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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Rz¹d: potrzeby bud¿etowe kraju
nie pozwalaj¹ na likwidacjê
podatku od miedzi i srebra
Po dwóch miesi¹cach ponoæ wytê¿onych prac i przeprowadzanych
analiz Ministerstwo Finansów odpowiedzia³o na pismo przedstawicieli Rady Nadzorczej KGHM z wyboru za³ogi w sprawie podatku od
wydobycia niektórych kopalin. Odpowied liczy a¿ cztery zdania 
pismo na naszej stronie i zwi¹zkowych tablicach. Pomimo lakonicznoci odpowiedzi uwagê przyku³o kilka elementów, o których warto
wspomnieæ.

S.A. (spó³ka zad³u¿ona, czêæ oddzia³ów nierentowna) i uwzglêdniaj¹c
potrzeby bud¿etowe kraju, nie jest planowana zmiana stawki podatku od
wydobycia niektórych kopalin. Nie trudno by³o przewidzieæ, ¿e jedynym
kryterium przy podejmowaniu decyzji by³a dziura bud¿etowa i szukanie
pieniêdzy na jej ³atanie, kompletnie pomijaj¹c problemy, z którymi boryka
siê miedziowa spó³ka. Platforma Obywatelska nie by³aby jednak sob¹,
gdyby nie obieca³a czego przed wyborami. Rzekomo przeprowadzane
s¹ kolejne analizy, które maj¹ ustaliæ mo¿liwoæ preferencyjnego opodatkowania wydobycia miedzi i srebra z nowych z³ó¿. W te zapewnienia nikt
przy zdrowych zmys³ach nie uwierzy, ale ciekawi jestemy o jakich z³o¿ach
mowa? Byæ mo¿e o nowych z³o¿ach s¹siaduj¹cych z obecnie eksploatowanymi przez KGHM Polsk¹ Mied, na które koncesje Ministerstwo rodowiska przyzna³o kanadyjskiej spó³ce pod wodz¹ by³ego prezesa naszej
firmy? Platforma Obywatelska przekroczy³a kolejn¹ granicê absurdu.

