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Pos³owie z Solidarnoœci

Tadeusz Madziarczyk cz³onek Zarz¹du Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ „Solidarnoœæ”, pracownik ZG Rudna, zosta³ wybrany
do Sejmu RP. Tadeusz Madziarczyk startowa³ z listy Prawa i Sprawiedliwoœci i uzyska³ ponad 8 tysiêcy g³osów. Nie bêdzie
to jedyny przedstawiciel Solidarnoœci z naszego Regionu w parlamencie. Mandaty poselski uzyskali równie¿ El¿bieta Witek
WO
z jaworskiej oœwiaty i g³ogowski nauczyciel Jan Zubowski. Nowym pos³om gratulujemy wyboru.

Msza prymicyjna ks. Jerzego

Nikomu nie trzeba przypominaæ kim by³ ksi¹dz Jerzy Popie³uszko. Kapelan Solidarnoœci, obroñca godnoœci cz³owieka, jego
prawa do sprawiedliwoœci i wolnoœci. Odda³ ¿ycie za idea³y prawdy i sprawiedliwoœci. Jego s³owa do dzisiaj s¹ aktualne.
Przypominaj¹ kim jesteœmy i do czego powinniœmy d¹¿yæ.

Msza prymicyjna, Parszowice 4 czerwca 1972 r. Drugi od prawej ks. Jerzy Popie³uszko.
„Przemoc nie jest oznak¹ si³y,
lecz s³aboœci. Komu nie uda³o siê
zwyciê¿yæ sercem lub rozumem,
usi³uje zwyciê¿yæ przemoc¹.”
„Praca jest nieodzownym towarzyszem cz³owieka. Ma ona s³u¿yæ cz³owiekowi, ma cz³owieka
uszlachetniaæ. St¹d cz³owiek nie
mo¿e byæ niewolnikiem pracy
i w cz³owieku nie mo¿na widzieæ
tylko wartoœci ekonomicznych.”
– mówi³ w swoich kazaniach
ksi¹dz Jerzy. Kazaniach, które dla
tysiêcy ludzi by³y przez lata i nadal
s¹ ¿yciow¹ busol¹ .
Solidarnoœæ Zag³êbia Miedziowego ca³y czas pamiêta o swoim
patronie. Zamawiamy msze œwiête
w intencji rych³ej beatyfikacji s³ugi
bo¿ego. Tradycyjnie i w tym roku –
16 paŸdziernika – w legnickiej katedrze zosta³a odprawiona msza
œwiêta koncelebrowana przez ksiêdza infu³ata W³adys³awa Bochnaka.
W nabo¿eñstwie uczestniczy³y
poczty sztandarowe NSZZ „Solidarnoœæ”: Regionu Zag³êbie Miedziowe, Energii Pro, Huty Miedzi
Legnica, PKP Legnica oraz ZM Legmet. Po mszy delegacje z³o¿y³y
kwiaty pod tablic¹ poœwiecon¹
pamiêci ks. Jerzego.

W rocznicê œmierci kapelana
Solidarnoœci, 19 paŸdziernika,
spotkaliœmy siê w koœciele w Parszowicach ko³o Œcinawy. Wiele
osób zada sobie pytanie dlaczego
w³aœnie w Parszowicach? W tym
koœciele, w czerwca 1972 roku,
ks. Jerzy Popie³uszko odprawia³
wspólnie ze swoim koleg¹ seminaryjnym Bogdanem Liniewskim
mszê prymicyjn¹. Jak siê dowiadujemy z tekstu Marcina Ko³odzieja napisanego dla Nowego
¯ycia w ubieg³ym roku – ksi¹dz
Jerzy, w miesi¹cach letnich 1971
roku spêdza³ wakacje na Dolnym
Œl¹sku. Zwiedzili miêdzy innymi
Karkonosze oraz Wroc³aw
i Legnicê, gdzie mieszka³a rodzina
Bogdana Liniewskiego. W maju
1972 roku m³odzi duchowni
zostali wyœwiêceni na kap³anów.
„...Po tym szczególnym w ich
¿yciu wydarzeniu przyszed³ czas
na Msze œwiête prymicyjne. By³o
ich bardzo du¿o. Sprawowali je
osobno, ale równie¿ i razem.
Ksi¹dz Jerzy i ksi¹dz Bogdan pojechali na Dolny Œl¹sk, aby i tam
obdarzyæ znajomych swoim b³ogos³awieñstwem prymicyjnym.
Zatrzymali siê wtedy we Wroc³a-

Stanis³awa Lewandowska
Burmistrz miasta i gminy Œcinawa
Mia³am t¹ przyjemnoœæ ¿e na mszy prymicyjnej ks. Jerzego by³o
mi dane wyrecytowaæ wiersz. Ogromnie to prze¿ywa³am, i z trudem dotrwa³am do koñca mimo ¿e w recytacjach wierszy mia³am
ogromn¹ wprawê. Tu siê przyznam, ¿e na koniec siê rozp³aka³am.
Ale teraz po latach myœlê sobie, ¿e chyba czu³am t¹ wyj¹tkow¹
historyczn¹ chwilê i tego wyj¹tkowego cz³owieka do którego siê
wówczas zwraca³am. Niestety nie pamiêtam tego wiersza, który
recytowa³am, ale obiecuje ¿e poszukam jego w domu i byæ mo¿e
go znajdê. Mam jedno zdjêcie z tej uroczystoœci. Ksiêdzu Jerzemu
towarzyszy³ jego przyjaciel ze studiów ksi¹dz Bogdan Liniewski,
który tutaj w naszej wsi rodzinnej w Parszowicach ma rodzinê. Co
kilka lat ks. Liniewski odwiedza nas i przy ka¿dym spotkaniu opowiada o ks. Jerzym. Warto tu zaznaczyæ, ¿e ks. Jerzy kiedy jecha³
w ostatni¹ podró¿ z Bydgoszczy, kiedy zosta³ porwany
i zamordowany porusza³ siê samochodem po¿yczonym w³aœnie od
ks. Liniewskiego.

