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DZIŚ W GAZECIE

DODATKI
RODZINNE
Od czwartku rewolucja w świadczeniach
rodzinnych. Dziś w „Gazecie” wszystko
o zasiłku i dodatkach. Czytaj – s. 21

Dzień Lecha Wałęsy
25 rocznica „Solidarności”. Bohaterem obchodów jest przede wszystkim Lech Wałęsa. Historyczny przywódca strajku w Stoczni

Gdańskiej apeluje dziś, by nie spoczywać na laurach, bo świat nadal potrzebuje solidarności
ryw „Solidarności” należy
traktować w tym samym wymiarze co rewolucję amerykańską, francuską czy ruch
pokojowy Gandhiego w Indiach – przekonywał wczoraj w Warszawie
Zbigniew Brzeziński, w 1980 r. doradca
prezydenta USA Jimmy’ego Cartera.
Przemawiał do kilkuset uczestników
konferencji „Od »Solidarności« do wolności”. Wśród nich wielu wybitnych polityków, intelektualistów i duchownych
z całego świata, m.in. Madeleine
Albright, b. sekretarz stanu USA, Siergiej
Kowaliow, rosyjski obrońca praw człowieka, kardynał Jean-Marie Lustiger, socjolog lord Ralph Dahrendorf.
Konferencja to jeden z głównych punktów obchodów Sierpnia ’80. Według większości obserwatorów tegoroczne uroczystości są być może ostatnią okazją przypomnienia światu, że proces prowadzący do
upadku komunizmu i zjednoczenia Europy zaczął się w Gdańsku w 1980 r.
Lech Wałęsa, który otworzył obrady,
wymienił ludzi, którzy w największym
stopniu przyczynili się do upadku komunizmu – papieża Jana Pawła II (– Nie namawiał nas do rewolucji, ale był tak sugestywny, że każdy z nas musiał się zastanowić – mówił Wałęsa), Michaiła Gorbaczowa (– Nie udał mu się remont komunizmu i to jego zasługa), Borysa Jelcyna
(– Wyprowadził Rosję z ZSRR, a potem
rozwiązał ZSRR). Swój udział Wałęsa
skromnie pominął. Ale zaapelował o więcej solidarności także i dziś, w epoce globalizacji i rosnących nierówności. – Nie
proponuję rewolucji. Wychowajmy człowieka sumienia, wartości – mówił pierwszy przywódca „S”. I zakończył: – Na drodze reform zawsze spotkacie Lecha Wałęsę. Zanim trumny nad nim nie zamkną.
Prezydent Aleksander Kwaśniewski nie
pierwszy już raz oddał hołd ludziom „S”.
– Zasługujecie na wdzięczność wszystkich
Polaków. Także tych, których nie było wtedy w „S”, którzy nie rozumieli, że racja
jest po waszej stronie. Którzy nie chcieli,

PIOTR BERNAŚ
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Lech Wałęsa: – Dziś też nie proponuję rewolucji. Wychowajmy człowieka sumienia, wartości. Z prawej Bogdan Borusewicz, organizator sierpniowego strajku, z lewej Jerzy Buzek, przewodniczący I zjazdu „S”

nie mogli lub nie potrafili wesprzeć waszej
sprawy. I nawet tych, którzy z wami walczyli – mówił prezydent. Po chwili zwrócił się do Wałęsy: – 25 lat temu nie stałem
z panem po jednej stronie, dzisiaj jednak
nie mam wątpliwości, że pana wizja Polski wiodła nas w dobrym kierunku.
Podczas kolejnych wystąpień obaj prezydenci siedzieli obok siebie i przyjaźnie
rozmawiali. Metropolita lubelski abp Jó-

zef Życiński wkrótce jednak przypomniał,
że sierpniowa rocznica nie doprowadziła
do zasypania wszystkich podziałów.
I skarcił tych, którzy odmawiają pojednania: – Nie wolno nam grzęznąć w małostkowych sporach o to, kto był pierwszy, kto
bardziej odważny... To poniżej godności
człowieka solidarnego.
Wczoraj rano rocznicę „Solidarności”
na specjalnym posiedzeniu uczcili posło-

wie i senatorowie. Tu jedynym mówcą był
Lech Wałęsa. – Niezależnie od dzisiejszych kalkulacji i ceny, jaką przyszło zapłacić, przez ostatnie 25 lat zamknęliśmy
epokę podziałów, wrogów i granic – powiedział. – Z dumą podnosimy czoło.
Wolność jest bezcenna.
RAFAŁ KALUKIN

rozmawiają w Gdańsku o roli Sierpnia ’80 – s. 4

u Jak „Solidarność” widziano za granicą
– więcej z warszawskiej konferencji
o „Solidarności”
w Sejmie