W pierwszej kolejnoci nale¿y jednak przypomnieæ jakie argumenty zosta³y u¿yte w pimie do Premier Kopacz, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Skarbu Pañstwa przez przedstawicieli pracowników w Radzie
Nadzorczej Spó³ki. Przede wszystkim domagali siê podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do zaprzestania niszczenia miejsc pracy w miedziowym przemyle i ca³ym regionie. Przemys³ miedziowy dobijany jest przez podatek
od miedzi i srebra, który od maja 2012 r. do koñca 2014 r. zabra³ ze Spó³ki
4,5 mld z³. Tylko w latach 2012-2014 KGHM odprowadzi³ w postaci
przeró¿nych podatków, op³at i nale¿noci prawnych ok. 17 mld z³. Spó³ka
p³aci ³¹cznie a¿ 18 przeró¿nych podatków! Aby zrównaæ poziom obci¹¿eñ
podatkowych dla KGHM, ze rednim poziomem obci¹¿eñ innych pañstw,
które licz¹ siê na rynku wydobycia miedzi trzeba by by³o obni¿yæ podatek
od wydobycia niektórych kopalin o ok. 67% w stosunku do obowi¹zuj¹cych obci¹¿eñ. Wp³yw wprowadzonej daniny ju¿ jest odczuwalny zarówno poprzez narastaj¹cy kilkumiliardowy d³ug, jak i spadek rentownoci
oddzia³ów, w tym Zak³adów Górniczych Lubin, które znalaz³y siê pod
kresk¹.
Przedstawiciele Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ równie¿ napisali do rz¹du i w odniesieniu do analizy domagali siê
w pimie natychmiastowych zmian w zakresie podatku od wydobycia
niektórych kopalin w celu umo¿liwienia Polskiej Miedzi skutecznego funkcjonowania na rynku miêdzynarodowym na warunkach porównywalnych do wiatowych konkurentów i tym samym, w celu dania Spó³ce
szansy niezagro¿onej kontynuacji dzia³alnoci. Przewodnicz¹cy SKGRM
NSZZ Solidarnoæ Józef Czyczerski jako cz³onek Rady Nadzorczej z
wyboru za³ogi zg³osi³ na posiedzeniu RN projekt Uchwa³y dotycz¹cej
negatywnego wp³ywu podatku od wydobycia niektórych kopalin na
Spó³kê. Jak siê okaza³o przedstawiciele Rady Nadzorczej powo³ani przez
Ministerstwo Skarbu Pañstwa nie chcieli przyj¹æ uchwa³y, przyczyniaj¹c
siê tym samym do niszczenia przemys³u miedziowego w Polsce.
Odpowied Ministerstwa Finansów
Wróæmy do meritum sprawy  odpowiedzi Ministerstwa Finansów. Na
pismo przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej KGHM w imieniu Ministra Finansów odpowiedzia³ wiceminister finansów Jaros³aw
Neneman, odpowiedzialny w resorcie za podatki. O dziwo wczeniej by³
doradc¹ Komorowskiego do spraw samorz¹du. Jak widaæ jest wszechstronnie uzdolniony a ju¿ z pewnoci¹ zas³u¿ony. Nie mo¿na równie¿
zapomnieæ, ¿e obecnie urzêduj¹cy prezydent to stra¿nik praw konstytucyjnych, który lekk¹ rêk¹ podpisa³ ustawê o podatku od wydobycia
niektórych kopalin, podatku przeznaczonego wy³¹cznie dla jednej spó³ki
w Polsce  KGHM.
Wiceminister stwierdzi³, ¿e po przeprowadzonej analizie stanowiska spó³ki
(¿adne nigdy nie zosta³o wystosowane), sytuacji KGHM Polska Mied

Duszpasterstwo Parafii p.w. w. Maksymiliana M. Kolbe
wraz z Solidarnoci¹ Zag³êbia Miedziowego i Komisj¹
Miêdzyzak³adow¹ NSZZ Solidarnoæ przy Zak³adach
Górniczych Lubin
zapraszaj¹ wszystkich pracowników wraz z rodzinami na
Uroczystoæ wprowadzenia relikwii i powiêcenia obrazu B³ogos³awionego ks. Jerzego Popie³uszki  kapelana i
patrona Solidarnoci.
Tego dnia bêdziemy w sposób szczególny modlili siê za
wszystkich Ludzi Pracy oraz Bezrobotnych szczególnie z
naszego Regionu. Uroczysta Eucharystia i wprowadzenie
relikwii odbêdzie siê 1 maja 2015 r. o godz. 12.00.
Bezporednio po zakoñczonej mszy rozpocznie siê koncert
zespo³u Równica z okazji XXXV rocznicy powstania
NSZZ Solidarnoæ.

To znaczy pokazywaæ Zwi¹zek i jego cz³onków nie w taki
sposób jak to robi¹ mainstreamowe media, tylko tak jak
faktycznie jest. Pokazywaæ, ¿e s¹ w Zwi¹zku ludzie m³odzi, s¹ ludzie wykszta³ceni, jest wielu profesjonalistów.
Obecnie przygotowujemy stronê Sekcji M³odych, logo
oraz treci, które bêd¹ zamieszczane m.in. na Facebooku.
Chcielibymy byæ ju¿ widoczni na obchodach XXXV-lecia. Na razie skupiamy siê na tworzeniu struktur. Obecnie
powstaje regulamin. W wielu regionach s¹ ju¿ wybrane
osoby, które zajm¹ siê zawi¹zywaniem SM.
Oprócz nowej funkcji jest Pan równie¿ przewodnicz¹cym Organizacji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ w
Volkswagen Motor Polska. Rozumiem, ¿e zdobyte dowiadczenie pomo¿e przy pe³nieniu nowej funkcji?
Bycie przewodnicz¹cym, szczególnie tak du¿ej organizacji (ponad tysi¹c osób) to bardzo ciekawa praca i sama w
sobie nios¹ca codziennie nowe dowiadczenia. Wiêc jest
to bardzo dobra podstawa. M³odych ludzi u siebie szkolimy i zachêcamy do pracy zwi¹zkowej, wiêc na tym polu
te¿ mamy kilkuletnie dowiadczenie.
Jakie plany ma Sekcja M³odych na kolejne miesi¹ce?
Nasze plany to powo³aæ Sekcjê M³odych w jak najwiêkszej liczbie regionów i sekretariatów. Do sierpnia chcemy
doprowadziæ do wyborów w³adz Krajowej Sekcji M³odych. I dzia³aæ! Oprócz tego oczywicie zajmowanie siê
problemami m³odych i docieranie do jak najwiêkszej grupy.
www.solidarnosc.org.pl