wiu u kolegi ksiêdza Bogdana
– Waldemara Lewandowskiego.
Nastêpnie sprawowali Msze
œwiête prymicyjne w Dzia³oszynie ko³o Bogatyni i Karpaczu Bierutowicach. Dnia 5 czerwca
1972 roku, w sobotê o godzinie
19.00 przewodniczyli równie¿
w Eucharystii w koœciele parafialnym pod wezwaniem œw. Karola
Boromeusza w Wo³owie, gdzie
proboszczem i dziekanem by³
wówczas ksi¹dz pra³at Franciszek
Bosak. Po tej Mszy œwiêtej pojechali te¿ do Parszowic ko³o Œcinawy i równie¿ tam sprawowali
Eucharystiê dla miejscowej
wspólnoty parafialnej...”.
Ks. Waldemar Weso³owski,
obecny proboszcz tamtejszej
parafii powita³ wszystkich zebranych i przypomnia³ historiê ¿ycia
ks. Jerzego i prosi³ zebranych o
modlitwê o rych³¹ beatyfikacjê
S³ugi Bo¿ego Ks. Jerzego. Zacytowa³ te¿ s³owa przedstawicieli
ówczesnych w³adz, którzy utrzymywali: „¿eby nie robiæ mu
krzywdy, ¿eby go tylko zastraszyæ,
bo Ÿle by³oby daæ Koœcio³owi
mêczennika”. Wyrazi³ te¿ radoœæ
i¿ to w³aœnie nasza parafia, mieszkañcy Parszowic maj¹ to szczêœcie
i osobiœcie poznali ks. Jerzego.
Mszê koncelebrowa³ ks. Waldemar wspólnie z ks. Marianem
Kopko duszpasterzem NSZZ
„Solidarnoœæ” Regionu Zag³êbie.
– ...jestem dumny, ¿e 21. Rocznice mêczeñskiej œmierci ks.
Jerzego mogê odprawiaæ t¹ mszê
œwiêta przy o³tarzy gdzie On
odprawia³ jedn¹ ze swoich
pierwszych mszy œwiêtych. (...)
Nie zna³em osobiœcie ks. Jerzego,
zna³em go tylko z kazañ, bo jego
kazania kr¹¿y³y tak jak najcenniejsza „bibu³a” po ca³ej Polsce. Ale
miesi¹c po pogrzebie by³em w
jego pokoju i widzia³em jego bardzo skromne mieszkanie. (...) –
powiedzia³ w swoim kazaniu
ksi¹dz Marian Kopko. W jegom

kazaniu nie zabrak³o tak¿e nawi¹zañ do spraw bli¿szych. Dwóch
najwa¿niejszych wydarzeñ 2005
roku. Œmierci Jana Paw³a II i 25.
rocznicy powstania NSZZ Solidarnoœæ.
– To wo³anie Jana Paw³a II
z Placu Zwyciêstwa w Warszawie
poruszy³o sumienia w Polsce i na
Œwiecie. Ludzie tej naszej polskiej
ziemi podnieœli wtedy wysoko
g³owy i polski robotnik odnalaz³

ona nasz¹ dziejow¹ spuœcizn¹ i zwyciêstwem
bezkrwawej rewolucji. (...) Solidarnoœæ to znaczy jeden wraz z
drugim a skoro brzemiê to brzemiê niesione razem, razem we
wspólnocie, nigdy jeden przeciw
drugiemu. Solidarnoœæ jest tak¿e
ofiara krwi, a taka ofiara zobowi¹zuje najbardziej. Dlatego my tu
dzisiaj gromadzimy siê. Narodo-

Jerzego Popie³uszki, nale¿y nam
siê mocno modliæ, aby ten patron,
który tu kiedyœ w tej œwi¹tyni
sprawowa³ Echarystiê aby by³
obecny w naszych sercach
w naszych rodzinach, abyœmy
czêœciej przyjmowali Pana Jezusa

Ks. Waldemar Weso³owski i ks. Marian Kopko, Parszowice 19 paŸdziernika 2005 r.
godnoœæ, odczu³ pragnienie prawdy, wolnoœci i sprawiedliwoœci.
I umia³ odnaleŸæ wartoœæ i si³ê
prawdziwej ludzkiej solidarnoœci.
(...) Rozumienie idei solidarnoœci
da³o nazwê Niezale¿nemu Samorz¹dnemu Zwi¹zkowi Zawodowemu „Solidarnoœæ”, która podjê³a zmagania o nowy kszta³t ¿ycia
w wyzwolonej ojczyŸnie. Powia³
wtedy wiatr wolnoœci który
odmieni³ oblicze nie tylko Polski
lecz i znacznej czêœci Europy.
Ojciec Œwiêty w Sopocie przypomnia³ ¿e Solidarnoœæ otworzy³a
bramy wolnoœci w krajach zniewolonych systemem totalitarnych
i to wydarzenie nale¿y do naszego
dziedzictwa narodowego. Jest

we sumienie ukazuje siê równie¿
w mêczeñskiej œmierci S³ugi
Bo¿ego ks. Jerzego. Zadajmy
sobie pytania. Czy jesteœmy wierni przes³aniom Solidarnoœci? Czy
dzisiaj przed ks. Jerzym nie musimy siê wstydziæ? Spójrzmy w g³¹b
naszych serc. Czy my niesiemy
razem brzemiono? Czy buduj¹c
now¹ Polskê, przestrzenie odzyskanej wolnoœci, suwerennoœci,
pamiêtamy o tych którzy cierpi¹
z powodu ubóstwa? (...) kiedy
koñczymy Œwiêty Rok Eucharystii
nale¿y odnowiæ wartoœci w ruchu
Solidarnoœæ. I kiedy dzisiaj k³aniamy siê Panu Bogu, ¿e da³ nam
takiego wielkiego orêdownika w
postaci patrona „Solidarnoœci” ks.

i dziêkowali za ks. Jerzego. Obyœmy jak najprêdzej doczekali
wyniesienia ks. Jerzego na o³tarze
koœcio³a. – mówi³ ksi¹dz Kopko
We mszy uczestniczyli licznie
mieszkañcy, delegacje Solidarnoœci
oraz w³adze miasta i gminy Œcinawy. Uroczystoœci uœwietni³y poczty sztandarowe NSZZ „Solidarnoœæ” Regionu Zag³êbie Miedziowe oraz parafii Matki Boskiej królowej Polski w Polkowicach. Z³o¿ono kwiaty pod tablic¹ ks. Jerzego i zapalano œwiece. Po mszy
mieszkañcy Parszowic zorganizowali dla goœci z Solidarnoœci
w miejscowej œwietlicy poczêstunek.
Wojciech Obremski
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Redaguje zespó³. Zdjêcia: Wojciech Obremski, e-mail: wobremski@wp.pl

