
W procesji z udziałem kapła-
nów koncelebrujących Mszę
św., działaczy „S” oraz licznych
pocztów sztandarowych relik-
wie bł. ks. Jerzego zostały wpro-
wadzone do świątyni.

Na początku Mszy św. ks. ka-
nonik Tadeusz Magas, kapelan
wielkopolskiej „S” odczytał De-
kret Stolicy Apostolskiej o uzna-
niu bł. ks. Jerzego Popiełuszki
Patronem NSZZ „Solidarność”.

Mszę św. odprawił ks. abp
Marek Jędraszewski. W wygło-
szonej homilii mówił o potrze-
bie głoszenia prawdy, którą bez
reszty przepełniona była po-
sługa kapłańska ks. Jerzego, o
jego wierności takim warto-
ściom, jak poszanowanie god-
ności osoby ludzkiej oraz
odwadze z jaką wzywał, aby
nawet w najtrudniejszych mo-
mentach zło dobrem zwyciężać.

Po Mszy św. wierni udali się
przed pomnik ks. Jerzego, który
z inicjatywy wielkopolskiej „S”
stanął w 2006 r. przy kościele.

- Stoimy przed pomnikiem
człowieka, który został księ-
dzem i księdza, który został bło-
gosławionym. Dziękujemy za ks.
Jerzego, którego życie było nie-
rozerwalnie związane z „Soli-
darnością”. Jego nauczanie,

wielkie pochylenie nad kondy-
cją człowieka pracy od początku
wpisane było w etos Związku –
powiedział Jarosław Lange. -
Modlimy się o to, aby w niedale-
kiej przyszłości naszym patro-
nem był święty Jerzy
Popiełuszko. 

Uroczystości rocznicowe or-

ganizowały również struktury
terenowe „S”. Szczególnie pod-
niosły przebieg miały obchody
w Pile. W sobotę 11 października
br. przedstawiciele Pilskiego
Oddziału wielkopolskiej „S”
udali się z pielgrzymką do ko-
ścioła św. Stanisława Kostki na
Żoliborzu w Warszawie, gdzie z

rąk kustosza relikwii i probosz-
cza żoliborskiej parafii, ks. Mar-
cina Brzezińskiego otrzymali
relikwie bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki, które w dniu śmierci Pat-
rona „Solidarności” zostały
przekazane parafii p.w. Świętej
Rodziny w Pile . 
b
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W niedzielę 19 października w kościele p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu odbyły się 

uroczystości poświęcone 30 rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

6 października Tadeusz Dziuba,
szef poznańskich struktur PiS,
kandydat tej partii na prezy-
denta Poznania uczestniczył w
obradach Zarządu Regionu
Wielkopolska NSZZ „Solidar-
ność”. Ze związkowcami roz-
mawiał o planach PiS dla
miasta. Skrytykował rządy
ekipy Ryszarda Grobelnego,
który – jak przypomniał – za-
rządza miastem od 23 lat. Naj-
pierw przez dwie kadencje jako
członek zarządu miasta (wice-
prezydent) u boku Wojciecha Sz.
Kaczmarka, a od 1998 r. jako pre-
zydent.

T. Dziuba jest przekonany, że
wybór prezydenta Poznania
rozstrzygnie się w II turze, w
której będę walczył z Ryszardem
Grobelnym. Poznaniacy będą
mieli możliwość wyboru, auten-
tyczną alternatywę dla obecnej
władzy w mieście. Ponowny
wybór Grobelnego będzie ozna-
czał politykę kontynuacji, a
miastu potrzebna jest radykalna
zmiana zarządzania miastem i
jego zasobami.
„Zróbmy to po poznańsku”

głosi hasło wyborcze PiS. Po
poznańsku - czyli jak? 
- Najkrócej mówiąc, chcę, aby
poznaniacy nie musieli płacić
„podatku Grobelnego”, czyli nie
ponosili kosztów nadmiernie
rozdmuchanych inwestycji oraz
inwestycji zbędnych. Oszaco-
wano, że te koszty to około mi-
liarda złotych w ciągu ostatnich
dziesięciu lat. Koszty nadmierne

to w szczególności budowa dróg
miejskich o parametrach, które
są dziś i w przewidywalnej przy-
szłości zdecydowanie nadmia-
rowe. Wydatki zbędne to np.
koszt budowy wiaduktu „zasy-
panego” piaskiem na skrzyżo-
waniu ul. Smoluchowskiego, ul.
Jawornickiej i ul. Grunwaldzkiej.
Zasypanego, bo przez lata, ra-
czej najbliższe dziesięciolecia, do
niczego nie będzie służył. Realna
polityka prezydenta jest taka, iż
z jednej strony wydaje 200 mln
zł za dużo na stadion miejski, a z
drugiej odmawia mieszkańcom
Dębca i Starołęki budowy kładki
przez Wartę za ledwie 3 mln zł,
która zapewnia wygodną komu-
nikację rowerową i pieszą mię-
dzy tymi rejonami miasta.

