizacji szpitali; –
zwiększenia środków przeznaczanych na służbę zdro- –
wia, które pozwolą na rzeczywistą działalność szpitali 
i przychodni;
odpowiedzialności państwa za polskie koleje regional- –
ne i za infrastrukturę kolejową.
zwiększenia nakładów na polską naukę i badania  –
rozwojowe i zadbania o rozwój polskiego szkolnictwa 
wyższego;
zabezpieczenia finansowego i organizacyjnego Stacji  –
Sanitarno-Epidemiologicznych, tak by mogły realizować 
powierzone im zadania.
Obecnej polityce rządu mówimy – STOP!
W imię deklarowanej przez rząd woli dialogu społecz-

nego oczekujemy odniesienia się do powyższych postulatów 
i podjęcie rzeczywistego dialogu, który pozwoli na poprawę 
sytuacji pracowników w Polsce i zatamuje falę drożyzny, 
ubóstwa i bezrobocia. 

My, ludzie „Solidarności” mamy szczególne prawo 
upominać się w ich imieniu. Żądamy przystąpienia do roz-
mów z NSZZ „Solidarność”, które odsuną groźbę wybuchu 
niekontrolowanego niezadowolenia społecznego, jaki obec-
nie obserwujemy w Grecji czy w Hiszpanii.

Wojciech Grzeszek
Przewodniczący regionu Małopolskiego 

nsZZ „solidarność”

Kraków, 25 maja 2011 r.
Szanowny Pan 
Donald Tusk Prezes Rady Ministrów

Petycja NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego
My, członkowie i sympatycy NSZZ „Solidarność”, 

zgromadzeni w Krakowie na pikiecie, będącej elementem 
ogólnopolskiego protestu, wzywamy Pana do zmiany poli-
tyki społecznej, której skutki coraz mocniej odczuwa całe 
społeczeństwo. „Niespełnione obietnice” to epitet najczę-
ściej określający działalność rządu RP w ostatnich czterech 
latach.

Rządzenie to nie tylko proces podejmowania i wpro-
wadzania w życie decyzji, często trudnych, ale także od-
powiedzialność za i wobec społeczeństwa. Sprawowanie 
władzy to również umiejętność odpowiadania na potrzeby 
Polaków, to dbanie o praworządność, to umiejętność wy-
pracowywania i zawierania kompromisów, to także dbanie 
o spójność kraju.

Tego wszystkiego w polityce Pańskiego gabinetu nam 
brakuje. Dlatego dziś „Solidarność” wyszła na ulice najwięk-
szych polskich miast, domagając się wywiązywania przez 
rząd z konstytucyjnie zapisanych obowiązków. Mówimy 
dość bierności państwa w sprawach najważniejszych dla 
Polaków. Domagamy się:

podniesienia płacy minimalnej –
urealnienia i przywrócenia właściwej roli pomocy spo- –
łecznej
zwiększenia środków na walkę z bezrobociem –
czasowego obniżenia akcyzy na paliwo. –
Kierunki i sposób wprowadzanych przez Pański rząd 

reform budzą najwyższy niepokój zarówno pracowników, 
jak i całego społeczeństwa. Stąd też tu, w Krakowie zebrali 
się przedstawiciele różnych zawodów – pracownicy służby 
zdrowia, pracownicy nauki, nauczyciele, kolejarze i hutnicy, 
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Przeciw zmianom w służbie zdrowia
6 kwietnia 2011 r. w Warszawie pod siedzibą 

Ministerstwa Zdrowia odbył się protest wobec forsowa-
nych przez koalicję rządzącą projektów ustaw zdrowot-
nych, a zwłaszcza niszczycielskiej ustawy o działalności 
leczniczej. Dobiegają końca parlamentarne prace nad 
projektami i nie ma złudzeń co do tego, że większość 
koalicyjna, wsparta dodatkowo przez PJN, przyjmie 
ostatecznie zaproponowane przez rząd rozwiązania, 
zwłaszcza w odniesieniu do najbardziej społecznie szko-
dliwych koncepcji przekształcania szpitali i przychodni 
w spółki prawa handlowego. Nadchodzi czas na bardzo 
poważne rozpatrzenie możliwości złożenia wniosku do 
Trybunału Konstytucyjnego, ale jednocześnie trzeba się 
przygotować na to, że w przyszłości los placówek lecz-
niczych może w dużej mierze zależeć od świadomości 
naszego społeczeństwa, dotyczącej istoty przekształceń 
zapisanych w ustawie o działalności leczniczej. Ustawa 
ta w momencie swego wejścia w życie nie zmieni nam 
rzeczywistości z dnia na dzień, z mocy samego prawa. 
Otworzy drzwi procesom przekształceniowym, które - jeśli 
nie napotkają oporu lokalnych społeczności - przeobrażą 
nam w przeciągu kilku lat mocą decyzji samorządów 
terytorialnych system służby zdrowia w nie mający wiele 

wspólnego z misją ratowania zdrowia i życia ludzkiego 
zlepek „przedsiębiorstw podmiotów leczniczych”, na-
stawionych przede wszystkim na generowanie zysku. 
Jak określiła to Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony 
Zdrowia Maria Ochman, mamy do czynienia z bombą 
z opóźnionym zapłonem. Dlatego tak ważna jest spo-
łeczna świadomość zagrożeń.

Organizatorem protestu była Krajowa Sekcja Służby 
Zdrowia NSZZ „Solidarność”, do której dołączyła Krajo-
wa Sekcja Pracowników Sanitarno-Epidemiologicznych, 
zgłaszająca własne postulaty dotyczące przywrócenia 
podporządkowania Inspekcji Ministerstwu Zdrowia oraz 
realizacji postanowień podpisanego kilka lat temu po-
nadzakładowego układu zbiorowego pracy.

W pikiecie uczestniczył m.in. Prezes Stowarzysze-
nia Pacjentów „Primum Non Nocere” Adam Sandauer,  
a Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” re-
prezentował Wiceprzewodniczący Tadeusz Majchrowicz, 
który powiedział: „Solidarność musi za wszelką cenę bro-
nić publicznej służby zdrowia. Będziemy sprzeciwiać się 
prywatyzacji, bez względu na to, w jak zakamuflowany 
sposób jest wprowadzana”. Bardzo aktywnie protestują-
cych wspierał nieoceniony satyryk Jan Pietrzak, a poseł 
Tomasz Latos otrzymał od organizatorów pikiety koszulkę 
z logo naszego Związku, w uznaniu za zdecydowaną 
reakcję na wydany w Sejmie w dniu 17 marca br. zakaz 
wejścia przedstawicieli „Solidarności” Służby Zdrowia 
w takich właśnie koszulkach, gdyż uznano, że symbol 
„Solidarności” jest zakazany w polskim Parlamencie. Byli 
emeryci, a także dzieci. Pojawili się przedstawiciele branż 
nie związanych ze służbą zdrowia, lecz rozumiejący, iż 
bezpieczeństwo zdrowotne to problem całego narodu. 
Przybyła grupa pielęgniarek ze Związku Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych, w imieniu których przemawiała 
Maria Winiarska, podkreślając, że dołączyły do naszej 
kontestacji, bo jedność środowiska jest niezmiernie 
ważna w obliczu tak poważnych zagrożeń. Pomimo, 
że planowano trzystuosobową pikietę, zgromadziło 
się około tysiąca uczestników, którzy dali wyraz temu, 
że zamierzają nadal bronić publicznej służby zdrowia. 
Urzędnikom Ministerstwa Zdrowia przekazano „koszyk 
świadczeń gwarantowanych”, w którym znalazły się 
m.in. pijawki, pokrzywy, kocia skórka, termofor i gumo-
wa gruszka. Ostrzegano, że jeśli służba zdrowia będzie 
sprywatyzowana, pozostaną do dyspozycji takie właśnie 



S E R W I S  I N F O R M A C Y J N Y Nr 5-6 (664-665)8

Protesty

metody lecznicze. Na koniec wspólne odśpiewano „Żeby 
Polska była Polską” .

Po zakończonym proteście zgromadzeni, pamiętając 
o zbliżających się dwóch ważnych rocznicach, przeszli  
w skupieniu do kościoła św. Anny, gdzie złożyli kwiaty 
pod tablicą upamiętniającą pierwszą pielgrzymkę papieża 
Jana Pawła II do Polski oraz pod krzyżem zabranym  
w ubiegłym roku sprzed Pałacu Prezydenckiego. Odmó-
wienie modlitwy i odśpiewanie „Boże, coś Polskę” było 
ostatnim akcentem zgromadzenia.

W dniu 18 marca 2011 r. za przyjęciem ustawy  
o działalności leczniczej głosowali następujący małopolscy 
posłowie:
Zrzeszeni w PO: Arkit Tadeusz, Augustyn Urszula, Chwie-
rut Janusz, Czerwiński Andrzej, Fedorowicz Jerzy Feliks, 
Gibała Łukasz, Gowin Jarosław, Grad Aleksander, Graś 
Paweł, Gut-Mostowy Andrzej, Krupa Jacek, Matusik-Lipiec 
Katarzyna, Musiał Jan, Patalita Tadeusz, Raś Ireneusz, 
Ryszka Andrzej.
Zrzeszeni w PSL: Dutka Bronisław, Sztorc Andrzej.
Zrzeszeni w PJN: Hajda Kazimierz, Owczarski Zbysław, 
Pilch Jacek.

Przeciw ustawie o działalności leczniczej głosowali 
posłowie PIS: Adamczyk Andrzej, Bartuś Barbara, Czesak 
Edward, Janczyk Wiesław, Łatas Marek, Osuch Jacek, 
Paluch Anna, Polak Marek, Rojek Józef, Ryniak Monika, 
Siarka Edward, Szydło Beata, Terlecki Ryszard, Wojtkie-
wicz Michał.

W dniu 31 marca 2011 r. Senat RP uchwalił po-
prawki do ustawy o działalności leczniczej, jednak mają 
one charakter kosmetyczny, nie naruszający istotnych 
zapisów.

Danuta Kądziołka
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Protesty

Górnicy przed PKW S.A. i Tauronem
Pięciuset górników Południowego Koncernu 

Węglowego w środę 13 kwietnia wyraziło swą dez-
aprobatę wobec działań Zarządu przed jego siedzibą  
w Jaworznie. Górnicy z Janiny i Sobieskiego wyszli 
na ulicę, by pokazać swój sprzeciw wobec braku 
porozumienia placowego na 2011 rok.

„Obyśmy nie musieli przyjeżdżać tu większą 
grupą, bo na to nas stać i na to musimy być przygo-
towani, wszystkie spółki grupy kapitałowej Tauron są 
w sporach zbiorowych, górnicy nie szukają zadymy, 
my przyszliśmy tu między innymi dlatego, by Polska 
dowiedziała się, jak wygląda dialog w nowopowstałej 
spółce giełdowej” - mówił Waldemar Sopata, przewod-
niczący NSZZ Solidarność ZOK-u w PKW S.A.

Po odczytaniu Petycji z postulatami związkowymi 
przez wiceprzewodniczącego ZOK-u Stanisława Kurnika 
i wręczeniu jej Prezesowi Zarządu, związkowcy prze-
mieścili się do Katowic pod siedzibę Zarządu Tauron 
Polska, by dołączyć do pikietujących energetyków oraz 
ciepłowników tej firmy.

Przed siedzibą Tauronu nie było już tak spokojnie 
jak przed PKW S.A., zdeterminowani pracownicy firmy 
wyrazili swoje niezadowolenie, obrzucając budynek 
Zarządu jajami, petardami i świecami dymnymi.

W pikiecie zorganizowanej przez organizacje 
związkowe działające w spółkach należących do Tau-
ron uczestniczyło ponad 3000 osób. Związkowcy 
protestowali przeciwko likwidacji miejsc pracy, lekce-
ważeniu dialogu społecznego i wstrzymaniu podwyżek 
wynagrodzeń.

„Dla Zarządu są podwyżki, a dla ludzi puste 
miski”, „Lubera 500 % podwyżki a pracownicy 0%”, 
„Jak będziemy działać wspólnie, to Lubera nas nie 
ciulnie” - to niektóre z haseł jakie widniały na trans-
parentach podczas pikiety.