Szkolenia

Stoczniowiec
w Brukseli

 Pierwsze, po przerwie wakacyjnej, szkolenie odby³o siê w dniach
9 - 10 wrzeœnia br. By³o to Zarz¹dzanie grup¹ i zespo³em
w ramach cyklu Podstawowe Elementy Zarz¹dzania. G³ównymi
celami warsztatów by³o poznanie etapów i elementów pracy
w grupie oraz przyswojenie umiejêtnoœci radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i destruktywnymi uczestnikami pracy zespo³owej. W sesji wziêli udzia³ cz³onkowie Zwi¹zku z: Sitechu Sp. z o.
o. w Polkowicach, Zak³adów Górniczych „Lubin”, Wojewódzkiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy SA, Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Z³otoryi oraz organizacji
pracowników oœwiaty i wychowania w Jaworze i Chojnowie.
Zajêcia prowadzi³a Ewa Kosiorowska.
 W dniach 30 wrzeœnia - 1 paŸdziernika br. w Legnicy odby³a siê,
w ramach projektu Podstawowe Elementy Zarz¹dzania, sesja
Elementy zarz¹dzania wg McKinsey Co., podczas której uczestnicy poznali zarys historii teorii zarz¹dzania oraz dok³adniej jedn¹
ze wspó³czesnych teorii, której twórcy po³o¿yli nacisk na podmiotowoœæ cz³owieka w procesie pracy. W projekcie, który rozpocz¹³ siê w czerwcu br., bierze udzia³ 16 cz³onków Solidarnoœci.
Zajêcia prowadzi³a Ewa Kosiorowska

FOT. JÓZEF NIEMIEC

W œrodê s³ynna figurka Manneken–Pis w Brukseli zosta³a
ubrana w strój gdañskiego stoczniowca.
W œrodê przed po³udniem ods³oniêto pos¹g ubrany w granatowy drelich i ¿ó³ty kask i przepasany wstêg¹ z napisem
„Solidarnoœæ”.
Manneken–Pis – figurka siusiaj¹cego ch³opca – jest jednym
z symboli Brukseli. Codziennie fotografuj¹ siê przy nim setki
turystów. Figurka czêsto przebierana jest w okolicznoœciowe stroje dla uczczenia historycznych rocznic.
Manneken–Pis w stroju gdañskiego stoczniowca to jeden
z elementów obchodów 25. rocznicy powstania „Solidarnoœci”, które odbywaj¹ siê tak¿e w Brukseli.
Dzia³ Informacji KK

P³atnymi studiami
w studenta
Rz¹dowy projekt „Strategii dla edukacji na lata 2007–2013”, przewiduj¹cy
m.in. wprowadzenie p³atnych studiów dla wszystkich studentów, wywo³a³ burzê.
 W dniach 10 - 12 paŸdziernika 2005 r. w Legnicy, Jan Kosowski,
Regionalny Koordynator ds. bhp, przeprowadzi³ szkolenie Spo³eczna Inspekcja Pracy dla dzia³aczy zwi¹zkowych i spo³ecznych
inspektorów pracy z: Dolnoœl¹skiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego we Wroc³awiu, Fabryki Urz¹dzeñ Mechanicznych „Chofum” SA w Chocianowie, Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Lubinie, Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach i Zak³adu Nietypowej Produkcji Ma³otona¿owej i Prototypów w Legnicy Oddzia³u Instytutu Metali Nie¿elaznych. Szkolenie dotyczy³o podstaw prawnych dzia³alnœci SIP oraz roli zwi¹zku zawodowego w zakresie
EK
ochrony pracy. W zajêciach wziê³o udzia³ 14 osób.

P

³atne studia skrytykowano z kilku
powodów. Po pierwsze, jest to
rozwi¹zanie korzystne dla dobrze
zarabiaj¹cych i mieszkaj¹cych blisko
oœrodków akademickich. Po drugie, nie
przeprowadzono w tak wa¿nej sprawie
¿adnych konsultacji spo³ecznych, czego
nie praktykuje siê w pañstwach demokratycznych. Po trzecie, nie wyrówna to
szans m³odych ludzi, poniewa¿ szko³y
œrednie ró¿nie ucz¹. Po czwarte, rz¹d
przedstawi³ propozycjê na dwa miesi¹ce
przed swoim odejœciem, co tylko irytuje
i stwarza podejrzenie nieczystych zamiarów oraz dzia³ania z zaskoczenia. W Polsce studiuje prawie 2 mln. osób, z czego
ok. 800 tys. na niep³atnych dziennych

Przestrzeñ wolnoœci
na p³ycie
Ta informacja z pewnoœci¹ ucieszy zarówno fanów muzyki Jeana
Michela Jarre’a jak równie¿ widzów tego wyj¹tkowego i niezapomnianego widowiska, które mia³o miejsce 26 sierpnia br. na terenie Stoczni Gdañskiej z okazji 25-lecia „Solidarnoœci”.
Jak poinformowali przedstawiciele wydawcy Warner Music Poland,
p³yta DVD z zapisem koncertu Jarre’a „Przestrzeñ wolnoœci” trafi do
sklepów ju¿ 28 paŸdziernika br. i ma kosztowaæ 45-50 z³.

Aby z³agodziæ spodziewany opór spo³eczny, decydenci zaproponowali wprowadzenie rozbudowanego systemu stypendiów i kredytów. Rzecz jednak w tym,
¿e nikt nie wie, jak mia³by on wygl¹daæ.
A je¿eli nikt nie wie, to znaczy, ¿e go nie
ma. Polacy zaœ z doœwiadczenia wiedz¹,
¿e jeœli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieni¹dze i to na pewno nie dla nich.
Intuicyjnie te¿ wyczuwaj¹, i¿ od przyjêcia
strategii do uporz¹dkowania systemu
finansowania studiów droga jest daleka.
Chaos zatem zapewniony, czego wszyscy
maj¹ doœæ.

Centrum
Solidarnoœci za 5 lat
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uczelniach pañstwowych i to w³aœnie oni
zostaliby najboleœniej dotkniêci proponowanymi zmianami.