Rozwój miasta to inwestycje.
Jak PiS zamierza przekonać
inwestorów, że warto lokować
swoje przedsiębiorstwa w Poz-
naniu? 
- Trzeba wykorzystać dobre
wzorce. Mikroprzedsiębior-
stwom (zatrudniającym do 10
osób) zapewnimy bezpłatną ob-

sługę prawną i księgową oraz
(na określony czas) zwolnienie z
podatków od nieruchomości, a
także tani, a nawet bezpłatny na
jakiś czas, dostęp do lokali ko-
munalnych. Natomiast dużym
firmom, które zainwestują w
Poznaniu więcej niż milion zło-
tych, zapewnimy pełną obsługę
administracyjną za pośrednic-
twem opiekunów inwestycyj-
nych. To są pomysły, które
można zrealizować od ręki, bez
wielkich nakładów finanso-
wych.

Prezydentowi Grobelnemu za-
rzuca się, że zbyt dużo środ-
ków przeznacza na sport i
inwestycje z tym związane, a
zaniedbuje m. in. edukację i
pomoc społeczną? 
- Z tym stawianiem na sport to
spora przesada. Owszem, głośno
jest o dużych,  spektakularnych
imprezach i inwestycjach, ale to
są propozycje mniej lub bardziej
elitarne. My mamy projekt
prawdziwej promocji sportu

Zróbmy to po poznańsku

Dodatkowy dzień wolny
od pracy

Protest pocztowców

Za Dzień Wszystkich Świętych,
który w tym roku przypada w
sobotę, pracownikom należy się
dodatkowy dzień wolny od
pracy. To efekt pozytywnego
rozpatrzenia przez Trybunał
Konstytucyjny skargi złożonej
przez Komisję Krajową NSZZ
„Solidarność”.

Rok 2014 jest pierwszym, w
którym pracownicy mogą ko-
rzystać z dodatkowego dnia

wolnego w zamian za święto
przypadające w sobotę. Wpraw-
dzie po skardze „Solidarności”
do TK nowe przepisy weszły w
życie w ubiegłym roku, ale
wówczas w kalendarzu nie było
świąt, które wypadłyby w so-
botę. 

Natomiast w tegorocznym
kalendarzu znalazły się dwa
takie dni. Pierwszym było
święto Konstytucji 3 Maja.

„Pani Premier pomogła górni-
kom, może też pomoże Poczty
pracownikom”. W Warszawie
przed Ministerstwem Admini-
stracji i Cyfryzacji protestowali
pocztowcy z całej Polski wśród
których było ponad 800 związ-
kowców z wielkopolskiej „S”. Pi-
kieta była odpowiedzią na
ostatnie działania zarządu Po-
czty Polskiej czyli wypowiedze-
nie pracownikom układu
zbiorowego pracy.

- Protestujemy w obronie
polskiego rynku pocztowego,
żeby pozostał on polski a także
w obronie pocztowców, prze-
ciwko wypowiedzeniu układu
zbiorowego - powiedział Bogu-
mił Nowicki, przewodniczący
pocztowej „Solidarności”  - Zło-
żyliśmy racjonalną propozycję
porozumienia, która nie zna-
lazła żadnego odzewu po stro-
nie zarządu. Chcemy, żeby rząd
zaczął się interesować wreszcie
Pocztą Polską. To jest ostatni so-
lidny polski podmiot, który ist-
nieje na polskim rynku -
podkreślił. Nowicki powiedział,
że wartość rynku pocztowego
wraz z rynkiem usług kurier-

skich ma wartość około 2 mi-
liardów euro i te pieniądze po-
winny zostawać w Polsce, a nie
być transferowane za granicę.