Biedni filarem
bud¿etu
Realna wysokoæ podatku PIT p³aconego przez najbiedniejszych wzros³a a¿ o 111 proc. Wszystko wskutek zaniechania aktualizacji kwoty wolnej od podatku
przez rz¹dz¹c¹ ekipê PO-PSL.

Nasz plan? Dzia³aæ!. Sekcja
M³odych bez kompleksów
Na czele powo³anej Sekcji M³odych przy Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoæ stan¹³ W³odzimierz Broda, przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej Volkswagen Motor Polska w Polkowicach i cz³onek Zarz¹du
Regionu Zag³êbie Miedziowe. W wywiadzie udzielonym redakcji Solidarnoci Przewodnicz¹cy odpowiada na pytania dotycz¹ce celu
powo³ania Sekcji i planowanych w najbli¿szym czasie dzia³añ.
Redakcja: Jest Pan wie¿o wybranym przewodnicz¹cym Rady Sekcji
M³odych przy KK NSZZ Solidarnoæ. Serdecznie gratulujê, a przy
okazji zapytam przewrotnie, po co w ogóle stworzono strukturê m³odych w Zwi¹zku? Czy dotychczas Zwi¹zek nie dostrzega³ problemów
m³odszego pokolenia?
W³odzimierz Broda: Nie by³o widaæ wyranego zainteresowania problemami m³odych, wielu dzia³aczy by³o wrêcz przeciwnych Sekcji M³odych.
Na szczêcie to siê zmienia. Mylê, ¿e mo¿e chodziæ o ró¿nice pokoleniowe i niezrozumienie tematu. Przecie¿, je¿eli nie bêdziemy przyjmowaæ do
zwi¹zku ludzi m³odych, to NSZZ Solidarnoæ umrze w sposób naturalny... Dzi nasza organizacja cieszy siê dobrym wizerunkiem wród osób
do 35-ego roku ¿ycia i chcemy to wykorzystaæ. Chcemy mówiæ o problemach m³odych, pozyskiwaæ osoby m³ode do Zwi¹zku i ociepliæ wizerunek Zwi¹zku.
Mówi Pan o ociepleniu wizerunku, dodatkowo podczas waszych
spotkañ pojawia³y siê jeszcze has³a, ¿e Zwi¹zek nale¿y unowoczeniæ. To jeden z waszych postulatów. O co dok³adnie chodzi?