Pierwszy etap budowy Europejskiego Centrum Solidarnoœci ma
zostaæ ukoñczony w 2010 roku.
Wczoraj w siedzibie TVP w Warszawie spotkali siê cz³onkowie
Honorowego Komitetu Budowy Europejskiego Centrum
Solidarnoœci aby podziêkowaæ telewizji za program, jaki nadawa³a
w czasie rocznicy powstania ”Solidarnoœci” oraz by omówiæ
przysz³e plany komitetu. W spotkaniu uczestniczy³ Janusz Œniadek,
przewodnicz¹cy NSZZ ”S”, który podziêkowa³ wszystkim za
godne uczczenie 25. rocznicy powstania Zwi¹zku.
Wstêpny koszt budowy Centrum Solidarnoœci to ok. 200 mln z³
- powiedzia³ dziennikarzom prezydent Gdañska Pawe³
Adamowicz. Ma to byæ obiekt b¹dŸ zespó³ obiektów, w których
oprócz czêœci muzealnej, poœwiêconej drodze Polaków do
wolnoœci, by³aby czêœæ badawczo-naukowa, gdzie mogliby siê
kszta³ciæ m³odzi Polacy.
Obecny na spotkaniu Lech Wa³êsa, który jest przekonany, ¿e
up³ywaj¹cy czas bêdzie coraz bardziej pokazywa³ wa¿noœæ
wydarzeñ Sierpnia ‘80, ma nadziejê, ¿e na 50-lecie ”Solidarnoœci”
centrum bêdzie przyjmowaæ dziennie 16 tys. osób.
Centrum ma zajmowaæ teren o powierzchni ok. jednego
hektara przyleg³y do placu Solidarnoœci i Pomnika Poleg³ych
Stoczniowców w Gdañsku. Wed³ug w³adz miasta bêdzie to kiedyœ
centrum nowej gdañskiej dzielnicy Nowe Miasto. Budowa
centrum ma byæ finansowana z bud¿etu miasta, województwa
pomorskiego, a tak¿e - jak chcia³by samorz¹d miejski ze œrodków
rz¹dowych i unijnych. Na razie oszacowano, ¿e koszt budowy to
ok. 200 mln z³.
Dzia³ Informacji KK
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Tymczasem kluczem do rozwi¹zania problemów szkolnictwa wy¿szego jest zwiêkszenie œrodków na ca³¹ edukacjê w bud¿ecie pañstwa do poziomu co najmniej 5 proc.
PKB (obecnie nieco ponad 3 proc.). W pañstwach Unii Europejskiej to standard, czêsto zreszt¹ przekraczany. Takie stanowisko
od kilkunastu lat prezentuje NSZZ „Solidarnoœæ”. Przerzucanie kosztów utrzymania
systemu na barki studentów i ich rodziców
jest – w aktualnej sytuacji materialnej spo³eczeñstwa – wielkim nieporozumieniem.
Pomys³ wprowadzenia p³atnych studiów
zrodzi³ siê zapewne w g³owach ludzi, którzy maj¹ pe³ne portfele, s¹ oderwani od
rzeczywistoœci i jest niew¹tpliwie bublem
Stanis³aw Witek
odchodz¹cej ekipy.

Przywilej
o rok d³u¿ej
Wa¿ne dla nauczycieli
Jeszcze pó³tora tygodnia temu wydawa³o siê, ¿e
nauczyciele bêd¹ mogli przechodziæ na wczeœniejsz¹
emeryturê na korzystniejszych zasadach do koñca 2008 a
nie 2006 roku. Po manifestacji górników w dniu 26 lipca
br. sta³o siê inaczej. Parlament przyzna³ protestuj¹cym
specjalny system emerytalny, a pozostali pracownicy,
którzy s¹ zatrudnieni w szczególnych warunkach - w tym
pedagodzy - z wczeœniejszych emerytur bêd¹ mogli
korzystaæ do koñca 2007 roku. PóŸniej zast¹pi¹ je
emerytury pomostowe.
Ustawa musi byæ teraz podpisana przez prezydenta.
Niewykluczone,
¿e
zmienionymi
przepisami
emerytalnymi zajm¹ siê sêdziowie Trybuna³u
Konstytucyjnego - jeœli zostan¹ zaskar¿one. Chêtnych nie
brakuje, gdy¿ przeciwko s¹ pracodawcy, eksperci oraz
rz¹d. Gdyby jednak ich nie zaskar¿ono, to i tak
przesuniêcie terminu do 2007 roku prawdopodobnie
skomplikuje ¿ycie wielu w³adzom samorz¹dowym, które
uchwalaj¹c tegoroczne bud¿ety, myœlami by³y w 2006
roku i kroi³y je na miarê przysz³orocznej mniejszej kadry
pedagogicznej. Warto w tym miejscu wspomnieæ, ¿e dla
wielu nauczycieli termin 2007 roku jest bardzo korzystny
i rozwi¹zuje problem ich ”byæ” albo ”nie byæ”.
Stanis³aw Witek
Rzecznik prasowy SROiW
NSZZ ”Solidarnoœæ” Region Zag³êbie Miedziowe
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Pielgrzymka „Solidarnoœci” do Rzymu
W pierwsz¹ rocznicê œmierci Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II NSZZ „Solidarnoœæ” organizuje pielgrzymkê do Rzymu.
Dostêpnych jest 5 wariantów pielgrzymki, od piêciu do dziesiêciu dni.
 Program 1 - Rzym, przelot samolotem (5 dni) 995 z³ + bilet lotniczy
 Program 2 - Rzym, Asy¿ (6 dni) 895
- 940 z³
 Program 3 - Rzym, Loreto, San Giovani Rotondo (7 dni) 1050 - 1095 z³
 Program 4 - Rzym, Toskania, Mediolan, Verona (9 dni) 1395 - 1450 z³
 Program 5 - Rzym, Loreto, San Giovani Rotondo, Capri, Pompeje (10
dni) 1540 - 1595 z³
Organizatorem pielgrzymki jest
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ”. W regionach zostali powo³ani
koordynatorzy odpowiedzialni za
organizacjê pielgrzymki w terenie.
Koordynatorem Pielgrzymki w Regionie jest Wojciech Obremski. kontakt:
(076) 7210878 lub 0604 589 910.
Organizatorem technicznym jest
biuro podró¿y Mediterraneum Tour.
Kontakt: tel. 0601 74 82 08, e-mail:
ak@mediterraneum-group.pl
Warunki uczestnictwa
Warunki uczestnictwa w Pielgrzymce
NSZZ „Solidarnoœæ” w pierwsz¹ rocznicê
œmierci Jana Paw³a II s¹ warunkami umowy,
której stronami s¹: uczestnik pielgrzymki