W sprawie prywatyzacji Po-
czty Polskiej toczą się rozmowy,
choć ostatecznej decyzji jeszcze
nie ma. MAC wskazywał w
lipcu, że z uwagi na rolę Poczty
Polskiej w interesie Skarbu Pań-
stwa jest to, aby w przypadku jej
prywatyzacji większościowy pa-
kiet pozostał w rękach państwa.
W połowie lipca br. zarząd Po-
czty Polskiej wypowiedział obo-
wiązujący od 2011 r. Zakładowy
Układ Zbiorowy Pracy. Od 2015
r. pracodawca chce wprowadzić
nowy regulamin wynagradza-
nia. - Firma zaoszczędziła już na
pracownikach ok. 250 mln zł
rocznie, mimo to zarząd wpro-
wadził kolejne tury programu
dobrowolnych odejść - tłuma-
czy Nowicki

Zatrudnienie na koniec 2013
r. w Poczcie Polskiej wynosiło
ponad 83 tys. Od 2012 r. zmniej-
szyło się o blisko 12 tys. etatów,
głównie w związku z realizacją
programu dobrowolnych odejść.
hd

6 października przez cały dzień trwały wybory Komisji Zakładowej

NSZZ „Solidarność” w Hilding Anders Polska. Przewodniczącą została

Ewa Bartsch, a jej zastępcami Magdalena Rojtek i Marcin Buksa-

kowski (z prawej). Tego samego dnia dokonano wyboru społecznego

inspektora pracy. Został nim Jarosław Rembała ( z lewej).

Dziękujemy 
za księdza Jerzego

ciąg dalszy na str.2

„S” w Hildingu się wybrała
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stworzenia warunków do tego,
aby był uprawiany masowo, w
tym w szkołach i w miejscach za-
mieszkania. W przedszkolach
winno się finansować z budżetu
miasta zajęcia ruchowe o profi-
lach wskazanych przez rodzi-
ców. Należy radykalnie
rozszerzyć program „Osiedlowy
trener” i objąć nim nie tylko
dzieci i młodzież, ale też senio-
rów. Proponujemy stworzenie
„Poznańskiego Traktu Rekrea-
cyjnego” łączącego miejsca wy-
poczynku, leżące na zachodnim
i wschodnim klinie zieleni.
Uważamy za konieczne podnie-
sienie efektywności nauczania.
Drogą do tego będzie zwiększe-
nie autonomii dyrektorów szkół,
którzy teraz są wykonawcami
poleceń urzędników. Wprowa-
dzimy czytelny system oceny
szkół, polegający na porówna-
niu osiągnięć uczniów w chwili
rozpoczęcia nauki i po jej zakoń-
czeniu. To będzie do podstawa
podejmowania decyzji wobec
szkół, także w zakresie inwesty-
cji.
Niezbędna jest zmiana sposobu
funkcjonowania urzędu miasta
w zakresie pomocy społecznej. W
Poznaniu musi powstać zinte-
growane centrum pomocy spo-
łecznej, bo obecnie mieszkańcy
szukający pomocy muszą węd-
rować między wieloma instytu-
cjami, których działalność nie
jest skoordynowana. Tymcza-
sem służby socjalne powinny
funkcjonować tak, aby potrze-
bujący mieli do nich łatwy do-
stęp i by były one efektywne w
udzielaniu pomocy.

Jaki jest plan PiS na po-
wstrzymanie poznaniaków
przed ucieczką z miasta? 
- Najogólniej mówiąc, należy ob-
niżyć koszty życia w Poznaniu
oraz prowadzenia tu firm, a
także podniesienia jakości i do-
stępności usług publicznych

świadczonych przez samorząd.
O zachętach dla przedsiębior-
ców już mówiłem. Wybieraniu
Poznania jako miejsca życia ro-
dzinnego służą w szczególności:
dobra i zróżnicowana edukacja,
o której też wyżej wspominałem,
tania i niezawodna komunika-
cja publiczna, dostępność
względnie tanich mieszkań, za-
pewnienie bezpieczeństwa w
przestrzeni publicznej, liczne i
łatwo dostępne oraz zróżnico-
wane tereny wypoczynkowe i
rekreacyjne, ale także łatwo do-
stępne życie kulturalne i spor-
towe lokowane w centrum
miejsc zamieszkania. Proponu-
jemy radykalne obniżenie opłat
za komunikację publiczną, a ja
postuluję nawet wprowadzenie
bezpłatnej komunikacji (oczywi-
ście, jeśli będą do tego warunki).
Zainicjujemy budownictwo
czynszowe, którego w Poznaniu
dotąd nie ma. Radykalnie zmie-
nimy funkcjonowanie straży
miejskiej, która ma służyć za-
pewnieniu bezpieczeństwa w
miejscach publicznych (a nie
zdzieraniu z mieszkańców man-
datów). Zachowamy dotychcza-
sowe t.zw. tereny zielone i
przystosujemy je do wypoczynku
i rekreacji.