W czerwcu minie rok od debiutu spółki Tauron 
na giełdzie, wtedy to minister skarbu mówił o prywa-
tyzacji grupy Tauron i o tym jak wspaniale będą mieli 
jej pracownicy.

Dzisiaj niecały rok po debiucie wszystkie spółki 
wiodące są w sporze zbiorowym z Zarządem, na 

czele którego stoi prezes Lubera. Po złożeniu na jego 
ręce Petycji poinformowano zgromadzonych o ewen-
tualnych dalszych działaniach ze strajkiem włącznie 
jeśli Zarząd nie rozpocznie rzeczywistego dialogu ze 
związkowcami. 

ryszard Pietrzyk
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pOSIEdzENIE 
zarząDu regionu

Adam Gliksman

Coraz więcej zakładów decyduje się 
na zwolnienia pracowników lub na zmiany 
w sposobie ich zatrudniania. Otwarta przez 
rząd furtka, zachęca pracodawców do zmu-
szania pracowników do samozatrudnienia, 
to jest do prowadzenia indywidualnych 
działalności gospodarczych i podpisywa-
nia z dotychczasowym pracodawcą umów 
cywilno-prawnych. Pracownicy szpitali, firm 
transportowych, jednostek kultury, a nawet 
firm produkcyjnych są zmuszani do tego 
fikcyjnego samozatrudnienia lub mamieni 
obietnicą wyższych dochodów. Niestety 
nikomu nie mówi się o tym, że decydując 
się na takie rozwiązania traci się prawo 
do urlopu, nie wspominając już o drama-
tycznie niskiej emeryturze po zakończeniu 
aktywności zawodowej. Samozatrudnienie 
to także ograniczenie zakresu ochrony wła-
snych praw – uniemożliwia bowiem korzy-
stanie z zapisów prawa pracy, jak również 
z ochrony i pomocy związku zawodowego. 
Dlatego „Solidarność” musi walczyć z tym 
zjawiskiem, które uderza w bardzo wielu 
pracowników. 

Niemniej trudnym tematem jest 
płaca minimalna. Jan Sułkowski, członek 
Komisji Krajowej, relacjonując jej obrady 
poinformował, że został zarejestrowany 
przez Marszałka Sejmu Komitet Inicja-
tywy Ustawodawczej ustawy o zmianie 
ustawy z dnia 10 października 2002r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 
Przygotowany przez „Solidarność” projekt 
zakłada stopniowe podwyższanie minimal-
nego wynagrodzenia do wysokości 50% 
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 

Posiedzenie 
Zarządu Regionu 

Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność”, które 

odbyło się 
5 maja br. dobitnie 
pokazało, jak coraz 

trudniej żyje się 
Polakom i jak praca 
w coraz mniejszym 

stopniu spełnia 
swoją podstawową 
rolę – zapewnienia 
środków na życie.

narodowej w tempie zgodnym z tempem 
wzrostu gospodarczego. Komitet ma trzy 
miesiące na zebranie 100 tys. podpisów 
pod projektem, by trafił on pod obrady 
Sejmu. Andrzej Szkaradek mówił: „To 
ważna inicjatywa, bo musimy powiedzieć 
dość ubóstwu. Skoro zdecydowaliśmy się 
wejść w ten temat, to musimy zrobić to 
konsekwentnie i informować jak najszerzej 
społeczeństwo o korzyściach płynących ze 
zmiany przepisów. Skoro dziś polska płaca 
minimalna to 350 euro, to jak chcemy 
dogonić Europę, gdzie te płace są średnio 
czterokrotnie wyższe.” Więcej na temat 
inicjatywy można dowiedzieć się ze stro-
ny: www.placaminimalna.pl – można tam 
również pobrać listy poparcia. Wypełnione 
listy można dostarczać do Regionu Mało-
polskiego NSZZ „Solidarność” do końca 
czerwca br.

Niezależne od tych działań „Solidar-
ność” zaplanowała pikiety pod wspólnym 
hasłem „Polityka wasza, bieda nasza”, 
wskazując na coraz gorszą sytuację  
w firmach w Polsce, której ofiarą stają się 
coraz częściej pracownicy. Relacja z pikie-
ty w Krakowie znajduje się w niniejszym 
numerze „Serwisu”.

Podczas posiedzenie poinformowano 
również o przyjmowaniu zgłoszeń osób 
chętnych do pełnienia funkcji w straży przy 
grobie ks. Jerzego Popiełuszki. Są jesz-
cze wolne terminy w dniach 26 sierpnia,  
4 października i 14 grudnia br. 

Zgłoszenia przyjmuje Grzegorz Kowal-
ski (tel. 501 305-938).



S E R W I S  I N F O R M A C Y J N Y 1113 czerwca 2011

Aktua lnośc i

PoDnieśmy Płacę 
minimalną

„Jeżeli pracodawca nie jest w stanie 
zapłacić solidnie pracującemu pracownikowi 
za cały miesiąc wynagrodzenia w wysokości 
płacy minimalnej, albo trochę większego, 
to nie powinien w ogóle się za działalność 
gospodarczą zabierać” - mówi Piotr Duda, 
przewodniczący KK.

„Solidarność” postanowiła przygoto-
wać projekt ustawy w związku z brakiem 
zrozumienia dla postulatu podniesienia 
wynagrodzenia przez rząd i pracodawców. 
Przypomnieć warto, że związek już od kilku 
lat domaga się podwyższenia płacy mini-
malnej do poziomu 50% przeciętnej płacy  
w Polsce. Czarę goryczy „Solidarności” prze-
lało pominięcie przez Radę Ministrów ustalo-
nej przez wszystkich partnerów społecznych 
wysokości minimalnego zatrudnienia na rok 
2011, które było przedmiotem odpowied-
niego porozumienia. W rozmowach brał 
udział wicepremier Pawlak. Rada Ministrów 
nie wyraziła ostatecznie zgody na ustaloną 
wysokość i mimo podpisu wicepremiera rząd 
określił inną, niższa kwotę minimalnego 
wynagrodzenia.

Celem przygotowanej przez związek 
ustawy jest stopniowe podwyższanie mini-
malnego wynagrodzenia - do wysokości 50% 
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej w tempie zgodnym z tempem 
wzrostu gospodarczego. Jak mówi Henryk 
Nakonieczny, członek prezydium KK, zastęp-
ca pełnomocnika Komitetu Obywatelskiego 
Inicjatywy Ustawodawczej, proponowana 
ustawa nie zagraża budżetowi państwa, 
a nawet sprawi, że faktyczne wpływy do 
budżetu będą wyższe. Nie wpłynie również 
na sytuację na rynku pracy. 

 „Koszty wynikające z podwyższenia 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę z tytułu ustawowego relacjonowania 
niektórych świadczeń do wysokości mini-
malnego wynagrodzenia, według danych  
z z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecz-
nej, wyniosą ok. 2,32 mln zł za każde 10 
zł podwyższające wysokość minimalnego 
wynagrodzenia” – wyjaśnia Nakonieczny. 
„Tymczasem podniesienie płacy minimalnej 
tylko o 10 zł zapewni budżetowi państwa, 
dzięki odprowadzanym do kasy państwa 
podatkom i składkom, 14,39 mln zł dodat-
kowych wpływów. Pamiętajmy jednak, że 
wpływy budżetowe będą wyższe, ponieważ 
obliczenia te oparto tylko na liczbie osób 
zatrudnionych w podmiotach gospodarczych 
zatrudniających powyżej 9 osób”.

 Postanowieniem nr 11 z dnia 20 
kwietnia 2011 r. Marszałek Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej przyjął zawiadomienie  
o utworzeniu Komitetu Obywatelskiego Ini-
cjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie 
ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 
Oznacza to, że „Solidarność” ma 3 miesiące 
na zebranie 100 000 podpisów pod projek-
tem uchwały. „Mam nadzieję, że pod tym 
projektem podpiszą się nie tylko członkowie 
związku, ale wszyscy Polacy. Nie chcemy, 
żeby w Polsce rosło pokolenie młodych lu-
dzi, którzy pracują za grosze, za które nie 
da się wyżyć” - podkreśla Duda.

Podpisy są zbierane również w Regio-
nie Małopolska w biurach oddziałów oraz 
w siedzibie Małopolskiej „Solidarności”. 
Kartę wzoru z podpisami można również 
pobrać ze strony www.solidarnosc.krakow.
pl. Wypełnione karty należy dostarczyć do 
30 czerwca br.

Do 20 lipca br. 
„Solidarność” 
zbiera podpisy 

pod obywatelskim 
projektem ustawy 
o zmianie ustawy 

o minimalnym 
wynagrodzeniu za 

pracę. 

Dział informacji KK
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Celem akcji jest promowanie do-
brych praktyk w zakładach pracy w Pol-
sce. – Wierzymy, że propagowanie takich 
przykładów dobrze służy pracownikom, 
przedsiębiorstwom i pokazuje właściwy 
kierunek rozwoju całego kraju – podkre-
śla przewodniczący „Solidarności” Piotr 
Duda.

Do konkursu mogą być zgłoszone 
firmy, których codzienne praktyki zbieżne 
są z wartościami propagowanymi przez 
NSZZ „Solidarność”. - Kryteriami, jakie 
weźmiemy pod uwagę, jest preferowanie 
stałego zatrudnienia i przestrzeganie bez-
pieczeństwa i standardów pracy. Ważne 
też, by  pracownicy mieli nieskrępowaną 
możliwość tworzenia w zakładzie związ-
ków zawodowych – wyjaśnia Ewa Zy-
dorek, sekretarz Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”. 

To już czwarta edycja Akcji Certyfika-
cyjnej „Pracodawca Przyjazny Pracowni-
kom”.  Do poprzednich trzech zgłosiło się 
95 firm. Nagrodzono 45 przedsiębiorców.  
– Dla nich otrzymanie tytułu Pracodawca 

P r z y j a z n y 
Pracownikom 
było ważnym 
e l emen t em 
b u d o w a n i a 
reputacji. Do 
dobrej jakości 
usług i produk-

tów czy atrakcyjnych cen na rynku doda-
wali kolejny – inwestowanie w pracownika  
i w jego rozwój oraz szacunek dla dialo-
gu społecznego. To kluczowe elementy  
w budowaniu wizerunku firmy odpowie-
dzialnej społecznie. To też dowód, że 
interesy przedsiębiorstwa i interesy pra-
cowników są zbieżne – podkreśla Piotr 
Duda.

Aplikacje do konkursu będą przyjmo-
wane do 30 czerwca. Zgłoszenia może 
dokonać zakładowa organizacja NSZZ 
„Solidarność”. Swoją kandydaturę, przy 
poparciu organizacji związkowej, może też 
zgłosić zarząd przedsiębiorstwa. Wszystkie 
zgłoszenia rozpatrywane będą przez Ko-
misję Certyfikacyjną. W jej składzie będą 
przedstawiciele związku, Rady Ochrony 
Pracy przy Sejmie RP oraz prezydenta 
Bronisława Komorowskiego, który objął 
patronat nad akcją. (www.prezydent.pl)

Wyróżniony certyfikatem „Pracodaw-
ca Przyjazny Pracownikom” ma prawo 
posługiwania się nim przez okres trzech 
lat. - W tym czasie nie może ponownie 
wystartować w konkursie. Może też stra-
cić certyfikat w przypadku, gdy w jego 
firmie łamane będą prawa pracownicze  
i zasady dialogu społecznego – zaznacza 
Ewa Zydorek.

Regulamin konkursu i pełna doku-
mentacja znajduje się na stronie www.
solidarnosc.org.pl. 

Szukamy 
pRzYJAzNYCh 
pRACOdAWCóW

Ruszyła IV edycja 
ogólnopolskiej Akcji 

Certyfikacyjnej 
„Pracodawca 

Przyjazny 
Pracownikom”.  

Poszukiwane 
są firmy 

przestrzegające 
prawa pracy 
i realizujące 

w praktyce idee 
dialogu społecznego. 

Organizatorem 
konkursu jest NSZZ 

„Solidarność”. 
Honorowy 

patronat nad akcją 
objął Prezydent 

Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronisław 

Komorowski.