(dalej zwany uczestnikiem) oraz organizatorzy pielgrzymki (dalej zwani organizatorem). Z grona organizatorów za realizacjê
umowy pe³n¹ odpowiedzialnoœæ ponosz¹
organizatorzy techniczni wyjazdu, posiadaj¹cy stosowne koncesje i zezwolenie na
dzia³alnoœæ jako organizatorzy turystyki.
Zawarcie umowy nastêpuje poprzez
podpisanie zg³oszenia udzia³u w Pielgrzymce NSZZ ”Solidarnoœæ” przez uczestnika
oraz wp³acenie zaliczki w kwocie okreœlonej w programie jako pierwsza czêœæ zaliczki. Do dnia 31 stycznia 2006 r. zaliczka
powinna byæ uzupe³niona drug¹ wp³at¹ do
kwoty 60 proc. ceny pielgrzymki (kwota
okreœlona w programie jako druga rata).
Pozosta³a nale¿noœæ powinna zostaæ dop³acona nie póŸniej ni¿ do 10 marca 2006 r.
(kwota okreœlona w programie jako koñcowa wp³ata).
Ka¿dy uczestnik wyjazdu pielgrzymkowego powinien posiadaæ paszport lub
wa¿ny dowód osobisty.
Ceny przedstawione w ofercie programowej s¹ cenami sta³ymi. Organizator
zastrzega sobie jednak prawo do zmiany
ceny w wyj¹tkowych przypadkach, takich
jak: zmiany kursów walut, przekraczaj¹ce 5
proc. w skali tygodnia, zmiany taryf przewozowych, cen paliwa, przepisów podat-

kowych itp. Nie póŸniej jednak ni¿ 20 dni
przed dat¹ rozpoczêcia realizacji umowy.
W takich przypadkach zmiana ceny nie stanowi zmiany warunków umowy.
Organizator ma prawo odwo³aæ pielgrzymkê o ile liczba uczestników jest niewystarczaj¹ca, nie póŸniej jednak ni¿ 14 dni
przed wyjazdem. W takich przypadkach
organizator przed³o¿y w miarê mo¿liwoœci
uczestnikom inn¹ ofertê. Ewentualne ró¿nice kosztów pokrywa uczestnik. Opisane
sytuacje nie stanowi¹ zmiany warunków
umowy.
Je¿eli uczestnik rezygnuje z udzia³u
w pielgrzymce z przyczyn le¿¹cych po jego
stronie organizator potr¹ca:
 przy rezygnacji powy¿ej 30 dni przed
rozpoczêciem pielgrzymki - 10 proc.
ceny pielgrzymki od osoby
 przy rezygnacji miêdzy 30 a 14 dniem
- 50 proc. ceny pielgrzymki od osoby
 przy rezygnacji miêdzy 14 a 8 dniem
- 75 proc. ceny pielgrzymki od osoby
 przy rezygnacji poni¿ej 8 dni - 100
proc. ceny pielgrzymki
Organizator nie bêdzie dokonywaæ procentowych potr¹ceñ, jeœli w miejsce osoby
rezygnuj¹cej uczestnik przedstawi inn¹
osobê mog¹c¹ uczestniczyæ w pielgrzymce
w czasie pozwalaj¹cym organizatorowi na
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dokonanie niezbêdnych formalnoœci zwi¹zanych z wyjazdem.
Program pielgrzymki ma charakter
ramowy. Ze wzglêdu na szczególne warunki realizacji umowy organizator zastrzega
sobie mo¿liwoœæ zmiany kolejnoœci realizacji
niektórych punktów programu lub nawet
odst¹pienia od ich realizacji o ile jest to
utrudnione lub niemo¿liwe z niezale¿nych
od organizatora powodów i okolicznoœci.
Powy¿sze nie stanowi zmiany warunków
umowy.
Uczestnik ponosi odpowiedzialnoœæ
materialn¹ za szkody i stary wyrz¹dzone
z jego winy lub z winy osób niepe³noletnich,
nad którymi sprawuje nadzór lub opiekê.
Powy¿sze koszty uczestnik pokrywa na
miejscu wyrz¹dzenia szkody lub strat.
Organizator nie zwraca pieniêdzy z tytu³u niewykorzystanych przez uczestnika
œwiadczeñ z jego winy (np. spóŸnienia siê na
miejsce zbiórki, skrócenie pobytu, rezygnacja z czêœci lub ca³oœci programu).
Organizator ubezpiecza uczestników
pielgrzymki od kosztów leczenia do równowartoœci 15 tys. euro oraz od nieszczêœliwych wypadków. Baga¿ uczestnika podlega ubezpieczeniu do kwoty 800 z³.
Uczestnik ma prawo z³o¿yæ w biurze
organizatora reklamacjê w razie nienale¿y-

tego wykonania umowy w terminie nie
póŸniej ni¿ 14 dni od dnia zakoñczenia realizacji umowy. Organizator ma obowi¹zek
rozpatrzenia reklamacji w ci¹gu 30 dni od
daty jej otrzymania. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez organizatora jest zg³oszenie pilotowi przez uczestnika w czasie
trwania realizacji umowy na piœmie umotywowanych zastrze¿eñ. Nie uwa¿a siê za
wadê us³ugi niedoci¹gniêæ zawinionych
przez uczestnika lub osoby prawne i fizyczne nie pozostaj¹ce w stosunku prawnym z
organizatorem albo wynikaj¹ce z okolicznoœci, za które organizator nie odpowiada (np.
warunki atmosferyczne, losowe, decyzje
w³adz lokalnych i granicznych itp.).
Przy dokonywaniu jakichkolwiek zwrotów uczestnikowi nie przys³uguj¹ odsetki od
wp³aconych kwot.
Wszelkie zmiany warunków uczestnictwa musz¹ mieæ formê pisemn¹ pod rygorem niewa¿noœci.
Sprawy sporne mog¹ce wynikaæ podczas
realizacji umowy bêd¹ rozpatrywane polubownie, a w razie braku porozumienia
przez w³aœciwe s¹dy powszechne. W sprawach nie unormowanych powy¿szymi
warunkami uczestnictwa maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Dzia³ Informacji KK
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Pielgrzymka Ludzi Pracy
Musimy podj¹æ wielki wysi³ek i docieraæ do pracowników w zak³adach, gdzie nie ma zwi¹zków i pomagaæ im utworzyæ
„Solidarnoœæ” – powiedzia³ Janusz Œniadek, przewodnicz¹cy NSZZ ”S” na Jasnej Górze.

P

onad 80 tys. osób uczestniczy³o
w XXIII Pielgrzymce Ludzi Pracy
na Jasn¹ Górê.