Z kim PiS zamierza realizować
swój plan naprawczy? 
- Za najważniejszych sojuszni-
ków takiego programu rozwojo-
wego miasta uważam
mieszkańców Poznania, w szcze-
gólności zorganizowanych w
stowarzyszenia obywatelskie
czy też angażujących się w dzia-
łalność rad osiedli (samorządów
pomocniczych). Dla mnie jest
oczywiste, że wskazane wyżej
cele spełniają oczekiwania
ogromnej większości poznania-
ków. Ważnym partnerem spo-
łecznym jest związek zawodowy
„Solidarność”. Co zaś do wyboru
najbliższych współpracowni-
ków, będę współdziałał z wszyst-
kimi uczciwymi i

kompetentnymi przedstawicie-
lami poznańskiego życia pub-
licznego, o ile tylko będą mieli
determinację wprowadzania
naszkicowanych wyżej zmian.

Czy PiS ma konkretną ofertę
współpracy z naturalnym
partnerem społecznym - z
NSZZ „Solidarność”? 
- Program PiS stanowi dobrą
podstawę stałej i przyjacielskiej
współpracy mojego stronnictwa
ze Związkiem. Tylko sygnalnie
wspomnę o niektórych propozy-
cjach. Gruntownie zmienimy
system podatkowy na pro-roz-
wojowy, przejrzysty i prosty.
Zwiększymy m. in. kwotę wolną
od podatków, corocznie o jedną
dziesiątą, aż do poziomu odpo-
wiadającego minimum egzys-
tencji. Opodatkujemy instytucje
finansowe oraz wielkopo-
wierzchniowe centra handlowe.
Zwiększymy znacząco zakres
budownictwa mieszkaniowego,
m. in. wprowadzając ustawę o
kredytowaniu mieszkań czyn-
szowych. W ramach polityki pro-
rodzinnej wprowadzimy
dodatek rodzinny w kwocie 500
zł miesięcznie na każde drugie i
następne dziecko, aż do osiąg-
nięcia 18 roku życia, z tym, że ro-
dziny o niskich dochodach będą
subsydiowane już od pierwszego
dziecka. Proponujemy przyjęcie
z jednej strony „paktu dla
wzrostu wynagrodzeń”, a z dru-
giej „Narodowego Programu Za-
trudnienia”. Wielokrotnie
deklarowaliśmy, że zniesiemy
podwyższenie wieku emerytal-
nego do 67 roku życia. W kontek-
ście działalności związkowej
interesujące są liczne propozycje
PiS w zakresie wzmocnienia sek-
tora obywatelskiego, w tym
przez konstytucyjne umocowa-
nie dialogu obywatelskiego czy
zwiększenie dostępności organi-
zacji społecznych do środków
publicznych. 

Rozmawiała: bn

Zróbmy to po poznańsku

Park im. ofiar katynia i Sybiru
Podczas sesji 14 października br.
Rada Miasta Poznania uchwa-
liła, że ogród przy Zamku Cesar-
skim w Poznaniu będzie nosił
nazwę „Ofiar Katynia i Sybiru”.
Zabiegały o to od 2008 r. Stowa-
rzyszenia Katyń i Związku Sybi-
raków. Przez wszystkie te lata
byli zbywani przez urzędników.
Na posadowienie pomnika nie
było też zgody zarządcy terenu
- CK „Zamek”.

Lidia Dudziak, radna PiS, au-
torka uchwały Rady Miasta Poz-
nania w sprawie nazwy parku: -
Kiedy  w kwietniu 2014 br. przy-
szli  do mnie prezes i wiceprezes
Stowarzyszenia Katyń i Związku
Sybiraków  z prośbą o pomoc w
tej sprawie, postanowiłam napi-
sać uchwałę Rady Miasta i po-
prosić radnych o poparcie.
Udało mi się przekonać 27 rad-
nych, którzy podpisali się pod

uchwałą. Otrzymałam też po-
parcie Rady Osiedla Stare
Miasto oraz Zarządu Regionu
Wielkopolska NSZZ „Solidar-
ność”. Na przedostatniej sesji w
tej  kadencji  radni przegłosowali
moją uchwałę. Jestem bardzo
szczęśliwa, że wreszcie spełniło
się marzenie  wszystkich, którzy
stracili swoich bliskich na nie-
ludzkiej ziemi. 
b

opowiem twoją historię
W okresie wakacyjnym Funda-
cja Sztuki i Edukacji Filmowej
„Sztuka Poznania” oraz Instytut
Pamięci Narodowej Oddział w
Poznaniu zaprosiły kreatywną
młodzież w wieku ponadgim-
nazjalnym do uczestnictwa w
interaktywnych warsztatach fil-
mowych pt. Opowiem Twoją
historię.