Dział informacji KK
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30 lat temu... 
- „biały marSz”

W maju trwały wśród studentów 
przygotowania do Juwenaliów‘81. Za-
powiadały się one jako impreza wesoła, 
pomysłowa i co bardzo ważne, również 
bezalkoholowa. Powstał Studencki Spo-
łeczny Komitet Juwenaliowy (SSKJ) 
złożony z przedstawicieli wszystkich 
organizacji studenckich i Duszpasterstwa 
Akademickiego; planowano zorganizować 
„Marsz Ludzi Wolnych” z Błoń do Rynku 
Głównego. Każdemu uczestnikowi gwa-
rantowano prawo głoszenia swoich racji, 
ale przy jednoczesnym przestrzeganiu 
zasady „Nie krzywdzę innych”.

Tragedia na placu Św. Piotra dra-
stycznie przerwała ten okres przygoto-
wań. Zamach na życie Ojca Świętego 
Jana Pawła II wstrząsnął całym światem, 
poruszył sumienia ludzi różnych wyznań, 
światopoglądów na Wschodzie i Zacho-
dzie, Północy i Południu. Szczególnie 
tragedię tę odczuli Polacy i krakowia-
nie, wśród których Jan Paweł II tyle lat 
przebywał. Ten ból potęgowała jeszcze 
bardziej ciężka choroba Ks. Prymasa Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego. 

Już w godzinę po zamachu odwoła-

no Juwenalia. 
„Kula zamachowca mierzona  

w Pierwszego Obywatela Świata trafiła 
w nas wszystkich. Ze smutkiem, powagą 
i oburzeniem zadajemy sobie pytanie, 
dlaczego ofiarą padł człowiek, który jest 
symbolem miłosierdzia, człowieczeństwa 
i miłości. Na wieść o zbrodniczym za-
machu, postanawiamy odwołać Juwena-
lia’81, gdyż nie stać nas na beztroską 
i wesołą zabawę w obliczu tego wyda-
rzenia.” - czytamy w deklaracji podpisa-
nej przez SSKJ, Socjalistyczny Związek 
Studentów Polskich (SZSP) i Niezależne 
Zrzeszenie Studentów (NZS).

W skierowanym do Ojca Świętego 
telegramie czytamy m.in.:

„Życzymy Ci, Ojcze Święty, szyb-
kiego powrotu do zdrowia. W niedzielę 
pójdziemy w Białym Marszu - Marszu 
Pokoju, kończąc go w południe modlitwą 
na Anioł Pański” .

Wieczorem tego samego dnia od-
było się na Akademii Górniczo-Hutniczej 
(AGH) w budynku B4 spotkanie przedsta-
wicieli organizacji studenckich, na którym 
w toku długiej dyskusji wybrano BIAŁY 

Andrzej Bac

„Pójdziemy ulicami 
miasta, którymi 

kroczył Jan Paweł 
II, pójdziemy 

protestując 
przeciwko bólowi 

i przemocy. 
Pragniemy, aby 

wymowa otaczającej 
nas ciszy była 

wyraźna. Chcemy 
dostrzec i zwalczyć 

zło zalewające świat, 
zanim zniszczy 

jego najcenniejsze 
wartości (...). 
Zjednoczymy 
się na Rynku 

Krakowskim z całym 
społeczeństwem 

pragnącym 
zwycięstwa 

cywilizacji miłości, 
pokoju i dobra.” - to 

słowa z Rezolucji 
Białego Marszu 

studentów Krakowa 
zorganizowanego na 
wieść o zamachu na 
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MARSZ i Mszę św. jako najwłaściwszą formę protestu. 
Zawiązał się Komitet Organizacyjny. Przedstawiciele 
studentów w nocy ze środy na czwartek udali się do 
Metropolity Krakowskiego Ks. Kardynała Franciszka 
Macharskiego z prośbą o przewodniczenie uroczysto-
ściom w Rynku Głównym. Metropolita gorąco poparł 
inicjatywę studentów. Pomoc zapewnił przewodniczący 
MKZ NSZZ „Solidarność” Mieczysław Gil. Komitet 
Organizacyjny rozpoczął pracę w oddanych mu do 
dyspozycji Studenckim Centrum Kultury SZSP „Jasz-
czurach” i przyległych do nich pomieszczeniach Rady 
Okręgowej SZSP.

Następnego dnia przedstawicieli organizatorów 
(Janusza  Czyżewskiego, Andrzeja Baca i przedstawi-
ciela MKZ Andrzeja Borzęckiego) przyjmuje Prezydent 
m. Krakowa Józef Gajewicz. Obiecał wszelką pomoc  
i słowa dotrzymał; dyrektorzy Wydziału Handlu, Zdro-
wia i Komunikacji otrzymali odpowiednie polecenia  
i zabrali się do pracy.

Krakowskie radio w swoich programach przed-
stawia mieszkańcom inicjatywę studentów a Hania 
Marcak i Janusz Czyżewski prezentują ideę Białego 
Marszu w telewizyjnej „Kronice Krakowskiej”.

„Wyruszy Biały Marsz. Dlaczego biały? - ta biel 
jest naszym krzykiem, naszym protestem przeciwko 
zalewającej świat ciemności (...) a białe stroje, białe 
flagi i kwiaty to symbole, których wymowie nie trzeba 
już oprawy. Nie szafujmy słowami na proporcach  
i transparentach, nie bierzmy ze sobą napisów ani ha-
seł. Naszym protestem niech będzie milczenie, spokój 
i rozwaga” - w takim właśnie nastroju pragnęliśmy 
manifestować nasze uczucia.

I nareszcie niedziela 17 maja – niedziela, która 
miała być finałowym dniem tradycyjnych Juwena-
liów. Wszędzie widać białe stroje, chusty i flagi. Na 
skrzyżowaniach białe mundury milicjantów służby 
drogowej. Białe mundury - jeszcze z czasów I Piel-
grzymki Papieża do Polski - to piękna inicjatywa 
majora Bieleckiego.

Krakowskie Błonia. Tutaj Jan Paweł II błogosławił 
tysiące ludzi przed odlotem do Rzymu, ogromny tłum 
czynił narodowe wyznanie wiary. 

Mówił Ojciec Święty: „Musicie być mocni, drodzy 
Bracia i Siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą 
daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie 
być wierni! Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba 
niż w jakiejkolwiek epoce dziejów! (...) Musicie być 
mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć 
(...), tej miłości, która nigdy nie ustaje (...) Musicie 
być mocni (...) mocą tej wiary, nadziei i miłości 
świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga 
nam podejmować ów wielki dialog z człowiekiem  
i światem na naszym etapie dziejów - dialog z czło-
wiekiem i światem zakorzeniony w dialogu z Bogiem 
samym: z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym: dialog 
Zbawienia”. 

Teraz tą wielką, zieloną przestrzeń pokrywa biel. 
Spokój, skupienie, powaga... Punktualnie o godz. 
10.00 rusza niecodzienny pochód. Przeważają mło-
dzi... Na czele dziewczyny i chłopak – studenci; niosą 
wysoko uniesione flagi: białą i biało-żółtą. Za nimi 
poczty sztandarowe krakowskich uczelni... W tyle 
pozostaje hotel Cracovia; orszak przemierza Aleje 
Trzech Wieszczy, mija Muzeum Narodowe, Bibliotekę 
Jagiellońską, AGH..., wszędzie szpalery ludzi. Wy-
pełnione głowami okna, na dachach sylwetki ludzi; 
terkot kamer telewizyjnych, trzask aparatów foto-
graficznych. Nad wszystkim góruje Chopin ze swoją 
wielką muzyką. Kiedy hejnał ogłasza jedenastą, biały 
pochód wchodzi na Rynek, a koniec jest jeszcze na 
Błoniach.... Nadchodzi również mały pochód młodzie-
ży „hippisowskiej” z wszystkimi atrybutami, strojami 
i symbolami i jednym małym, ale charakterystycz-
nym dodatkiem: każdy z nich ma obwiązane włosy 
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zwiniętą białą chustką. Jest ich około czterystu, na 
Błoniach  utworzyli mały obóz. O rzymskiej tragedii 
dowiedzieli się na „stopie”. Już w czwartek zebrało 
się ich na stawkach nad Wisłą około trzystu bez 
żadnego zawiadomienia czy sygnału. Są tu ludzie  
z wielu komun, z całej Polski.

Wielka płyta Rynku powoli wypełnia się ludź-
mi, również wszystkie wylotowe ulice. Według ocen 
Służby Drogowej w uroczystości bierze udział około 
pół miliona osób. Obsługę prasową zabezpiecza ok. 
stu czterdziestu dziennikarzy, w tym kilkudziesięciu 
zachodnich min. ekipy telewizyjne z USA, Francji, 
Włoch, RFN.

U wejścia do Bazyliki Mariackiej specjalnie zbu-
dowany ołtarz. Tło ołtarza białe, na nim obraz Matki 
Bożej z Dzieciątkiem Jezus. Na lewo brązowy, duży 
krzyż, użyczony przez Ojców Paulinów ze Skałki. 
Mnóstwo pięknych kwiatów - to dar krakowskich kwia-
ciarek. Na galeryjce kruchty wizerunek Jana Pawła II. 
Ołtarz prosty, wykonaliśmy go w nocy poprzedzającej 
uroczystość. Deszcz trochę pokrzyżował plany. Przy 
ołtarzu Akademicki Chór „Organum” pod dyr. Bogu-

sława Grzybka.
Godz. 11.45 - Preludium Chopina; Na Anioł Pań-

ski biją dzwony... -  w nagrzanym powietrzu unoszą 
się słowa znanych utworów interpretowanych przez 
Annę Polony i Jerzego Radziwiłłowicza. Przybywa Ks. 
Kardynał, który wspólnie z duszpasterzami akademic-
kimi Krakowa będzie koncelebrował mszę św. w inten-
cji Ojca Świętego i Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Południe obwieszcza hejnał, który miesza się  
z donośnym głosem „Zygmunta”. Modlitwę Anioł 
Pański rozpoczętą przez Ks. Kardynała podchwytuje 
tysiące osób. Niepowtarzalny, niemożliwy do ujęcia  
w słowa nastrój pierwszego tego typu zgromadzenia 
na Rynku Krakowskim po II wojnie światowej.

Rozpoczyna się Msza Święta. Wszystko rejestrują 
kamery Telewizji Polskiej, Polskiej Kroniki Filmowej, 
telewizji zagranicznych ABC, CNN, NBC, BBC, a także 
mikrofony i obiektywy licznych fotoreporterów. Świeci 
słońce, wiele osób mdleje, po otrzymaniu pomocy  
w punktach medycznych wracają na swoje miejsca. 

I wreszcie wspaniałe i wielkie słowa homilii Ks. 
Kardynała:
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„Bracia i Siostry! To jest na pewno dla nas za 
ciężkie. To jest dla nas za wielkie. To nas przerasta. 
Przerasta nas to wydarzenie i to, co ono znaczy. 
My - między Rzymem i tym szpitalem, w którym jest 
Ten, którego miłują nasze serca, a Warszawą, gdzie 
nam gaśnie Prymas. A nie byłoby tego Papieża, a nie 
byłoby takiej Polski, gdyby nie On, Prymas. To jest, 
Bracia i Siostry, zwyczajnie - za wielkie. I za trudne. 
Za maliśmy.

Ale też na przekór temu, co mówię, chcę powie-
dzieć: Wielki jesteś Krakowie! Wielka jesteś Polsko! 
Wielka, z wszystkimi swoimi słabościami, z całą swoją 
niedolą i poszukiwaniami. Wielki jesteś Krakowie, wiel-
ka jesteś umiłowana Ojczyzno! Matko tych wszyst-
kich sumień obudzonych, rozbudzonych. Matko tych 
wszystkich myśli trzeźwych, które odnalazły prawdę, 
Matko Ojczyzno, Narodzie, jakiś Ty jest wielki! Co 
powiedzieć, Krakowie, co powiedzieć, co by dorosło 
do tej miary odnalezionej wielkości?