Tegoroczne spotkanie ludzi pracy na
Jasnej Górze rozpoczê³o siê od ods³oniêcia pomnika ks. Jerzego Popie³uszki, inicjatora pielgrzymek œwiata pracy na Jasn¹
Górê. Pomnik bohatera „Solidarnoœci”
i kap³ana–mêczennika zosta³ ustawiony
u podnó¿a Jasnej Góry. Autorem projektu
jest czêstochowski artysta–rzeŸbiarz Jerzy
Kêdziora.
Pomnik to odlana w br¹zie, wielkoœci
260 cm i wagi ok. 600 kg postaæ ks. Jerzego Popie³uszki z rêkoma przewi¹zanymi
sznurem z ty³u korpusu Nowak, metropolita czêstochowski.
Uroczystej sumie na jasnogórskim
Szczycie przewodniczy³ kard. Henryk
Gulbinowicz. Homiliê wyg³osi³ abp Józef
Michalik, przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski. Eucharystiê koncelebrowali równie¿: abp Tadeusz Goc³owski,
metropolita gdañski oraz blisko 100 duszpasterzy Ludzi Pracy na czele z ks. pra³.
Witoldem Andrzejewskim z Gorzowa
Wielkopolskiego. Pielgrzymów w imieniu
Jasnej Góry wita³ podprzeor o. Piotr
Polek.
W homilii abp Józef Michalik podkreœli³,
¿e 25 lat „Solidarnoœci” to „dopiero pocz¹tek wysi³ków, trudów ca³ego narodu”.
– O przesz³oœci, o historii nie wolno zapominaæ, nie wolno jej pomijaæ. Tê historiê
trzeba nieustannie rozeznawaæ, trzeba j¹
przekazywaæ nastêpnym pokoleniom, aby
by³a twórcza i mog³a wydawaæ owoce
– mówi³ arcybiskup.

– „Solidarnoœæ’ nie sta³a siê Ojczyzn¹
utracon¹, ¿e i dzisiaj ta „Solidarnoœæ” ¿yje
w nas. Przed dzisiejszym robotnikiem staj¹
tak¿e zadania. I przed dzisiejszym œwiatem
praca i przed nami duszpasterzami staj¹
tak¿e nowe zadania, które s¹ kontynuacj¹
poprzednich. Trzeba uzdrawiaæ sytuacjê
robotnika w naszej OjczyŸnie, trzeba
poprawiaæ to, co widzimy jako niedoskona³e, niew³aœciwe. Trzeba odradzaæ cz³owieka i pracê tak¿e dzisiaj. Polska dzisiaj
prze¿ywa swoje wielkie problemy. Dzisiaj
prawa robotnika s¹ bardzo czêsto deptane. Dzisiaj lekcewa¿y siê cz³owieka przy
tym wielkim wzroœcie bezrobocia, bo stoi
ju¿ inny u bram i ko³acze. I mo¿na wyrzuciæ robotnika. „Solidarnoœæ” „nie mo¿e
skapitulowaæ” wobec tych wyzwañ
– mówi³ abp Michalik.
– Nie powinniœmy baæ siê przysz³oœci.
Nie powinniœmy baæ siê cz³owieka. To
tak¿e wskazanie na dzisiaj dla robotnika,
dla œwiata pracy, dla wszystkich ludzi
¿yj¹cych na naszej ziemi. Trwa dziœ lêk
przed wizj¹ pañstwa mocnego narodem, mocnego wiar¹, religi¹, Bogiem,
mocnego przykazaniami, etosem,
moralnoœci¹ (...) Trwa dalej oœmieszanie
Polaka katolika, a przecie¿ Polska to
naród ochrzczony, i dlatego otwarty na
inne narody, na inne religie – powiedzia³
abp Michalik

Arcybiskup mocno zaakcentowa³, ¿e
trwa demokracja na ustach, a póŸniej interes prywatny bierze górê. – Przetrwaæ to
trzeba, trzeba formowaæ umys³ i serce.
Uzdrowienie przyjdzie przez jednoœæ. Id¹
wybory do parlamentu. Zwyciêzc¹ w tych
wyborach zostanie cz³owiek, rodzina,
zdrowe pañstwo, czy grupa, partia, uk³ad,
na który zag³osujemy, albo który dojdzie
do w³adzy, bo nie poszliœmy do g³osowania. To bardzo wa¿ne pytanie. To prawda,
¿e po raz kolejny zostanie przemycona
czêœæ kandydatów niew³aœciwych, sprawdzonych ludzi prywatnego interesu.
I prawda, ¿e tylko bezpoœrednie, a nie partyjne wybory daj¹ wiêksz¹ kontrolê spo³eczn¹ nad kandydatami. Ale w obecnej
sytuacji trzeba Polskê leczyæ na raty, skoro
nie mo¿emy jej wyleczyæ i uzdrowiæ ca³kowicie. I dlatego trzeba iœæ do wyborów
– zaapelowa³ abp Michalik. – Nie czekajmy, ¿e nasze trudnoœci rozwi¹¿e ktoœ inny,
¿e naszym bezrobociem, brakiem autostrad przejmowa³ siê bêdzie parlament
niemiecki, amerykañski czy rosyjski. To
nasz parlament musi na prawdzie analizy
sytuacji i na radykalnej wiernoœci oprzeæ
swoje decyzje – mówi³ kaznodzieja – Bez
uczciwych, radykalnie prawych ludzi, bez
œwiêtych parlamentarzystów, tak, bracia
i siostry bez œwiêtych Polska dziœ sobie nie
poradzi. Bez „Solidarnoœci”, bez nowego