W 2008 r. podatek dochodowy od p³acy minimalnej wówczas 1126 z³ brutto - wynosi³ ok. 485 z³ rocznie.
Dzisiaj osoba otrzymuj¹ca minimaln¹ p³acê - 1750 z³ brutto
- musi odprowadziæ 1025 z³ podatku dochodowego rocznie, czyli o 111
proc. wiêcej. P³aca minimalna wzros³a w tym czasie tylko o 55 proc.
Interpelacjê do ministra finansów w sprawie tej dysproporcji z³o¿yli pos³owie Maciej Ma³ecki i Adam Kwiatkowski z PiS. Wzrost obci¹¿enia podatkowego najubo¿szych jest, wed³ug nich, efektem utrzymywania przez
lata kwoty wolnej od podatku na niezmienionym poziomie, przy jednoczesnym unikaniu jak ognia tematu dok³adniejszego opodatkowania
dochodów wielkich zagranicznych sieci i korporacji. Pos³owie chc¹, aby
minister wyjani³ swoj¹ politykê podatkow¹.
- Trudno zrozumieæ, dlaczego rz¹dz¹cy s¹ tak surowi wobec najbiedniejszych, a szerokim ³ukiem omijaj¹ hipermarkety, banki czy fundusze inwestycyjne. Siêgniêcie po podatki od tych instytucji jest z jakich przyczyn dla rz¹du tematem tabu - komentuje Ma³ecki. - Fiskus z
gorliwoci¹ poszukuje pieniêdzy w portfelach najbiedniejszych, zapominaj¹c, ¿e przez te lata inflacja nie sta³a w miejscu, a ceny sz³y w górê zaznacza.
W ogonie Europy
W interpelacji pos³owie podkrelaj¹, ¿e kwota wolna w Polsce - 3091 z³
rocznego dochodu niepodlegaj¹cego opodatkowaniu - ustalona jest na
najni¿szym poziomie sporód wszystkich krajów europejskich stosuj¹cych progresjê podatkow¹. Najmniej zarabiaj¹cym zmniejsza ona podatek dochodowy o zaledwie 556 z³, co jest w Europie najni¿sz¹ z
wartoci. Od IV kwarta³u 2007 r. kwota wolna by³a i jest nadal utrzymywana na niezmienionym poziomie.
W Wielkiej Brytanii kwota wolna od podatku dochodowego, w przeliczeniu na z³otówki, stanowi równowartoæ ok. 50 tys. z³ rocznego dochodu bez podatku, w Hiszpanii - blisko 75 tys. z³, na Cyprze - 82 tys. z³., w
Niemczech - ponad 30 tys. z³.

Kwotê woln¹ od podatku wprowadzono do systemów podatkowych po
to, aby pañstwo nie uszczupla³o dochodów najubo¿szym, którym nie
wystarcza na utrzymanie. W nowo¿ytnych systemach podatek pobiera
siê tylko od dochodów powy¿ej okrelonego poziomu. Wyznacznikiem
tego poziomu jest minimum socjalne przyjête dla danego kraju. Tym bardziej ¿aden kraj na wiecie nie ci¹ga podatków od ludzi o dochodach
poni¿ej minimum egzystencji, czyli tak niskich, ¿e nie wystarczaj¹ na
prze¿ycie. W Polsce podatek musi zap³aciæ ka¿dy, kto zarobi miesiêcznie ponad 257,58 z³. Tymczasem wed³ug Instytutu Pracy i Praw Socjalnych minimum egzystencji biologicznej w naszym kraju wynosi 541,91
z³.
Oznacza to, ¿e osoba ¿yj¹ca nie tyle w ubóstwie, ile na skraju biologicznej
egzystencji zostaje bezwzglêdnie opodatkowana przez pañstwo, a opodatkowanie dotyczy ponad po³owy jej dochodów - napisali autorzy interpelacji do ministra finansów. Chc¹, ¿eby wyjani³, na jakich opiera³ siê analizach
i przes³ankach, podejmuj¹c decyzjê o utrzymaniu tak¿e w tym roku kwoty
wolnej na dotychczasowym poziomie.
Nasz Dziennik (nr 81), Ma³gorzata Goss

Solidarnoæ w O/ZG Polkowice-Sieroszowice, O/ZG
Lubin i PeBeKa zapraszaj¹ swoich cz³onków do skorzystania z porad prawnika

Porady prawne
ZG Polkowice-Sieroszowice
Z dniem 1 listopada 2014 r. Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/
ZG Polkowice-Sieroszowice wspólnie z SYGNA Konsorcjum Kancelarii
Prawnych uruchomi³a program OPIEKA PRAWNA dla wszystkich cz³onków Solidarnoci. Szczegó³y programu mo¿na znaleæ na stronie internetowej www.solidarnoscps.pl w zak³adce opieka prawna. Komisja
Zak³adowa zachêca wszystkich cz³onków zwi¹zku do osobistego odbioru kart, za okazaniem dowodu osobistego, w biurze zwi¹zku na szybie
SW-1.