Uczestnicy warsztatów mu-
sieli odnaleźć w swoim otocze-
niu osoby z opozycyjną
przeszłością i poznać ich histo-
rię. Potem wspólnie wybrali naj-
bardziej fascynującą postać, o
której życiu i działalności zrea-
lizowali krótki film dokumen-
talny. W pracy przy zbieraniu
informacji pomagali młodzieży
historycy z IPN, a przy realizacji
filmu – eksperci z Fundacji.

Efektem pracy młodych
twórców jest etiuda filmowa
„Arkadiusz M. Kolporter”, której
uroczysta premiera odbyła się w
sobotę 18 października 2014 r. w
Europejskim Centrum Solidar-

ności w Gdańsku. Okoliczno-
ściowe dyplomy młodym adep-
tom sztuki filmowej wręczył
Wojciech Książek – były wice-
minister edukacji, a obecnie
przewodniczący Sekcji Regio-
nalnej Oświaty i Wychowania
Regionu Gdańskiego NSZZ „So-
lidarność”. W finale projektu
udział wzięli także przedstawi-
ciele Zarządu Regionu Wielko-
polska NSZZ „Solidarność” oraz

Instytutu Pamięci Narodowej
Oddział w Poznaniu.

Dla młodych warsztaty były
niepowtarzalną szansą nie tylko
kontaktu z tajnymi aktami bez-
pieki znajdującymi się w archi-
wach Instytutu, ale przede
wszystkim obcowania z profes-
jonalnym środowiskiem filmo-
wym. 

Projekt był dofinansowany
przez Urząd Miasta Poznania.

Pracowała w gdańskiej stoczni,
,,przy silnikach”. Wcześniej była
też kelnerką. W sumie uzbierało
się tego prawie 30 lat pracy. W
Trójmieście mieszkała w spół-
dzielczej kawalerce. Teraz ma 68
lat i jest bezdomna. Na pytanie o
adres odpowiada, że w trawie,
przy Pestce. Chociaż teraz trawę
wykosili. Z daleka więc widać
namiot, stary fotel, kanapę i sło-
neczniki. 

Eksmisja do wózkarni 
- Miałam śliczne mieszkanie –
wspomina.  – Niby kawalerka, ale
dwie rodziny mogły tam za-
mieszkać. W latach 90. zaczęli w
stoczni zwalniać grupowo. Ja też
straciłam pracę. Przez dwa lata
na zasiłku jakoś było, ale potem
to ani pracy, ani pieniędzy. W
mieszkaniu spółdzielnia chciała
mi zamontować liczniki, ale nie
miałam czym zapłacić. Nie zgo-
dziłam się. Wyliczyli mi więc ry-
czałt, a to stawka jak dla całej
rodziny. Przestałam płacić. Byłam
spółdzielni winna 1200 zł. Złożyli
w sądzie wniosek o eksmisję i za-
proponowali jako mieszkanie so-
cjalne wózkarnię - opowiada.
Wyrok zapadł zaocznie.

Pani Elżbieta przyjęła wóz-
karnię, wyremontowała, zrobiła
ubikację. Jednak tam też trzeba
było płacić czynsz i za media, a
ona tych pieniędzy nie miała. I
znów zasądzono jej eksmisję. -
Tak się załamałam, że tydzień
siedziałam na schodach. Myśli
pani, że ktoś  z sąsiadów się mną
zainteresował? Nikt. W końcu
przyjechali po mnie ze szpitala
psychiatrycznego i zamknęli na
dwa miesiące. Rodzina też się
ode mnie odwróciła już przy
pierwszej eksmisji. Zerwałam z
nimi kontakty.

Bez domu można żyć 
Trzy lata temu spakowała do
walizki wszystko, co jej zostało i
wyruszyła w Polskę. Mieszkała
po trosze w Warszawie, Krako-
wie, Katowicach. Przyjechała do
Poznania. Trzy dni spała na
dworcu. 