Ja powiem słowo najprostsze, polskie, nasze, 
własne, ja powiem tylko tyle: Bóg zapłać!

Bóg zapłać za tę wielkość, bez której by nas tu 
nie było. Powiem: Bóg zapłać, młodzi. Młodzieży, Bóg 
zapłać, wspaniała nasza młodzieży! (...) Bóg zapłać 
wreszcie w tym, co wypowiada wszystko: za krew 
hutników. W tym wszystkim jest solidarność tego 
Narodu, przechodząca wzdłuż i wszerz, i w poprzek, 
we wszystkich wymiarach (...).

Bóg wam zapłać za to, coście uczynili po to, żeby 
wiedział świat, żeby wiedział świat, że Polska jest 
wierna człowiekowi, że chrześcijanin polski jest wierny 
Chrystusowi, Bóg wam za to zapłać!”

Skupienie pełne wzruszenia towarzyszy słowom 
naszego umiłowanego Ks. Kardynała. Eucharystia 
zbliża się do końca... Ale oto na moment wszyscy 
zamierają w milczeniu... a następnie burzą oklasków 
i wzruszeniem witają głos... Jana Pawła II nadany pół 
godziny wcześniej przez radio watykańskie i odtwo-
rzony z taśmy zebranym na placu Św. Piotra, a teraz 
nam na Rynku Głównym. Najpierw własne słowa Jana 
Pawła II, a potem Jerzy Radziwiłłowicz czyta polskie 
tłumaczenie:

Umiłowani Bracia i Siostry!
Wiem, że w tych dniach, a zwłaszcza w tej go-

dzinie modlitwy „Regina Coeli” jesteście zjednoczeni 
ze mną. Ze wzruszeniem dziękuję Wam za modlitwy 
i wszystkich Was błogosławię. Czuję się szczególnie 
związany z dwiema osobami zranionymi wraz ze 
mną. Modlę się za brata, który mnie zranił, a któremu 
szczerze przebaczyłem. Zjednoczony z Chrystusem 
Kapłanem i Ofiarą, składam moje cierpienie w ofierze 
za Kościół i świat, a Tobie, Maryjo, powtarzam: „Totus 
Tuus ego sum”.

Znowu łzy, oklaski... I jeszcze list studentów 
Krakowa do Jana Pawła II odczytany w imieniu organi-
zatorów przez Katarzynę Woźniak i Andrzeja Baca:

„Chcemy z całych naszych serc, serc młodych 
Polaków, naszymi postawami odpowiedzieć na to 
tragiczne wydarzenie. Ofiara krwi jaką złożyłeś na 
kamieniach placu Św. Piotra jest dla nas świadectwem 
Twojego człowieczeństwa, cierpienie jakiego doznałeś, 
jest dla nas stygmatem pochodzącym od Boga.

Czujemy naukę Twych słów i ciężar wielkiej 
odpowiedzialności jaką na nas swym zaufaniem  
i wiarą nałożyłeś. Z Twoją pokorą, Ojcze Święty  
i najdroższy Przyjacielu, podejmujemy to zadanie, ufni 
w Twą nieustanną duchową opiekę.

Przyjacielu nasz najdroższy - tragedia, jaka do-
tknęła Ciebie i nas, zespoliła jeszcze bardziej nasze 
życie i pracę. Umocniła nasze postawy w dążeniu do 
pełnienia dobra i czynienia pokoju. Przyrzekamy Ci 
to, Ojcze Święty! Bądź o nas spokojny! Będziemy 
godnie wypełniać swe obowiązki wobec Kościoła  
i Ojczyzny!

Bądź zdrów, Ojcze Święty i przybywaj do miasta, 
które jest miastem naszym i Twoim!”

Uroczystość kończą modlitwy za zdrowie Papie-
ża, przejmujące „Boże, coś Polskę”, „Rota”, „Czarna 
Madonna”... Służba porządkowa, kierowana przez Ka-
zia Karpałę, nie ma wiele pracy. Wszędzie atmosfera 
modlitwy, spokoju... Wśród obecnych organizatorzy 
rozdają materiały przygotowane przez Zespół - kie-
rowany przez Piotra Jasiona i Hanię Marcak z Biura 
Organizacyjnego Białego Marszu, m.in. „biuletyn infor-
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macyjny’, teksty homilii i listu do Jana Pawła II.
I jeszcze przypomnienie tych, którzy włożyli tyle 

wysiłku w przygotowanie Białego Marszu, wiele osób 
świeckich, księży, studentów z Komitetu Organiza-
cyjnego (by wymienić tylko Iwonę Cichecką, Hanię 
Marcak, Wandę Marcak, Małgorzatę Zaitz, Teresę 
Wnuk, Magdę Lepiarczyk, Jacka Stefańskiego, Pawła 
Zechentera, Józefa Jureckiego, Witka Adamusa, Bogu-
sław Jusińskiego, Jasia Kira, Tadeusza Drwala, Leszka 
Gubernata, Ryśka Schweigera, Krzysztofa Skwarnickie-
go, Adama Cekańskiego, Stasia Stefaniaka, Tomasza 
Krzyżanowskiego, Staszka Dudka, Bogdana Klicha, Ka-
zia Karpałę, Piotra Drążkiewicza, Marka Siwca, Tomka 
Kowalskiego, Karola Wantucha, przedstawicieli NSZZ 
Solidarność: Mieczysława Gila, Andrzeja Borzęckiego, 
księży: ks. Stanisława Małysiaka, ks. Jana Wodniaka, 
O. Tomasza Pawłowskiego, ks. Franciszka Płonkę, ks. 
Jerzego Sermaka, ks. Marka Głownię i wielu innych, 
których nie sposób wymienić).

Na twarzach wracających jednak uśmiech, radość, 
jasność. Kule przeszły blisko, ale obok serca...

Trzydzieści lat minęło bardzo szybko. Trzydzieści 
lat bogatych w wydarzenia w naszym kraju i mieście. 
Lata wielkich nadziei społeczeństwa, jaką dała Soli-

darność, pielgrzymki Ojca Świętego do rodzinnego 
kraju, trudne lata stanu wojennego, kilka lat budowa-
nia niepodległego bytu kraju.  Sprawy duże i małe, 
radości i smutki. Ojciec Święty 2 kwietnia 2005 roku 
odszedł do Domu Pana. I znowu studenci Krakowa 
zorganizowali inny marsz: Biały Marsz Wdzięczności 
z Krakowskiego Rynku na Błonia. W niedzielę 1 maja 
2011 r. ogłoszony został beatyfikowanym.

Biały Marsz pozostawił trwały ślad w świado-
mości społeczeństwa nie tylko Krakowa. Pokazał, 
że dobro nie zginęło, że zło można pokonać właśnie 
dobrem, tak jak to czynił Jan Paweł II. Idea Białe-
go Marszu zrodziła wiele cennych inicjatyw, m.in. 
„Ruch ku Cywilizacji Miłości” oraz Pieszą Pielgrzymkę 
Krakowską. Od roku 1981 zaczęliśmy organizować 
Pielgrzymkę Krakowską na Jasną Górę w intencji Ojca 
Świętego i Ojczyzny.

Choć często w dzisiejszym świecie triumfuje zło - 
liczne akty terroru, gwałtu, dominacji politycznej i ide-
ologicznej - to jednak ostatecznie zwycięży dobro...

...Tak jak na placu Św. Piotra 13 maja 1981 
roku o godz. 17.19 - bo choć, jak już napisano, kule 
przeszły blisko, ale jednak obok serca...
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MIEJSCA pRACY 
tO pRIORYtEt

Dla większości Polaków Naczel- –
na Rada Zatrudnienia pozostaje 
organem zupełnie nieznanym,  
a jej wpływ na sytuację na rynku 
pracy również nie jest widoczny.
To pewne nieszczęście tej instytucji,  –
wynikające niestety bardziej z jej usy-
tuowania w strukturach, niż z rzeczy-
wiście podejmowanych działań. Rada 
jest organem doradczym, a powinna 
być kontrolno-nadzorczym w zakresie 
wydatkowania pieniędzy państwowych 
na działania na rynku pracy. To głów-
na przyczyna słabszej roli tej instytucji. 
Inną kwestią jest to, że nauczyliśmy 
się wszyscy żyć z bezrobociem. Tak jak 
kiedyś Polacy przyzwyczaili się do życia  
w gułagach czy pod okupacją, tak też 
przyzwyczaili się do bezrobocia. W in-
nych krajach bezrobocie to katastrofa, 
a u nas w wyniku propagandy uznano, 
że to element składowy życia społe-
czeństwa. Oczywiście dla części osób 
taki stan jest do zaakceptowania, bo 
otrzymują zabezpieczenie ze strony 
państwa, pracują na czarno, unikają 
podatków, itd. To jednak nie jest nor-
malne i nie może być akceptowane. 
Niestety żyjemy w państwie, które nie 
jest państwem społecznej gospodarki 
rynkowej, państwie w którym nigdy 
nie było priorytetem zwalczanie bezro-
bocia, które nigdy nie miało strategii  
pomocy bezrobotnym, szkolenia pra-
cowników, tworzenia miejsc pracy  
i zwalczania biedy. Najnowsze badania 
naukowe tego dowodzą. NRZ próbowa-
ła to zmieniać. W radzie – która roz-

rastała się na przestrzeni lat z 12 do 
40 członków, zasiadali przedstawiciele 
administracji, pracodawców, pracowni-
ków, a z czasem także samorządowcy 
i przedstawiciele świata nauki. Rada to 
organ opiniodawczy i doradczy Ministra 
Pracy. Kończąc swoją pracę w Radzie 
otrzymałem podziękowania od minister 
pracy Jolanty Fedak, która podkreśla 
znaczenie naszych rad i włożonej pracy. 
Nie sposób jednak nie powiedzieć o tym, 
że 90% opinii związkowych  trafiało 
najczęściej do kosza. Dzięki pracy ze-
społu roboczego KK powstawały doku-
menty Rady i muszę przyznać, że 80% 
wszystkich uchwał krytycznych i wnio-
sków było wynikiem pracy członków KK  
i z czasem kolegów z Wojewódzkich 
Rad Zatrudnienia. Niemniej dzięki 
pracy w Komitecie Monitorującym 
Narodowego Planu Rozwoju, a potem  
w Komitecie Koordynacyjnym Narodo-
wych Strategicznych Ram Odniesienia 
oraz w zespole ds. polityki gospodarczej 
Komisji Trójstronnej, moja działalność w 
radzie była łatwiejsza, bo miałem możli-
wość skonfrontowana informacji i danych 
przekazywanych przez rząd. 
Wygląda na to, że tak naprawdę  –
rola Rady jest mocno ograniczona.
Przed NRZ stają teraz poważne zada- –
nia, które powinny także wzmocnić 
jej pozycję. Przede wszystkim należy 
doprowadzić do sytuacji, w której pro-
blemy związane z zatrudnieniem będą 
priorytetem. Również inaczej powinien 
być przygotowywany budżet, uwzględ-
niając kompleksowo  kwestię środków 