ZG Lubin
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin dla wszystkich swoich cz³onków Zwi¹zku nieodp³atnie oferuje
us³ugê prawn¹ z zakresu prawa pracy oraz cywilno1LHSURIHVMRQDOQ\SRHPDW±NWRW\MHVWH "
karnego. Dy¿ury prawnika bêd¹ odbywa³y siê w pierwszy i ostatni poniedzia³ek ka¿dego miesi¹ca. Wszyscy chêtni do skorzystania z porady prawnej powinni
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PeBeKa
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ w PeBeKa
informuje wszystkich cz³onków naszego zwi¹zku, ¿e
w kwietniu 2015 r. w siedzibie naszej organizacji radca prawny bêdzie pe³ni³ dy¿ur. Osoby chêtne do skorzystania z bezp³atnych porad prawnych dotycz¹cych
wszystkich dziedzin obowi¹zuj¹cego w Polsce prawa proszone s¹ o wczeniejszy kontakt telefoniczny
w celu uzgodnienia godziny spotkania. Dzwoniæ
mo¿na pod numer (76) 840 51 71 lub (76) 840 52
71. Wizyty prawnika zaplanowane s¹ na 20 kwietnia
2015 r. od godz. 8.30 do 16.30. Zapraszamy!

Katastrofalna
prezydentura
Kampania wyborcza trwa w najlepsze, kandydaci
na urz¹d prezydenta sypi¹ z rêkawa obietnicami 
wszystko po staremu. Jeden z kandydatów ma jednak problem. Mowa o urzêduj¹cym prezydencie
Komorowskim. Jedno s³owo idealnie odzwierciedla piêæ lat jego prezydentury: katastrofa. M³odzie¿ woli stwierdzenie masakra, której dokonano na spo³eczeñstwie. Antyspo³eczne i antypracownicze dzia³ania Komorowskiego zapêdzi³y go
w kozi róg. Z tego k¹ta pozostaje mu ju¿ tylko k³amaæ o swoich rzekomych dokonaniach.

Puste has³o wyborcze zgoda i bezpieczeñstwo przypomina mi s³owa Andrzeja Leppera z 2003 r. o obecnym prezydencie. Kiedy pose³ Komorowski puka³
siê w g³owê, huk by³ tak du¿y na sali, ¿e a¿ zag³usza³
moj¹ wypowied - bo tam ju¿ oleju nawet nie ma.
Patrz¹c na niezliczone wpadki Komorowskiego i wymuszanie na nim przez sztab wyborczy czytanie z
kartki ka¿dego przemówienia mo¿na dojæ do wniosku, ¿e Lepper du¿o siê nie pomyli³. Co do szerzenia
zgody Komorowski zajmuje drugie miejsce w pluciu politycznym jadem  jest zaraz za niezast¹pionym w tym fachu Stefanem Niesio³owskim.
S³usznie zauwa¿y³ inny z kandydatów na urz¹d Prezydenta Andrzej Duda, ¿e pomimo swojego has³a Komorowski zagalopowa³ siê nawet w kampanii
wyborczej dziel¹c Polaków i Polskê na racjonaln¹ i radykaln¹.
Nie by³em prezydentem jednej partii czy rodowiska  stwierdzi³ Bronis³aw Komorowski. Co innego mówi¹ fakty. Wystarczy spojrzeæ na podpisane
przez Komorowskiego ustawy. Komorowski masowo podpisywa³ ustawy drenuj¹ce kieszenie spo³eczeñstwa i przedsiêbiorców, mówi¹ce o podwy¿-