- Przez ten cały czas, jedyną
władzą, z którą się spotykałam,
byli ochroniarze – mówi pani
Elżbieta. – Oni są bezwzględni.
Potrafią nie tylko człowieka ob-
rażać, ale też pobić. 

Do schroniska dla bezdo-
mnych nie chciała pójść. - To nie
dla mnie, to mnie przygnębia –

tłumaczy. – Tam są głównie
chorzy ludzie, a ja jestem
zdrowa i silna. 

Dlaczego postanowiła zostać
w Poznaniu? - Przypadek – od-
powiada. – Zatrzymałam się  w
tej trawie i mieszkam tu od lipca
zeszłego roku. 

Bez adresu i dokumentów 
Ma 400 zł renty, ale skradziono
jej dowód osobisty, a bez doku-
mentu nie można w banku wy-
płacić pieniędzy.  Na pytanie
dlaczego nie wyrobi sobie no-
wego dowodu, odpowiada: -
Przecież to uwłacza ludzkiej
godności! Jakie to są pieniądze?!
Jak żyć za 400 zł po tylu latach
pracy dla tego kraju? – dener-
wuje się. – Nie chcę nawet tej jał-
mużny. 

Na trawniku przy Pestce zbu-
dowała sobie własny świat. Tro-
chę starych mebli, fotel, kanapa,
grill, stolik. Ścieżki wyłożone
kamykami, doniczki z rośli-
nami, a naokoło rosną słonecz-
niki. - Piękne kwiaty – mówi z
zadowoleniem. – Nie wiedzia-
łam, że słoneczniki są takie
wdzięczne. 

Wielu okolicznych mieszkań-
ców podrzuca pani Elżbiecie coś
do jedzenia. Na stoliku stoją
słoiki z przetworami, placek. Ale
są tacy, którym się nie podoba
jej obecność. - Złożyli na mnie
skargę na policji i teraz mam
proces o zanieczyszczanie te-
renu miejskiego – tłumaczy. –
Wezwania przywożą mi poli-
cjanci, bo przecież nie mam ad-
resu. Nigdy przedtem nie
miałam do czynienia z sądami,
a teraz już toczy się drugie po-
stępowanie. 

Idzie zima 
- To trudny czas, ale trzeba to
jakoś przeżyć – odpowiada. –
Umiem wiele zrobić. Teraz bu-
duję sobie altankę, zbieram
stare panele i deski. Taka 3 na 3
metry. Potrzebowałabym jesz-
cze 9 metrów styropianu i bla-
chy falistej – objaśnia. 

- Nie obawia się pani, że tę al-
tankę pani rozbiorą? – pytam 

- Już mi grozi ze straży miej-
skiej, że rozwalą, ale ja postawię
nową. 

- I święta też tu pani spędzi?
- Już w zeszłym roku miesz-

kańcy osiedla zapraszali mnie
na wigilię, ale odmówiłam.
Przecież to w gruncie rzeczy dla
nich krępujące. I dla mnie też.
Zresztą święta to nie problem,
bo jestem niewierząca. 

Pisała do Tuska 
-Czego Pani oczekuje skazując
się na bezdomność? – pytam. 

- Chcę tylko sprawiedliwości.
Chcę odzyskać moje mieszkanie
– mówi. – Pisałam nawet do
Tuska, to mi odpisali, że to nie
ich kompetencje. Jaka to poli-
tyka społeczna? To polityka an-
tyspołeczna. Jak człowiek
zostaje wypchnięty poza na-
wias, to już nie należy do społe-
czeństwa. 

Nawet kampania wyborcza
nie ominęła pani Elżbiety. -
Przyszła to do mnie kobieta i po-
wiedziała, że jest z komitetu wy-
borczego. Nie pamiętam jakiego.
I wcale nie zaoferowała pomocy.
Powiedziała, że każdy by tak
chciał sobie zająć grunt miejski
jak ja. Zapytałam, czy chciałaby
być bezdomna. Poszła sobie. 
Anna Dolska 

Czekając na sprawiedliwość 
- Dziennikarze z telewizji  siedzieli tu ze mną w nocy, jak spałam w śniegu na

materacu przykryta folią. Zrobili materiał. Gazeta napisała, że wolności mi się

zachciało. A ja chcę tylko sprawiedliwości, żeby władza się mną zainteresowała

– mówi Elżbieta Zielińska. A jak się nie zainteresuje? – pytam. – To tu umrę! 

ciąg dalszy ze str.1

Ze starych paneli i desek pani Elżbieta buduje altankę, by przetrwać zimę 
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