Zmieniali się 
premierzy, 

ministrowie pracy, 
zmieniała się Polska, 

pojawiały się nowe 
problemy 

i wyzwania, a Jacek 
Smagowicz przez 21 

lat pracował 
w Naczelnej Radzie 

Zatrudnienia. 
Z dniem 31 marca 

br. zakończył swoją 
działalność w NRZ. 
O doświadczeniach 

i stojących przez 
Radą wyzwaniach 

opowiada dziś 
w „Serwisie”.
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na aktywne formy zwalczania bezrobocia. Chodzi mi o 
model „1+1”, w którym np. 1% PKB jest przeznaczany 
na aktywne formy wsparcia, jak chociażby szkolenia, 
ale taki sam procent jest wydawany na inwestycje 
związane z tworzeniem miejsc pracy. Nie można ko-
goś szkolić w nieskończoność. Lepiej jest przeszkolić 
mniej osób, ale dać im miejsca pracy. Tym bardziej, 
że wtedy pieniądze wydane na pomoc szybciej wrócą 
po budżetu.
W wielu krajach obserwuje się zjawisko  –
tworzenia grup ludzi, którzy szkolą się 
przez wiele lat, nie uzyskując zatrudnienia. 
Są jednak tacy, którzy w ogóle tracą kon-
takt z rynkiem pracy.
Bezrobocie powinno być stanem chwilowym, a u nas  –
jest gdzieniegdzie dziedziczne. Jesteśmy jedynym 
krajem w Europie, gdzie nie ma obowiązkowego 
ubezpieczenia od ryzyka bezrobocia, a więc powinny 
być środki zabezpieczone na pomoc osobom, które 
nie mają pracy. Powinien to być model podobny do 
umów szkoleniowych, w których jest szkolący się, 
jest instytucja szkoleniowa i pracodawca, które chce 
szkolącego zatrudnić. Wtedy te pieniądze naprawdę 
będą pracować. Musimy inaczej te środki również pozy-
skiwać – jest Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych  
Świadczeń Pracowniczych, Fundusz ds. Globalizacji, czy 
Europejski Fundusz Społeczny. Obecna minister pracy 
osiągnęła sukces, bo w ostatnich latach środki na ak-
tywne formy zwalczania bezrobocia wzrosły z 1,9 mld 
PLN w 2005 r. do 6,7 mld PLN w 2009 r. To był dobry 
kierunek, bo te liczby oznaczały, że coraz więcej osób 
było objętych pomocą. Niestety w 2011 r. przewidziano 
znacznie mniej pieniędzy na ten cel. Sądzę, że powinna 
się także zmienić forma nadzoru partnerów społecz-
nych nad funduszami, które w większości są tworzone  
z pieniędzy pracodawców – a więc administracja po-
winna tylko je obsługiwać, a nie decydować o ich wy-
korzystaniu. Dla przykładu – gdy brakuje pieniędzy to 
rząd sięga do Funduszu Pracy. Oczywiście w niektórych 
przypadkach to jest uzasadnione – bo np. odbudowa 
kraju po powodzi także tworzy miejsca pracy, ale już 
np. finansowanie niektórych obietnic wyborczych, nie 
powinno być z tych środków pokrywane.
Dla wielu osób bezrobotnych wciąż jedyną  –
wymierną pomocą pozostaje zasiłek.
W Polsce mamy zasiłki dla bezrobotnych ośmiokrotnie  –

niższe od tych, które przewidują konwencje MOP nr 
102 i 168. Czas to zmienić. „Solidarność” walczy teraz 
o płacę minimalną, ale musimy też powalczyć o zasiłki. 
Sądzę, że dobrym rozwiązaniem byłoby powierzenie 
nadzoru na zasiłkami związkom zawodowym, jak to 
ma miejsce w innych krajach. Kto lepiej niż związki 
zawodowe zna pracowników. Jeśli kogoś się zwalnia  
w zakładzie, to organizacja zakładowa najlepiej pomo-
że pracownikowi, także wypłacając zasiłki. Co więcej, 
zaangażowanie związku automatycznie zdejmuje obo-
wiązek związany z kontrolą PIP i innych organów. 
Czy nie jest tak, że niejednokrotnie – mimo  –
słuszności Waszych argumentów – propo-
zycje ostatecznie przegrywały w rządzie, 
bo decyzje faktycznie podejmował minister 
finansów?
W Polsce musimy wyżej umocować ministra pracy.  –
Nawet w czasach wszechpotężnego ministra Jerzego 
Hausnera (ministra gospodarki i pracy oraz wicepre-
miera – przyp. red.), nie miał on nic do powiedzenia  
w konfrontacji z ministrem finansów. To musi się zmie-
nić. Wydaje mi się, że taniej będzie zlikwidować urząd 
ministra pracy i obarczyć tymi zadaniami ministra finan-
sów, żeby te wszystkie kwestie były w jednym ręku.
Jakieś inne sugestie? –
Powinniśmy szybciej tworzyć regionalne obserwatoria  –
rynku pracy, które funkcjonują w wielu krajach, a u nas 
dopiero się o nich mówi. Ich rola jest bardzo ważna, bo 
ułatwiają później negocjacje, gdyż wszyscy partnerzy 
opierają się na takich samych danych. Niestety najpo-
ważniejszym problemem rynku pracy pozostaje to, że 
na jego temat nie toczy się dialog. Zmiany należałoby 
rozpocząć od tego. 
Wiele mówisz o znaczeniu aktywnych form  –
zwalczana bezrobocia, a tymczasem w tym 
roku ponownie obcięto te środki.
Naczelna Rada Zatrudnienia trzy razy upominała się   –
o te pieniądze, również na forum komisji sejmowej. Nie-
stety nasz charakter doradczy na nic więcej nam nie po-
zwalał. Jeśli środkami na rynek pracy zarządzalibyśmy  
w sposób właścicielski, to byłoby lepsze zrozumienie dla 
ich znaczenia. Jak jednak wspomniałem na początku 
od umocowania organów doradczych zależy ich realny 
wpływ na podejmowane decyzje.
Dziękuję za rozmowę. –

rozmawiał: Adam Gliksman
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Giuseppe Della torre

Na początku była caritas. Uczucie to, 
rozumiane jako miłość bliźniego, różne 
od eros i filia, bardziej od pozostałych 
ukształtowało tożsamość Zachodu.

W okresie od późnego antyku do 
wczesnego średniowiecza agape, w trak-
cie niepowtarzalnego procesu inkultura-
cji i akulturacji chrześcijaństwa, obudziło 
uczucia, stworzyło modele, ukierunkowa-
ło politykę, ożywiło prawo oraz instytu-
cje. Przesłanie ewangeliczne przeniknęło 
strukturę społeczeństwa i stało się tkanką 
łączącą organizm społeczny. Europę za-
częła pokrywać sieć katedr, uniwersyte-
tów oraz instytucji społecznych: miłość, 
caritas, intelektualna i społeczna, wyraża 
najważniejszą cechę kontynentu między 

okresem średniowiecza 
a dziejami nowożytny-
mi. W badaniach takich 
historyków, jak Michel 
Mollat czy Bronisław 
Geremek wyraźnie 
ujawnia się sposób, 
jak bardzo europejski 
proces cywilizowania, 
cechujący się skie-
rowaniem uwagi ku 
zjawiskom dziś nazy-
wanym społecznymi, 
wynika z chrześcijań-
skiego nawoływania 
do miłości bliźniego. 
Wpływ ten widoczny 
jest również w języku, 

na przykład we Włoszech, w wyraźnym 
nawiązaniu do znanej przypowieści o 
bogaczu i ubogim Łazarzu, aby określić 
osobę zmarginalizowaną społecznie lub 
psychologicznie, wciąż mówi się o „łaza-
rzu”, a termin „lazaret” określa miejsce 
izolacji przeznaczone dla zarażonych.

Analizy teologiczne już w średniowie-
czu ujawniły podwójny stosunek Kościoła 
do ubóstwa: jako wartość, którą należy 
popierać, o ile wynika z wolnego wyboru, 
lub jako antywartość, którą należy zwal-
czać, jeśli jest przyczyną cierpień. Stąd 
liczne i różnorodne przedsięwzięcia po-
dejmowane przez społeczeństwo obywa-
telskie, poprzedzające działania państwa, 
ukierunkowane na tworzenie instytucji  
i miejsc pomocy niezbędnych w różnych 
sytuacjach losowych: szpitali, przytułków, 
sierocińców, ksendochiów, przytułków dla 
cudzoziemców, jak również instytucji, 
które dziś być może uznawane są za 
osobliwości, jak fundusze przeznaczone 
dla dziewcząt pozbawionych posagu, 
a żyjących w społeczeństwie, które po-
strzegało małżeństwo jako jedyną formę 
zabezpieczenia bytu kobiety.

Długie wieki doświadczeń wpłynęły 
na powstanie i ugruntowania kultury daro-
wizny z zamiarem czynów miłosiernych. 
Instytucje pomocy społecznej funkcjono-
wały przede wszystkim dzięki darowi-
znom, hojności, zapisom spadkowym, jak 
również dzięki pracy wielu wolontariuszy, 
począwszy od zakonników.

SoliDarność 
i Sekularyzacja
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Na początku więc była miłość, caritas. Jednak 
wraz z postępującą sekularyzacją sytuacja zaczęła 
ulegać zmianie. Początkowo nastąpiła na poziomie 
pojęć, bo od zawsze myśli napędzają świat. Później 
nastąpiły zmiany w polityce, prawie, wprowadzono 
przekształcenia instytucjonalne, aż doszło do głębokich 
zmian kulturowych. Jak wiadomo, procesy kulturowe 
są powolne i wymagają czasu, dlatego zjawisko osła-
bienia a następnie zupełnego zaniku kultury darowania 
i solidarności zaczęło pojawiać się w poszczególnych 
krajach znacznie później, niż datowane są początki 
zmian.

Sekularyzacja, jak wiadomo, oznacza ogólnie 
proces odrywania się sposobów postrzegania, mo-
deli społecznych oraz czynności codziennych od od-
powiednich paradygmatów religijnych. Jest to zjawi-
sko typowe dla społeczeństw kulturowo związanych  
z chrześcijaństwem, które w odróżnieniu od pozosta-
łych uformowały dualistyczną koncepcję świata, pole-
gającą na oddzieleniu cezara od Boga, czyli państwa 
od Kościoła, polityki od religii, prawa cywilnego od 
religijnego. Od rozdziału sfery sacrum od profanum, 
czyli tego wszystkiego, co etymologicznie znajduje 
się przed sacrum (z łac. pro-fanum: przed świątynią), 
czyli jest odmienne, rozpoczyna się proces historyczny, 
który nie jest już rozróżnieniem, a przeciwstawieniem 
i w końcu absolutyzacją sfery profanum.

Od końca XVII w. proces ten był znacznie rozwi-
nięty, przede wszystkim na poziomie pojęć, a więc na 
płaszczyźnie intelektualnej. Nieprzypadkowo, nawią-
zując do spuścizny racjonalistycznego prawa natury 
oraz laickiego oświecenia, rewolucjoniści francuscy na 
sztandarze obok liberté i egalité umieścili fraternité.

Hasło fraternité, które ruch rewolucyjny obrał za 
cel nowego, solidarnego społeczeństwa ludzi równych, 
to nic innego, jak tylko zsekularyzowane określenie 
ewangelicznego miłosierdzia w społeczeństwie, które  
- zgodnie ze słowami Benedetta Crocego - nie mogło nie 
określić siebie jako chrześcijańskie. W trakcie tworzenia 
nowego społeczeństwa opartego na teorii etiamsi Deus 
non daretur i próbach wykluczenia religii ze struktury 
społecznej, o czym snuli marzenia jakobini, należało 

odciąć więzy solidarności od chrześcijańskich korzeni. 
Nienaruszalność tych więzów, spajających społeczeń-
stwo, oraz wykluczenie sfery religijnej z przestrzeni 
publicznej w wyniku sekularyzacji nałożyły obowiązek 
utworzenia nowej terminologii, która odzwierciedlałaby 
powstałe zjawiska i narzędzia stosowane w zaistniałej 
sytuacji. Stąd wywodzi się idea fraternité - to pojęcie 
przedstawia powody do bycia razem, a więc z koncep-
cji braterstwa wywodzą się więzi solidarności.

Językowy escamotage z biegiem lat ukazał swoje 
ograniczenia i historia zażądała rewanżu. Dwa wieki po 
wydarzeniach z 1789 r. można ocenić, jak w kulturze, 
prawach i instytucjach Zachodu realizowane są ideały 
liberté oraz egalité, nawet jeżeli nie dokonuje się to 
nigdy zupełnie, ze względu na charakter tych wartości. 
Natomiast pojęcie fraternité pozostało pustym słowem. 
Można powiedzieć, że w wyniku negacji istnienia Boga 
zabrakło również przesłanki braterstwa. Ludzie żyjący 
we współczesnym zsekularyzowanym społeczeństwie 
nie potrafią postrzegać siebie jako braci, ponieważ 
negują wspólny początek.