szeniu istniej¹cych lub wprowadzeniu nowych podatków. Przyk³adem z
naszego regionu jest wprowadzony Podatek od wydobycia niektórych
kopalin. W rzeczywistoci jest to podatek od koncentratu miedzi i srebra, których rudê wydobywa wy³¹cznie KGHM. Przypadek? Nie s¹dzê.
Wielomiliardowe wp³ywy do bud¿etu pañstwa s¹ bardzo wa¿ne dla Platformy Obywatelskiej i ich prezydenta Bronis³awa Komorowskiego. S¹ tak
istotne, ¿e pogodzono siê ze znacznie ni¿szym poparciem w tym regionie
dla PO, choæ wyniki wyborcze pokazuj¹, ¿e zachodnia Polska g³osuje po
ich myli.

niu, ¿e ostatnie piêæ lat prezydentury Komorowskiego to by³ czas stracony. S³owa Bóg, Honor, Ojczyzna zna jedynie z ksi¹¿ek. Znaj¹c jego znajomoæ ortografii i zami³owanie do polowania na zwierzêta  z tego hobby
ostatnio siê wycofa³, teraz jedynie obserwuje innych myliwych na polowaniach  zapewne trafniejsze by³oby has³o Buk, Chonor, Dziczyzna. Z
ca³ego serca ¿yczê panu Komorowskiemu przejcia na emeryturê ju¿ po
majowych wyborach, ¿eby móg³ zaj¹æ siê swoim hobby i zostawiæ w
spokoju Polaków.
xyz

Komorowski podpisa³ wiele innych ustaw podatkowych. W czasie tej
prezydentury mielimy do czynienia z podwy¿szeniem m.in.: VAT o 1%,
VAT na ubranka dla dzieci o 15%, wielokrotnie akcyzy na papierosy, alkohol i paliwa czy sk³adki rentowej ZUS o 33%. Komorowski przyczyni³ siê
równie¿ do wprowadzenia podatku mieciowego czy likwidacji ulgi na
internet. £¹cznie podpisa³ 13 ustaw podnosz¹cych lub wprowadzaj¹cych 21 podatków. Nie mo¿na zapomnieæ o innych dokonaniach, takich jak degradacja polskiej armii, tragiczna sytuacja w s³u¿bie zdrowia,
najdro¿sze autostrady w Europie i jedna z najni¿szych kwot wolnych od
podatku w Unii Europejskiej. To wszystko sta³o siê przy pe³nej aprobacie
Komorowskiego.

Nie ma solidarnoci
bez mi³oci.
10. rocznica mierci JP II

Podczas wizyty Bronkobusa w Lubinie przybyli na miejsce tajnego spotkania mieszkañcy (jak siê okaza³o nie by³o w popularnych lokalnych
mediach informacji o przyjedzie) wypytywali obecnych polityków reprezentuj¹cych ubiegaj¹cego siê o reelekcjê prezydenta Komorowskiego
równie¿ o wiek emerytalny. Komorowski zignorowa³ 2,5 mln podpisów
zebranych przez Solidarnoæ w sprawie sprzeciwu wobec planów podniesienia wieku emerytalnego. Zamiast tego podpisa³ ustawê o podniesieniu wieku emerytalnego u mê¿czyzn z 65 do 67 lat i u kobiet z 60 do 67
lat. Przedstawiciele Komorowskiego nie byli w stanie odpowiedzieæ dlaczego ich idol z³ama³ obietnicê z kampanii wyborczej w 2010 r. i podpisa³
ustawê o podniesieniu wieku emerytalnego. Równie¿ inne racjonalne
argumenty o wysokim bezrobociu, odbieraniu miejsc pracy osobom m³odym, zmuszaniu seniorów do pracy choæ mogliby opiekowaæ siê wnukami, niebezpieczeñstwa pracy osób w podesz³ym wieku w wybranych
zawodach (np. kierowca autobusu) nie znalaz³y pos³uchu u polityków
PO. Nic dziwnego, ¿e po kilku minutach postanowili ratowaæ siê ucieczk¹.
Prezydentura Bronis³awa Komorowskiego to te¿ taka ucieczka od problemów i pos³uszne wykonywanie poleceñ rodzimej partii.
Przedwyborcza lawina k³amstw i manipulacji tylko utwierdza w przekona-