– s. 19

– s. 2

jubileuszu – pisze Rafał Kalukin

Kupuj cegły, zbieraj faktury

Katrina uderzyła w Nowy Orlean

Będzie zwrot podatku VAT

poniedziałek po uderzeniu
w ląd kilkadziesiąt kilometrów
od Nowego Orleanu osłabła.
Mimo to wiatr wiał z prędkością nawet
ponad 200 km na godzinę. Po ulicach latały fragmenty domów, a nawet kilkumetrowe konary drzew. Większość mieszkańców ewakuowała się na północ. Od niedzieli wszystkie drogi były zapchane. Wyjechało milion z 1,3 mln mieszkańców
Nowego Orleanu i okolic.
Choć huragan osłabł, nie znikło najpoważniejsze niebezpieczeństwo – leżący poniżej poziomu morza Nowy Orlean mógł
być w każdej chwili zalany wodą.
Meteorolodzy przewidywali, że morskie
fale spiętrzą wody rzeki Missisipi nawet
o 8,5 metra i woda przeleje się przez wały chroniące Nowy Orlean, leżący w delcie gigantycznej rzeki.
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Huragan zatrząsł również rynkami surowców. W poniedziałek ropa była najdroższa w historii – baryłka kosztowała ponad 70 dol. Huragan wyłączył bowiem
z pracy większość rafinerii i platform wydobywczych położonych nad Zatoką Mek-

sykańską. Amerykanie ostrożnie oceniają,
że z tego powodu na rynek trafi 10-15 proc.
mniej paliw. Z rejonu zatoki pochodzi bowiem co trzeci sprzedawany w USA gaREUTERS, AP, DP
lon paliwa.
Więcej – s. 10; „Katrina” i cena ropy – s. 24

– s. 18

Sejm odrzucił weto prezydenta
do ustawy o zwrocie VAT za materiały
budowlane. Resort finansów będzie
musiał znaleźć kilka miliardów
złotych w przyszłorocznym budżecie

Skąd wziąć te pieniądze? Gronicki
ostrzega, że w projekcie budżetu na 2006 r.
zaproponuje podwyżkę akcyzy na paliwa
o 25 gr na litrze. Ale posłowie pozostali
nieugięci. – Ustawę obiecaliśmy wyborcom i słowa dotrzymamy, a szantażu ministra się nie boimy – tłumaczyli w trakcie debaty.

osłowie odrzucili weto Aleksandra
Kwaśniewskiego prawie jednomyślnie, nikt nie odważył się być przeciw, tylko trzech posłów się wstrzymało.
To oznacza, że podatnicy dostaną zwrot
części podatku VAT za materiały budowlane, które kupowali lub kupią od 1 maja
2004 r. do końca 2007 r. Oczywiście jeśli
mają faktury. Ustawę obiecał jeszcze rząd
Leszka Millera. Miała ona zrekompensować wzrost stawki VAT na materiały budowlane po wejściu do UE z 7 do 22 proc.
Ale minister finansów Mirosław Gronicki poprosił prezydenta o weto. Powód?
Resort finansów wyliczył, że ustawa może kosztować budżet od 4,5 do 18 mld zł.
Tylko w przyszłym roku trzeba będzie wydać ok. 3 mld zł.

Skąd państwo weźmie pieniądze
na nową ulgę podatkową – s. 23

P

Budynek w centrum Nowego Orleanu zawalił się po uderzeniu huraganu

– s. 9

u Pełny tekst wystąpienia Lecha Wałęsy

Milion ludzi uciekło przed huraganem

Pędząca nad Zatoką Meksykańską,
„Katrina” była huraganem
najgroźniejszej, piątej kategorii

– s. 5

u Przewodniczący Komisji Europejskiej

u Jaka jest „Solidarność” w roku swojego

u Gdańskie obchody organizują trzy
konkurencyjne grupy

u Historycy i dysydenci z Europy Wschodniej

JUTRO W GAZECIE

JAK ODLICZYĆ

VAT

Jakie dokumenty musisz złożyć i gdzie?
Ile pieniędzy możesz odzyskać i kiedy?
Informator o zwrocie VAT-u
za materiały budowlane
już jutro w „Gazecie”