Co więcej, ustrój polityczny i prawny powsta-
ły z tych wydarzeń, czyli państwo liberalne, sprzyja 
powstawaniu kultury indywidualistycznej, opartej na 
bezwzględnej rywalizacji, w której nawoływanie do 
braterstwa jest pozbawione sensu. Rozluźniają się 
solidarne związki i zanika kultura dawania, ukształto-
wana przez wieki chrześcijaństwa. Państwo zastępuje 
jednostkę i społeczeństwo  obywatelskie. Obywatele 
w mniej szczęśliwym położeniu stają się obciążeniem 
dla finansów publicznych. W tym kontekście można 
inaczej odczytać politykę antykościelną, która w XIX 
w. upowszechniła się w wielu krajach europejskich, 
np. we Francji, Włoszech, Hiszpanii oraz w Niemczech,  
a która przełożyła się na szereg restrykcyjnych ustaw 
wobec instytucji kościelnych, w tym instytucji dobro-
czynnych Kościoła, powstających i funkcjonujących 
w ciągu wieków, wspieranych przez chrześcijańskie 
miłosierdzie.

Ograniczając się tylko do przykładu włoskiego, 
można odwołać się do dominującego poglądu, według 
którego pod koniec XIX w. rząd Francesca Crispiego, 
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znanego sycylijskiego polityka, należącego do histo-
rycznej lewicy i zatwardziałego antyklerykała, stworzył 
jako pierwszy włoskie państwo opiekuńcze. Stwierdze-
nie to jest poprawne, chociaż należy pamiętać, że czas 
panowania poszczególnych rządów Crispiego przypadł 
na okres zmian epokowych w Europie Zachodniej, gdy 
nastąpiło przejście od państwa liberalnego, wyznające-
go zasadę laissez faire, do państwa solidarnościowego 
i społecznego, którego bujny rozwój przypadł na wiek 
XX. Rozpoczęty proces reform został zainspirowany 
przekonaniem, że państwo nie może ograniczać się 
do funkcji arbitra, sprawowanej ponad stronami, in-
terweniującego jedynie po to, aby rozstrzygać spory 
między jednostkami lub grupami. Zadaniem państwa 
jest również, a może przede wszystkim, uczestnictwo 
w życiu społeczeństwa, polegające na usuwaniu prze-
szkód uniemożliwiających obywatelom korzystanie  
z przysługujących im praw i swobód. Zadaniem pań-
stwa solidarnego i społecznego jest zagwarantowanie 
równości nie tylko formalnej, ale także zasadniczej.

Skoro oddano cezarowi to, co cezara, można 
zapytać o koszty poniesione w czasie wprowadzania 
reform Crispiego. Lub inaczej: jaki był koszt reform  
w związku ze sposobem ich wprowadzania? Nasuwają 
się na myśl wydarzenia z 1890 r., gdy Francesco 
Crispi wprowadził szkodliwą ustawę, nazwaną od 
imienia pomysłodawcy, za pomocą której znacjona-
lizował, upublicznił i zlaicyzował, to znaczy odebrał 
Kościołowi, dziesiątki tysięcy organizacji opere pie 
(opere pie, dosł. „czyny miłosierdzia”, przyp. tłum.). 
Były to instytucje pomocy społecznej, które powstały 
na przełomie średniowiecza i okresu nowożytnego 
z inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego, przede 
wszystkim społeczności chrześcijańskich. Instytucje 
te stały się żywym przykładem uczuć solidarnych, 
ukształtowanej tożsamości chrześcijańskiej opartej na 
nauczaniu o pierwszeństwie miłosierdzia. Były wyra-
zem społeczeństwa obywatelskiego, które starało się 
pomagać w wielu dziedzinach, udostępniając zasoby 
finansowe i możliwości ludzkie.

Ustawa Crispiego nie utworzyła w państwie wła-
snej sieci ośrodków pomocy a oparła się jedynie na 
strukturze istniejącej już w społeczeństwie obywatel-

skim. Te zmiany normatywne, będące ostatnim etapem 
w wywrotowym i antyklerykalnym ustawodawstwie 
liberalnego państwa dziewiętnastowiecznego, nie 
respektowały prawa założycieli, zarządców, ofiaro-
dawców, którzy przekazali majątek na cele społeczne 
z pobudek religijnych, a także Kościoła.

Przede wszystkim jednak ustawa ta pozostawiła 
Włochom trudną spuściznę w sferze kulturowej. Jed-
nym ruchem odrzuciła kulturę solidarności uformowaną 
przez wieki. Od momentu, gdy wszystko znalazło się 
w rękach publicznych, Włosi, z chwalebnymi wyjątka-
mi, wystrzegają się przekazywania swoich dóbr pań-
stwu, gminom, strukturom sanitarnym, społecznym, 
szkolnym lub uniwersyteckim. Choć majętni, zaczęli 
wychodzić z założenia, że od państwa można wszyst-
kiego wymagać, że każdemu wszystko się należy, 
a samemu nie trzeba ponosić żadnych kosztów lub 
udzielać się w jakikolwiek sposób. Pomoc zamieniła się 
w asystencjalizm, który opróżnił skarbiec państwowy.

W okresie chudych lat finansów publicznych spo-
łeczeństwo obywatelskie jest wzywane do wspierania 
instytucji społecznych, kulturowych i opiekuńczych. Nie 
ma już jednak kultury darowania na cele zbiorowości, 
a zmiana kultury jest zadaniem, jak już powiedziano, 
wymagającym dużo czasu i odpowiednich warunków.

W XX w. odejście od formy państwa społecznego 
postawiło problem terminologii oraz istoty zjawiska. 
Takie odejście było możliwe wyłącznie pod ogromną 
presją kulturową i społeczną ruchów katolickich i socja-
listycznych, organizacji pracowniczych, a także w wy-
niku działań teoretycznych i praktycznych, w których 
związki zawodowe wykazały nienaruszalność żądań 
o równość społeczną i równouprawnienie wszystkich 
zrzeszonych, jak również korzyści, jakie społeczeństwu 
przynosi wzrost solidarnościowej praxis. I to właśnie 
w XX w. w ustawodawstwie, a przede wszystkim na 
kartach konstytucji solidarność zapisała się pośród naj-
wyższych zasad prawnych, które określają państwo.

Należy zauważyć, że i w tym przypadku proces 
wystąpił w krajach o tożsamości i tradycjach chrze-
ścijańskich. W gruncie rzeczy termin „solidarność”  
w społeczeństwie pluralistycznym i zsekularyzowanym, 
którego chrześcijanie stanowią część, tłumaczy ewan-
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geliczny nakaz miłosierdzia.
Da się wyraźnie zauważyć, że sekularyzacja jest 

zjawiskiem o podwójnym wymiarze: strona negatyw-
na, którą należałoby nazwać raczej sekularyzmem, 
nawiązuje do ruchów zmierzających do wykluczenia 
sfery sacrum i religii z przestrzeni publicznej; strona 
pozytywna ukazuje proces historyczno-kulturowy od 
wieków wcielający w życie zasady chrześcijańskie, 
które stają się zjawiskiem powszechnie akceptowal-
nym, bez względu na wyznawane poglądy, do tego 
stopnia, że zatraca się świadomość ich chrześcijań-
skiego pochodzenia.

Powszechnie wiadomo, że zasada solidarności 
została wpisana do włoskiej konstytucji w 1948 r.  
W art. 2, po stwierdzeniu, że Republika Włoska uznaje 
i gwarantuje nienaruszalne prawo człowieka jako jed-
nostki, realizującej swoją indywidualność w strukturach 
społecznych, natychmiast pada zdanie: Republika na-
kłada obowiązek realizowania niepodważalnego prawa 
solidarności politycznej, ekonomicznej i społecznej.

Istnieje więc prawny obowiązek solidarności, który 
spoczywa przede wszystkim na obywatelach, ale także 
na wszystkich, którzy tymczasowo lub stale przeby-
wają na terytorium państwa włoskiego. Jakie są to 
obowiązki? Znawcy prawa wypowiadają się różnie na 
ten temat. Zgodnie z opinią większości rozpatrywane 
obowiązki są szczegółowo wymienione w Konstytucji: 
przede wszystkim obywatelskie uprawnienie głosowa-
nia (art. 48 ust. 2), święty obowiązek obrony ojczyzny 
(art. 52 ust. 1), obowiązek uczestnictwa w wydatkach 
publicznych, zgodnie ze zdolnością płatniczą (art. 53 
ust. 1), obowiązek sumiennego i honorowego sprawo-
wania funkcji publicznych powierzonych obywatelom 
(art. 54 ust. 2), a przede wszystkim obowiązek wier-
ności Republice oraz przestrzegania Konstytucji oraz 
praw (art. 54 ust. 2).

Zastanawiające jest ostatnie rozporządzenie, 
które rozróżnia obowiązek przestrzegania Konstytucji 
i praw oraz obowiązek wierności Republice. Być może 
przekaz kierowany do obywatela nakłada na niego czy-
sto formalny i zewnętrzny obowiązek respektowania 
norm prawnych, ale również, przynajmniej jeśli chodzi  
o wierność Republice, wierność wewnętrzną. Nakaz 

ten jest zaskakujący, lecz nie dziwi osób wierzących, 
ponieważ według moralności chrześcijańskiej istnieje 
w świadomości obligatoryjność praw obywatelskich,  
o ile te nie zaprzeczają obiektywnym prawom mo-
ralnym. Chrześcijanin zna ewangeliczne nauczanie, 
które rozróżnia, jak już wspomniano, własność cezara 
i Boga, z czego można wnioskować, że istnieje po-
rządek cezara, tj. porządek ziemski, w którym cezar, 
czyli państwo, sprawuje funkcje regulujące. Zatem 
jeśli cezar nie wykracza poza obszar swoich kompe-
tencji i nie ingeruje w porządek boski, chrześcijanin 
ma moralny i religijny obowiązek respektować prawa 
obywatelskie.

W analizie zarządzenia art. 2 Konstytucji, które 
w kategorycznym stwierdzeniu „niepodważalności” 
nakłada obowiązek przestrzegania ściśle określonych 
praw, nasuwają się dwa podstawowe pytania.

Pierwsze pytanie jest następujące: czy można 
narzucić solidarność? Nie jest to pytanie banalne, jeśli 
przez solidarność rozumiemy postawę, która nakazuje 
jednostce podejmować czyny darowania niewymagane 
przez prawo lub, dla ścisłości, niewymagane przez za-
sady moralne sprawiedliwości. Sprawiedliwość nakłada 
obowiązek dawania każdemu tego, co jest mu należne 
(unicuique suum tribuere - zgodnie ze znaną definicją 
rzymskiego prawnika Ulpiana). Pojęcie solidarności 
oznacza spontaniczne darowanie czegoś, co wykra-
cza ponad naturalną moralność i prawo pozytywne. 
Różnicę można zobrazować przykładem. Zgodnie  
z zasadami sprawiedliwości pracownikowi należy dać 
„godziwe wynagrodzenie” jako odpowiednią zapłatę 
za pracę przez niego wykonaną. Jednak według zasady 
solidarności nie jest to wystarczające: jeżeli „godziwe 
wynagrodzenie” nie zaspokaja podstawowych potrzeb 
pracownika oraz jego rodziny, wówczas solidarność 
wymaga podwyższenia należności.

O ile obowiązki wynikają z nakazu sprawiedliwo-
ści, o tyle reguła taka nie ma zastosowania w przypad-
ku solidarności. Solidarności nie można prawnie naka-
zać, pomimo że społeczeństwo jej potrzebuje. Przede 
wszystkim dlatego, że prawo nie jest wystarczające: 
można przywołać powszechne w dziedzinie społecznej 
zjawisko rozłamu pomiędzy nowymi formami margi-
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nalizacji i potrzeb a ustaleniami prawnymi i instytucjo-
nalnymi ze strony państwa. Rozbieżność ta nakazuje 
interwencję pod postacią różnych form solidarności 
(działania charytatywne, woluntarystyczne itp.) do 
momentu, w którym zainterweniuje państwo.