Nie ma wolnoci bez solidarnoci! Dzisiaj wypada powiedzieæ: nie
ma solidarnoci bez mi³oci. Wiêcej! Nie ma przysz³oci cz³owieka i
narodu. Dzisiaj przypada 10. rocznica mierci Jana Paw³a II, najwiêkszego autorytetu moralnego naszych czasów. 27 kwietnia minie
te¿ pierwsza rocznica jego kanonizacji.
Kardyna³ Karol Wojty³a zosta³ wybrany 263 nastêpc¹ w. Piotra 16 padziernika 1978 r. Odby³ 104 pielgrzymki, w tym 9 do Polski. Jego pierwsza
wizyta w Polsce w 1979 r. i pamiêtne s³owa wypowiedziane na pl. Zwyciêstwa: Niech zst¹pi Duch wiêty i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi uwiadomi³y spo³eczeñstwu w³asn¹ si³ê. Bez niego nie dokona³aby siê przemiana Europy. Nie by³oby Solidarnoci. Nie run¹³by mur berliñski. Nie
by³oby aksamitnej rewolucji.
Po powstaniu Zwi¹zku Jan Pawe³ II nieustannie go wspiera³. W listopadzie 1984 uzna³ misjê polskiej Solidarnoci za doskona³y przyk³ad w³aciwego szacunku dla godnoci cz³owieka. W czasie ostatniej audiencji
Solidarnoci 11 listopada 2003 r. Ojciec wiêty mówi³: W³adza przechodzi z r¹k do r¹k, a robotnicy, rolnicy, nauczyciele, s³u¿ba zdrowia i
wszyscy inni pracownicy, bez wzglêdu na to, kto sprawuje w³adzê w kraju,
oczekuj¹ pomocy w obronie ich s³usznych praw. Tu nie mo¿e zabrakn¹æ
Solidarnoci. Kiedy odchodzi³, na placu w.
Piotra w Rzymie przed bazylik¹ watykañsk¹
czuwa³y t³umy. M³odzi ludzie powiewali transparentami z napisem Santo subito (wiêty
natychmiast).
Pontyfikat Jana Paw³a II, trwaj¹cy 26 lat 5
miesiêcy i 17 dni, by³ trzecim pod wzglêdem
d³ugoci okresu sprawowania przywództwa
w Kociele (po 37-letnim przywództwie wiêtego Piotra oraz prawie 32-letnim Piusa IX). Jego nauka jest naszym testamentem, punktem odniesienia naszej dzia³alnoci na rzecz
drugiego cz³owieka. Bez Niego nie by³oby
Solidarnoci, Polska nie by³aby wolnym
krajem - mówi Piotr Duda, szef Zwi¹zku - Za
Jego pos³ug¹ na naszych oczach dokona³
siê prawdziwy cud. Nie ma s³ów, aby opisaæ
ile Mu zawdziêczamy i jak bardzo nam Go
brakuje.
Solidarnoæ  to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemiê, to brzemiê niesione razem, we
wspólnocie. A wiêc nigdy jeden przeciw drugiemu. I nigdy brzemiê dwigane przez cz³owieka samotnie. Bez pomocy drugich. Nie
mo¿e byæ walka silniejsza nad solidarnoæ.
Nie mo¿e byæ program walki ponad programem solidarnoci. Inaczej  rosn¹ zbyt ciê¿kie brzemiona. I rozk³ad tych brzemion narasta w sposób nieproporcjonalny.
www.solidarnosc.org.pl
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