Solidarności nie można prawnie nakazać, po-
nieważ jest to uczucie i postępowanie znajdujące się 
na innym poziomie, odmiennym od prawnego - na 
poziomie etycznego odczuwania oraz świadomości. 
Z tego punktu widzenia solidarność, zamiast prawnie 
narzucana, powinna być wpajana w trakcie procesu 
edukacji jednostki. Solidarność nie jest problemem 
prawnym, a edukacyjnym lub raczej jest również za-
gadnieniem prawnym, jeżeli prawo pozytywne nie 
poprzestaje na sprawowaniu funkcji sankcjonującej,  
a rozwija również funkcje prewencyjną, czyli także 
edukacyjna. W tym sensie można zrozumieć zarzą-
dzenia art. 2 Konstytucji włoskiej.

Drugie pytanie jest następujące: czy solidarność 
wynika z prawa pozytywnego, tzn. czy jest prawnie na-
rzucona, czy może je poprzedza? Jak już powiedziano, 
solidarność, tak jak miłosierdzie, nie może być prawnie 
egzekwowana. Przykład ułatwi zrozumienie zjawiska 
również w tym przypadku. Czy znacząca większość 
ludzi nie zabija, nie kradnie, nie narusza fizycznej 
integralności drugiego tylko z obawy przed sankcjami 
prawnymi, przewidzianymi w kodeksie karnym, ze 
strachu przed środkami przymusu państwa realizowa-
nymi przez siły porządkowe, sędziów, w czasie procesu 
i wyroku? Czy może należy raczej uznać, że znacząca 
większość ludzi nie narusza norm prawnych, które ka-
rzą za zabójstwo, kradzież, uszkodzenia ciała, ponie-
waż normy te odzwierciedlają, jeszcze przed zakazem 
prawnym, etyczne przekonania? Odpowiedź wydaje 
się oczywista, tym bardziej że dla członków mafii, 
kamorystów i innych przestępców, czyli dla wszystkich 
bez dobrze ukształtowanej świadomości etycznej, siły 
porządkowe, sędziowie czy groźba więzienia nigdy nie 
stanowiły poważnej przeszkody w czynach przestęp-
czych. Oznacza to, że siła prawa pozytywnego jest 
zakorzeniona w świadomości moralnej.

Zasada ta odnosi się również do solidarności, 

która jest moralną cnotą. Kryje się jednak za tym 
coś więcej. Należy uznać, że solidarność zagłębia się  
w strukturę prawa, tworząc prawo pozytywne. Warto 
zauważyć, że życie zgodne z zasadami prawa, to 
znaczy zgodne ze sprawiedliwością (a nie zawsze 
pokrywa się to z życiem zgodnym z prawem pozytyw-
nym), jest właściwe istocie zwanej człowiekiem. Każdy 
z nas ma świadomość własnej ułomności, słabości, 
„częściowego” wymiaru własnego człowieczeństwa. 
Ten punkt widzenia, w odniesieniu do różnic płci oraz 
małżeństwa, jest ujęty we wspaniałym przykładzie już 
na pierwszych stronach tej wielkiej księgi ludzkości, 
jaką jest Biblia: Stworzył więc Bóg człowieka na swój 
obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę 
i niewiastę (Rdz 1,27). Zasada różnic płci jest tutaj wy-
raźnie zaznaczona. Tekst jest natychmiast uzupełniony 
przez słowa, które jasno wskazują na dopełnienie 
seksualne: stają się jednym ciałem (Rdz 2,24).

Ułomność człowieka jest powodem, dla którego 
każdy poszukuje dopełnienia i przekroczenia własnych 
ograniczeń w innych ludziach. „Życie z” jest właści-
we człowiekowi, który odczuwa potrzebę tworzenia 
związków. A związek jest już pojęciem prawnym, 
które z założenia uznaje drugiego za siebie samego 
w jego godności człowieka. Z jednej strony wymaga 
przestrzegania złotej zasady nie czynienia innym, co 
nie jest nam miłe, a z drugiej - nakazuje uznać prawa 
przynależne każdemu istnieniu ludzkiemu.

Jednak uwaga skierowana na drugiego, odpo-
wiedzialność za drugiego, utożsamienie się z jego po-
trzebami, na które wskazuje przyjęty punkt widzenia, 
jest w gruncie rzeczy niczym innym, jak tylko wyrazem 
solidarności. Czyli ostatecznie - miłości bliźniego.

Prof. Giuseppe Della Torre, 
profesor nauk prawnych, rektor Libera Universita Maria 
Santissima Assunta (LUMSA) w Rzymie, na którym wykła-
da instytucje prawa publicznego, prawo kościelne i prawo 
kanoniczne. Jako sekretarz delegacji rządowej w latach 
1976-1983 uczestniczył w pracach komisji wspólnej przy-
gotowującej zmiany w konkordacie zawartym pomiędzy 
Republiką Włoską a Stolicą Apostolską; w latach 1990-
2002 był członkiem Narodowej Komisji Bioetycznej.
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XXIX WZD „Glinik” S.A. w Gorlicach
XXIX Sprawozdawcze Międzyzakładowe Walne 

Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” „Glinik”  
w Gorlicach odbyło się w czwartek 28 kwietnia 2011 
r. w sali konferencyjnej biurowca Fabryki Maszyn 
„Glinik” S.A. Walne Zebranie zapoznało się i przyjęło 
sprawozdanie przewodniczącego Komisji Międzyzakła-
dowej oraz sprawozdanie Międzyzakładowej Komisji 
Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” Glinik za okres roku. 
Delegaci zapoznali się również z przyjętym prelimi-
narzem budżetowym i polityką finansową organizacji 
związkowej na 2011 rok.

Gośćmi Zebrania, oprócz Andrzeja Szkaradka 
członka Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego 
NSZZ „Solidarność” byli dyrektorzy wszystkich spół-
ek objętych działalnością tej organizacji związkowej, 
którzy pokrótce przedstawili obecną sytuację eko-
nomiczną i gospodarczą zakładów. Najwięcej czasu 
poświęcono omówieniu spraw związanych z wejściem 
kapitałowym inwestora i przejęcia udziałów w INWEST 
„Glinik”. Zarząd INWEST-u przedstawił analizę moc-
nych i słabych stron ofert złożonych przez czterech 
inwestorów. Wśród inwestorów znajdują się TRANS-
CARGO BALTIC OÜ, POLSKI BAZALT, KOPEX  GROUP 
i TDJ S.A.

Po wysłuchaniu tych informacji odbyła się długa  
i merytoryczna dyskusja, która miała na celu wyłonie-
nie inwestora najlepszego dla Grupy Kapitałowej. Było 
to niezbędne, by upoważnić przedstawicieli Związku 
do głosowania na najbliższym Walnym Zebraniu Udzia-
łowców INWEST „Glinik”. Przypomnę, że „Solidar-
ność” „Glinika” jest jednym z udziałowców.

Zadanie nie było łatwe. Należało wziąć pod uwa-
gę m.in. to, kto wesprze „Glinik” finansowo, tak by 
uzyskać płynność finansową, by utrzymać zatrudnienie 
na tym tak trudnym terenie pod względem bezrobocia. 
Nie bez przyczyny należało także zastanowić się na 
ewentualnym „wrogim przejęciem”  przez inwestora 
chcącego pozbyć się konkurencji. Na to ostanie pyta-
nie odpowiedź przyniesie dopiero przyszłość. Ponie-
waż jeszcze prowadzono rozmowy z oferentami WZD 
„Solidarności” „Glinik” zdecydowano o wprowadzeniu 

przerwy w obradach do dnia następnego.
W piątek 29 kwietnia odbyła się druga część 

wspomnianego Walnego Zebrania Delegatów, które 
pomimo wielu wątpliwości i rozterek w tym temacie, 
zdecydowało o poparciu w pierwszej kolejności oferty 
TDJ S.A.

W tym samym dniu w godzinach popołudniowych 
odbyło się Walne Zebranie Udziałowców INWEST „Gli-
nik”, które w wyniku głosowania znaczną ilością gło-
sów zdecydowało o wyborze inwestora tj. - TDJ  S.A. 

Czy jest to słuszny wybór? Zobaczymy. Wiemy 
jedno, co wielu mówiło, a ostatnio potwierdzał Zarząd 
INWEST-u również podczas spotkania ze związkiem, 
że bez inwestora „Glinik” w tej trudnej sytuacji sobie 
nie poradzi. Przyjmując takie stwierdzenia, inwestora 
musi się dopuścić.

Teraz będzie czas, by spisać stosowne umowy,  
a związki zawodowe podejmą rozmowy w celu uzgod-
nienia i podpisania pakietu socjalnego dla pracowni-
ków.

Krzysztof Kotowicz
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Międzynarodowa Konferencja w Katowicach
W dniach 14-15.04.2011 r. w Katowicach odbyła się 

12. Międzynarodowa Konferencja pt. „Regiony Przemysłowe 
w Europie – Rozwój i środowisko”.

Organizatorami były niemieckie Fundacje: Otto Bren-
nera i Friedricha Eberta oraz największa centrala Związków 
Zawodowych Niemiec: IG Metall, do której należy ponad  
2 miliony członków.

W konferencji udział wzięło około 250 uczestników  
z prawie wszystkich krajów Europy oraz ze Stanów Zjedno-
czonych Ameryki Północnej.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele euro-
pejskich związków zawodowych, rad pracowników, euro-
pejskich rad zakładowych, politycy i parlamentarzyści UE, 
przedstawiciele instytucji i partii ekologicznych, profesoro-
wie i wykładowcy uznanych uniwersytetów europejskich 
oraz przedstawiciele wielu samorządów lokalnych z całej 
Europy.

W imieniu Przewodniczącego KK Piotra Dudy wystę-
pował Sławomir Ciebiera z Regionu Śląskiego, Komisja 
Krajowa „S” była reprezentowana również przez Kacpra Sta-
chowskiego Kierownika Biura Rozwoju Związku, natomiast 
Sekretariat Metalowców NSZZ „S” reprezentowany był przez 
Adama Ditmera Przewodniczącego Sekcji Krajowej Hutnictwa 
i Andrzeja Gębarę z ArcelorMittal z Krakowa, Przewodniczą-
cego Metalowców w Regionie Małopolska. Polskie związ-
ki zawodowe były reprezentowane przez przedstawicieli  
z centrali OPZZ, Federacji Hutniczych Związków Zawodowych 
oraz Forum Związków Zawodowych.

Podczas otwarcia konferencji, Przewodniczący IG Metall 
Berthold Huber mówił m.in. o energii atomowej w kontek-
ście tragedii w Japonii. Wspomniał o potrzebie nacisku na 
tworzenie zastępczej energii odnawialnej, ale podkreślał 
również, że jeszcze długo przemysł światowy nie zrezy-
gnuje z węgla, który jest największym trucicielem. Mówił  
o konieczności większej integracji związków zawodowych na 
arenie europejskiej, której celem będzie obrona miejsc pracy 
i tworzenie nowych tzw. „zielonych miejsc pracy”.

W dalszej dyskusji polscy przedstawiciele mówili o sy-
tuacji przemysłu wydobywczego na tle przemysłu ciężkiego, 
podkreślając, że polska energia jest i długo jeszcze będzie 
oparta na przemyśle węglowym.

W powyższej kwestii dyskutowano również o emisji 
dwutlenku węgla, podkreślając że choć nakłada się wielkie 
kary i zakazy m.in. na Polskę czy Republikę Czeską, to ich 

skutki są mizerne, bo ciężki przemysł, oparty na węglu 
przenosi się do Azji czy Afryki, a emisja dwutlenku węgla 
nie zmniejsza się. Świat chce rezygnować z przerobu węgla, 
ale żaden światowy polityk nie wyobraża sobie codziennego 
życia bez samochodu, statku, samolotu czy budownictwa, 
które nie będą istnieć bez stali, której produkcja wymaga 
węgla i póki co nie znaleziono innej metody. Proces wytopu 
żelaza jak procesem wielkopiecowym, który oparty jest 
na węglu.

Podczas dyskusji podkreślano m.in. że nie można 
dopuścić „do wybierania tylko rodzynek z ciasta”, w kon-
tekście problemu sprzedaży i prywatyzacji dochodowych 
przedsiębiorstw. Dotyczy to m.in. Polski, gdzie rząd chce 
sprzedać dochodową elektrownię w Warszawie niemieckie-
mu koncernowi Vattenfall, co także odbije się na górnictwie, 
bo jest pewnym, że Niemcy nie będą kupować polskiego 
węgla, ale będą wozić swój niemiecki węgiel przy użyciu 
niemieckich kolei. Stracą zatem źródło dochodu i polskie 
kopalnie i polskie koleje.

Konferencja pokazała, że związki zawodowe mają 
nowoczesne podejście do gospodarki i podważyła tezę, że 
wizja związków zawodowych jest anachroniczna i skupia się 
tylko na obronie miejsc pracy. Wiele związków europejskich 
pomaga lub wręcz tworzy nowe miejsca pracy.

Konkluzja wypływająca z powyższej Konferencji tworzy 
przesłanie do międzynarodowej współpracy związkowej, 
wspólnej odpowiedzialności i działania nakierowanego rów-
nież na organizowanie pracowników.                                                                                                 

Andrzej  Gębara

Od lewej stoją: Krzysztof Getka - Kierownik Fundacji F. Eberta Warszawa, 
Clemens Rode - Dyrektor Fundacji F. Eberta na Europę Środkowo-Wschodnią, 
Sławomir Ciebiera - Wiceprzewodniczący ZR Śląsko-Dąbrowskiego, Kacper 

Stachowski - Kierownik Biura Rozwoju Związku „S”, Andrzej Gębara 
- Przewodniczący Sekretariatu Metalowców Regionu Małopolskiego „S”.
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Euromanifestacja w Budapeszcie
Kilkadziesiąt tysięcy związkowców z całej Europy 

protestowało 9 kwietnia br. w Budapeszcie przeciwko 
cięciom wydatków publicznych i wynagrodzeń oraz po-
stępującemu rozwarstwieniu społecznemu. Wśród nich 
- kilkusetosobowa delegacja NSZZ „Solidarność”. 

Do stolicy Węgier przyjechali przedstawiciele or-
ganizacji związkowych afiliowanych w Europejskiej 
Konfederacji Związków Zawodowych. „Sprawiedliwość 
społeczna”, „Wasza chciwość – nasz kryzys. Dość!”, 
„Więcej dobrych miejsc pracy dla młodych Europejczy-
ków”, „Nie dla niesprawiedliwości w strefie euro” – to 
tylko niektóre z haseł, pod którymi demonstrowali 
europejscy związkowcy.  Protestujący sprzeciwiali się 
cięciom publicznych wydatków, ograniczaniu dostępu 
do usług publicznych, niekorzystnej dla pracowników 
ingerencji w układy zbiorowe pracy czy postępującej 
deregulacji rynku pracy. Główne postulaty europejskich 
związków zawodowych to polityka przemysłowa, któ-

ra tworzy wysokiej jakości i stabilne miejsca pracy, 
ochrona siły nabywczej wynagrodzeń, dostępne dla 
wszystkich usługi publicznych oraz wprowadzenie 
podatku od transakcji finansowych.

W proteście uczestniczyło kilkuset związkowców 
z NSZZ „Solidarność”. Do stolicy Węgier zabrali ze 
sobą nieodłączne solidarnościowe atrybuty – husarskie 
flagi z logo „S” i związkowe wuwuzele. – „Soli-
darność” od 1995 roku jest członkiem Europejskiej 
Konfederacji Związków Zawodowych. Nie mogło dziś 
nas więc w Budapeszcie – u braci Węgrów zabraknąć. 
Zawsze będziemy upominać się o godność ludzi pra-
cy i protestować przeciwko ubożeniu społeczeństwa. 
Zapraszam naszych europejskich przyjaciół na kolej-
ną euromanifestacją, która prawdopodobnie jesienią 
zostanie zorganizowana w Polsce podczas naszej 
unijnej prezydencji – mówił do uczestników prote-
stu Tadeusz Majchrowicz, wiceprzewodniczący NSZZ 
„Solidarność”.
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Roczn ica smoleńska

Rocznica katastrofy smoleńskiej
Kraków

W dniu 10 kwietnia 2011 r. odbyły się uroczysto-
ści związane z pierwszą rocznicą tragedii smoleńskiej. 
Na zaproszenie metropolity krakowskiego ks. kard. 
Stanisława Dziwisza członkowie naszego związku, 
w tym przewodniczący Piotr Duda i członkowie pre-
zydium KK, uczestniczyli w uroczystej mszy św. na 
Wawelu.

„Wasz ból był i jest naszym wspólnym bólem. 
Wasza nadzieja jest naszą nadzieją. Niech nas zespoli 
wspólna modlitwa. Niech ona będzie większa od 
wszelkich różnic i podziałów, także politycznych, jakże 
ulotnych i pozbawionych głębszego sensu w obliczu 
ostatecznych spraw życia i śmierci” - mówił kard. 
Dziwisz. „Nasza ojczyzna potrzebuje ludzi o światłych 

umysłach i gorących sercach, gotowych troszczyć się 
ofiarnie o dobro wspólne i podjąć służbę dla społecz-
ności. Wielu z tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem, 
wybrało taką drogę. Najlepszą formą uczczenia ich 
pamięci jest podjęcie prac i zadań, których oni sami 
nie dokończyli” - podkreślił metropolita krakowski.

O godz. 8.41 - dokładnej godzinie zeszłorocznej 
katastrofy - zabrzmiały syreny alarmowe i kościel-
ne dzwony. Tuż przed godz. 10 przed uroczystością 
na Wawelu bił dzwon Zygmunta, który odzywa się 
podczas świąt kościelnych i w najważniejszych dla 
Polaków chwilach.
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Brzesko
Brzeskie obchody rocznicy tragedii smoleńskiej 

rozpoczęły się występem grupy teatralnej działającej 
w Miejskim Ośrodku Kultury. W programie znalazł 
się: wiersz „Modlitwa za Nich” Leszka Długosza, pa-
triotyczna pieśń „Ojczyzno ma”, napisana w 1981 r. 
w czasie stanu wojennego oraz utwór Aleksandra Ryb-
czyńskiego zatytułowany „Prezydent Lech Kaczyński 
wkracza do nieba”. Podczas uroczystości odczytano 
również przemówienie, które rok temu Prezydent RP 
Lech Kaczyński przygotował na zaplanowaną na 10 
kwietnia wizytę w Katyniu.  

Następnie została odprawiona msza św. w inten-
cji ofiar katastrofy w kościele św. Jakuba, po której 
posłowie Edward Czesak i Jan Musiał, senator Maciej 
Klima, Burmistrz Miasta Brzeska Grzegorz Wawryka 
oraz członek Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ 
„Solidarności” – Henryk Łabędź odsłonili pamiątkową 
tablicę.

Pomysłodawczynią wykonania i odsłonięcia ta-
blicy była Irena Ślusarczyk, działaczka NSZZ „Soli-

darność” w Brzesku. Symbolika Krzyża zaczerpnięta 
jest z miejsca kaźni, a łącznikiem jest orzeł z Krzyża 
Katyńskiego. Tablicę ufundował Władysław Wojnic-
ki, zrzeszony w Cechu Rzemieślników oraz Małych  
i Średnich Przedsiębiorców. Gest ten doceniony został 
przez „Solidarność”, która uhonorowała fundatora 
okolicznościowym medalem.

„Nie miałam żadnych wątpliwości co do tego, 
aby Brzesko uczciło rocznicę katastrofy smoleńskiej 
i złożyło hołd jej ofiarom” – mówi Irena Ślusarczyk. 
W szczególny sposób do realizacji tego przedsięwzię-
cia przyczynił się Burmistrz Miasta Brzeska Grzegorz 
Wawryka, za co serdecznie mu dziękujemy. 

Tablica została wmurowana w stojący pod ko-
ściołem obelisk „Solidarności”. Umieszczono na niej 
nazwiska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha 
Kaczyńskiego, jego żony Marii, Prezydenta RP na 
uchodźctwie Ryszarda Kaczorowskiego oraz wszyst-
kich ofiar katastrofy smoleńskiej.

ludwik Korta
Zdjęcia z archiwum urzędu miejskiego w Brzesku.

Gorlice
W poniedziałek 4 kwietnia 2011 roku w kinie 

„Wiarus” odbyły się okolicznościowe uroczystości  
w pierwszą rocznicę katastrofy smoleńskiej. Organiza-
torami byli Barbara Bartuś, Poseł na Sejm RP, Stani-
sław Kogut, Senator RP, Klub Gazety Polskiej Oddział 
w Gorlicach oraz Biuro Oddziału NSZZ „Solidarność” 
Regionu Małopolskiego w Gorlicach.

Honorowy Patronat objął Jarosław Kaczyński. Mija 
już rok, jak w katastrofie samolotowej w Smoleńsku 
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zginął Prezydent RP Lech Kaczyński wraz z małżonką 
Marią oraz 94 inne szlachetne osoby. Zdążali oni do 
Katynia, by tam oddać hołd pomordowanym przed 
70 laty. Oni pamiętali o tych, którzy oddali życie za 
Polskę. Dziś my mamy obowiązek pamiętać o ofiarach 
katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Okażmy pamięć 
i szacunek wszystkim, którzy zginęli, bez względu na 
poglądy polityczne.

w intencji Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego mał-
żonki Marii oraz pozostałych ofiar katastrofy pod Smo-
leńskiej. Po mszy nastąpił przemarsz uczestników na 
czele z pocztami sztandarowymi pod Krzyż Katyński, 
gdzie złożono wiązanki i zapalono znicze, oddając 
hołd ofiarom katastrofy samolotowej sprzed roku, 
ale również wszystkim pomordowanym w Katyniu  
i w innych miejscach kaźni na wschodzie 71 lat temu. 
Członkowie „Solidarności” Ziemi Gorlickiej aktywnie  
uczestniczyli w tych obchodach. 

Krzysztof Kotowicz

W programie obchodów wysłuchano występu 
koncertu Orkiestry Dętej przy OSP w Siedliskach, 
która wykonała m.in. utwory patriotyczne. Zebrani 
zobaczyli również film w reżyserii Joanny Cichockiej 
i Marii Dłużewskiej „Mgła”. Wysłuchano również wy-
stąpień ministrów z Kancelarii Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego: dr. Andrzeja Dudy i Jana Ardanowskie-
go, którzy we wspomnieniach nawiązali do współpracy 
z Prezydentem, wskazując na jego troskę o zwykłych 
obywateli Polski, o zainteresowanie warunkami pracy 
pracowników, na czym się bardzo dobrze znał – był 
przecież profesorem prawa pracy, ale także do jego za-
interesowania wsią i rolnictwem. Ważna była również 
prowadzona polityka zagraniczna, której przesłanką 
była walka o szacunek dla naszego kraju.

10 kwietnia 2011 roku w Bazylice Mniejszej  
w Gorlicach liczni wierni uczestniczyli we mszy św.  
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Beatyfikacja Jana Pawła II
Kilka tysięcy pielgrzymów z „S” uczestniczyło 

w uroczystościach beatyfikacyjnych Jana Pawła II  
w Rzymie. Także przedstawiciele Małopolskiej „Soli-
darności” z przewodniczącym Wojciechem Grzeszkiem 
na czele z wielką radością uczestniczyli w tym wielkim 
dla nas wydarzeniu. Na wypełnionym po brzegi Placu 
św. Piotra w podniosłej atmosferze radości odbyła 
się ceremonia beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła 
II. Nie brakowało także flag i transparentów „So-
lidarności”. Szczególnie wzruszającym momentem 

było wypuszczenie balonu z napisem „Santo Subi-
to” – w sposób symboliczny podkreślono charakter 
tej uroczystości. Do późnych godzin nocnych ulicami 
Rzymu przemierzały olbrzymie rzesze rozradowanych 
pielgrzymów. Dużym wydarzeniem dla nas Polaków 
było otwarcie wystawy poświęconej Janowi Pawłowi 
II zorganizowanej przez Wadowice, pokazującej Jego 
drogę od dzieciństwa poprzez lata młodości, kapłań-
stwa do Stolicy Piotrowej. Wystawa została otwarta  
w przeddzień beatyfikacji w lewej bocznej kolumna-
dzie Placu Św. Piotra.

Wojciech Grzeszek
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