powszechnego zrywu odpowiedzialnoœci
Polska dziœ sobie nie poradzi – stwierdzi³
abp Józef Michalik.
Ponowienia Aktu Zawierzenia œrodowiska Ludzi Pracy dokona³ abp Tadeusz
Goc³owski. Podczas uroczystej mszy œw.
pielgrzymi przekazali replikê pami¹tkowego z³otego medalu, którego orygina³ zosta³
przekazany do Watykanu za poœrednictwem abpa Stanis³awa Dziwisza.
Janusz Œniadek, przewodnicz¹cy NSZZ
„Solidarnoœæ”, witaj¹c przyby³ych pielgrzymów powiedzia³: – Dwadzieœcia piêæ lat
temu podpisano porozumienia sierpniowe i narodzi³a siê „Solidarnoœæ” z wizerunkiem Matki Boskiej i Ojca Œwiêtego zawieszonymi na bramach zak³adu. Powstanie
„Solidarnoœci”, jej walka bez u¿ycia przemocy, pokojowy rozpad Zwi¹zku
Radzieckiego – ateistycznego imperium
z³a, spe³nienie marzeñ Polaków i wielu
narodów o odzyskaniu wolnoœci to
cudowne owoce pontyfikatu Jana Paw³a II.
Przewodnicz¹cy Zwi¹zku zachêci³
tak¿e do umacniania ”Solidarnoœci” tam,
gdzie jest oraz tworzenia i budowania tam,
gdzie jej nie ma.
– Musimy podj¹æ wielki wysi³ek docieraæ do pracowników w zak³adach, gdzie
nie ma zwi¹zków i pomagaæ im utworzyæ
„Solidarnoœæ”, aby mogli skuteczniej broniæ swojej godnoœci i swoich praw. Róbmy
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to pod zawo³aniem: ‘Nie ma godnoœci,
bez ”Solidarnoœci” – powiedzia³ Janusz
Œniadek.
Podkreœli³ on równie¿, ¿e Komisja
NSZZ „Solidarnoœæ” apeluje o udzia³
w wyborach i o g³osowanie na Lecha
Kaczyñskiego. – Ten apel jest równoczeœnie wa¿nym g³osem „Solidarnoœci”
w tocz¹cej siê niezwykle donios³ej dyskusji, jakiej Polski chcemy. Opowiadamy siê
za drog¹ zasypywania przepaœci ci¹gle
dziel¹cej Polskê od europejskich standardów socjalnych. Opowiadamy siê za Polsk¹ budowan¹ wed³ug idea³ów, z których
zrodzi³ siê zwi¹zek zawodowy „Solidarnoœæ” – mówi³ Janusz Œniadek.
Pismo Stolicy Apostolskiej skierowane
do uczestników 23. Pielgrzymki Ludzi
Pracy odczyta³ ks. pra³. Witold Andrzejewski. W Liœcie Ojciec Œwiêty Benedykt XVI
wyrazi³ uznanie dla przedstawicieli wielu
œrodowisk pracy, którzy ka¿dego roku zd¹¿aj¹ przed oblicze Królowej Polski, by Jej
orêdownictwu przed Bogiem powierzaæ
swoje sukcesy troski i zmagania.
„£¹cz¹c siê w modlitwie z uczestnikami
tegorocznej pielgrzymki dziêkujê Bogu za
dar wolnoœci Ojczyzny S³ugi Bo¿ego Jana
Paw³a II. Dziêkujê tak¿e za wolnoœæ innych
narodów Europy Œrodkowo–Wschodniej,
która sta³a siê mo¿liwa dziêki przemianom
zainicjowanym przez ruch zwi¹zkowy
„Solidarnoœæ”. – napisa³ Ojciec Œwiêty.
Na pielgrzymce obecni byli równie¿:
Marianna Popie³uszko, matka ks. Jerzego,
ks. pra³ Henryk Jankowski, Anna Hintz,
g³ówny inspektor pracy, szefowie regionów i bran¿ NSZZ „S”, Lech Kaczyñski,
prezydent Warszawy oraz Jerzy Kropiwnicki, prezydent £odzi.
Przed rozpoczêciem uroczystoœci religijnych, na wzniesionej pod wa³ami jasnogórskimi scenie, zaprezentowano program s³owno–muzyczny pt. „ProwadŸ nas
Nadziejo”. W programie przygotowanym
przez Jerzego Bielunasa wyst¹pili m.in.:
Ryszard Rynkowski, Natalia Kukulska,
Edyta Geppert, Anna Sza³apak, Gra¿yna
£obaszewska i Jan Pospieszalski.
W ramach Pielgrzymki Ludzi Pracy,
o godz. 14.00 w odnowionym fragmencie
jasnogórskich murów obronnych,
w Bastionie œw. Rocha otwarto wystawê
pt. „Narodowy zryw „Solidarnoœci”
wotach pielgrzymów jasnogórskich”.
Wystawa zosta³a przygotowana specjalnie
z okazji jubileuszu 25–lecia powstania
NSZZ „Solidarnoœæ”.
DIKK
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Papie¿ o Solidarnoœci
Jan Pawe³ II o solidarnoœci i pracy podczas II pielgrzymki do Polski w 1983 r.
25 lat temu powsta³a „Solidarnoœæ”– nasz zwi¹zek, nasza duma
i radoœæ. To co dzia³o siê w Polsce
w 1980 roku by³o fenomenem na
skalê
ca³ego
ówczesnego
radzieckiego imperium.
Dobrze, ¿e postanowiliœmy
przypomnieæ przede wszystkim
sobie samym, jak piêkny to by³
Sierpieñ, dla wielu przecie¿ najpiêkniejsze
wspomnienie
w ¿yciu. Telewizja Polska S.A.
nawet siê stara³a chocia¿ wysz³o
jak zwykle. Nu¿y³a karuzela
wci¹¿ tych samych postaci.
Panom redaktorom jednak
wci¹¿ nie mieœci siê w g³owach,
ze NSZZ „olidarnoœæ” liczy³ ok.
10 mln cz³onków i, ¿e jest
z czego wybraæ, jeœli chce siê
zrobiæ ciekawy reporta¿.
Wystarczy³oby wzi¹æ do rêki
jubileuszowy numer „Tygodnika
Solidarnoœæ”, ka¿dy z ¿yciorysów kapelanów naszego zwi¹zku to œwietny materia³ nie tylko
na dokumentalny, ale na pe³nometra¿owy film. No nic. Jak to
siê kiedyœ mawia³o „coœ drgnê³o
w rajtuzach”... SLD upomina siê
o realizacjê 21 postulatów, kandydat na prezydenta z ramienia
SDPl. g³osi w og³oszeniach
wyborczych , ¿e... by³ represjonowany w PRL-u –zgroza! Pozostawmy jednak k³amców ich
k³amstwom.
Przypomnijmy jeszcze raz,
Tego, który zawsze by³ z nami.

Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II
ca³ym sercem stan¹³ po stronie
polskich robotników. By³ ich
i ca³ego spo³eczeñstwa g³osem,
gdy w³adze PRL-u postanowi³y
zd³awiæ ten wielki ruch spo³eczny, jakim by³a Solidarnoœæ.
II pielgrzymka do ojczyzny
mia³a miejsce w 1983 roku. Jan
Pawe³ II odwiedzi³ wtedy Warszawê, Jasn¹ Górê, Katowice,
Kraków i Now¹ Hutê, Opole
i Górê Œwiêtej Anny. Wielokrotnie dawa³ wyraz swemu zaniepokojeniu i trosce o losy Ojczyzny.
Ju¿ w przemówieniu powitalnym powiedzia³:
„Przybywam, a¿eby byæ
z moimi Rodakami w szczególnie
trudnym momencie dziejów Polski po II wojnie œwiatowej. Równoczeœnie nie tracê nadziei, ¿e
ten trudny moment mo¿e siê
staæ drog¹ do spo³ecznej odnowy, której pocz¹tek stanowi¹
umowy spo³eczne zawarte przez
przedstawicieli w³adzy pañstwowej z przedstawicielami œwiata
pracy. I chocia¿ ¿ycie w ojczyŸnie
od 13 XII 1981 roku zosta³o poddane surowym rygorom stanu
wojennego (...) – to przecie¿ nie
przestajê ufaæ, ¿e owa zapowiadana wielokrotnie odnowa spo³eczna wed³ug zasad wypracowanych w takim trudzie w prze³omowych dniach sierpnia 1980
roku i zawarta w porozumieniach, dojdzie stopniowo do

skutku. Odnowa ta jest nieodzowna dla podtrzymania
dobrego imienia Polski w œwiecie,
jako te¿ dla wyjœcia z wewnêtrznego kryzysu i dla zaoszczêdzenia cierpieñ wielu synów i córek
Narodu, moich Rodaków.”
W Warszawie nawi¹zuj¹c do
rocznicy powstania warszawskiego wo³a³: „Polska wype³ni³a do
ostatka, owszem: z nawi¹zk¹!
zobowi¹zania sprzymierzeñcze,
jakie wziê³a na siebie w straszliwym
doœwiadczeniu
lat
1939–1945. Los Polski w 1983
roku nie mo¿e byæ obojêtny
narodom œwiata – zw³aszcza
Europy i Ameryki.”
Jego Œwi¹tobliwoœæ podkreœli³
z moc¹ wysok¹ jakoœæ moraln¹
wydarzeñ z pocz¹tku lat 80-tych.
„Ca³y œwiat œledzi³ – i nadal œledzi
– z przejêciem wydarzenia, jakie
mia³y miejsce w Polsce od sierpnia 1980 roku. Co w szczególnoœci dawa³o do myœlenia szerokiej
opinii publicznej – to fakt, ¿e
w wydarzeniach tych chodzi³o
przede wszystkim o sam moralny
³ad zwi¹zany z prac¹ ludzk¹, a nie
tylko o podwy¿szenie zap³aty za
ni¹. Uderza³a równie¿ i ta okolicznoœæ, ¿e wydarzenia te by³y
wolne od gwa³tu, ¿e nikt nie
poniós³ przez nie œmierci ani ran.
Wreszcie i to, ¿e wydarzenia polskiego œwiata pracy z lat osiemdziesi¹tych nosi³y na sobie wyraŸne znamiê religijne.”

Wydarzenia lat 80–tych uwydatniaj¹ w sposób szczególny
znaczenie nauki spo³ecznej
Koœcio³a, a w szczególnoœci znaczenie ewangelii pracy (...).
„W tym kontekœcie Papie¿ wskaza³ na koniecznoœæ istnienia solidarnoœci ludzi pracy i solidarnoœci z ludŸmi pracy. Odwo³a³ siê
do s³ów prymasa Stefana
Wyszyñskiego, który jeszcze
w roku 1981 powiedzia³: „gdy
idzie o prawo zrzeszania siê ludzi,
to nie jest to prawo nadane przez
kogoœ, bo to jest w³asne prawo
wrodzone. Dlatego pañstwo
nam tego prawa nie nadaje, ono
ma tylko obowi¹zek je ochraniaæ
i czuwaæ nad tym, aby nie by³o
ono naruszane.”
Sam Ojciec Œwiêty dodawa³:
„Aby zbudowaæ œwiat sprawiedliwoœci i pokoju, solidarnoœæ musi
obaliæ podstawy nienawiœci, egoizmu i niesprawiedliwoœci, zbyt
czêsto wynoszone do godnoœci
zasad ideologicznych czy te¿
zasadniczych praw ¿ycia spo³ecznego. W ramach tej samej wspólnoty pracy solidarnoœæ prowadzi
raczej do odkrycia wymogów
jednoœci tkwi¹cych w naturze
pracy ni¿ tendencji do dzielenia
i przeciwstawiania. Solidarnoœæ
sprzeciwia siê pojmowaniu spo³eczeñstwa w kategoriach walki
przeciw, zaœ stosunków spo³ecznych w kategoriach bezkompromisowego przeciwstawiania klas.

Porady prawne
Porêczy³em
koledze
z pracy po¿yczkê z PKZP. Po
sp³aceniu kilku rat po¿yczkobiorca rozwi¹za³ stosunek
pracy i zaprzesta³ sp³acania
po¿yczki, a Zarz¹d PKZP
w zwi¹zku z tym za¿¹da³ sp³aty
ca³ej po¿yczki od po¿yczkobiorcy jak i od porêczycieli.
Pomimo wielu moich upomnieñ po¿yczkobiorca nie
dokona³ sp³aty po¿yczki
i obecnie otrzyma³em nakaz
zap³aty, na którym jako zobowi¹zanymi do sp³aty figurujê
wraz z drugim porêczycielem.
Czy nale¿noœæ z nakazem
zap³aty bêdzie dochodzona od
po¿yczkobiorcy, czy równie¿
od nas jako porêczycieli i w
jakiej kolejnoœci?
Prawomocny nakaz zap³aty
opatrzony w klauzulê wykonalnoœci stanowiæ bêdzie tytu³ wykonawczy osoby lub osób. Je¿eli
PKZP wska¿e we wniosku egzekucyjnym jednego z porêczycieli,
to ca³¹ nale¿noœæ bêdzie musia³ on
sp³aciæ. Po sp³acie nale¿noœci porê-

czyciele ma prawo uzyskaæ od
PKZP zaœwiadczenia o sp³acie
nale¿noœci za d³u¿nika i na jej podstawie dochodziæ zap³aconej
kwoty za d³u¿nika w drodze
regresu. Nale¿y zwróciæ uwagê na
fakt, ¿e zarówno po¿yczkobiorca
jak i porêczyciele odpowiadaj¹ za
d³ug wobec po¿yczkodawcy solidarnie t.z.n. ka¿dy z nich odpowiada za ca³y d³ug.
Pracodawca nie odprowadza na konto KKZP naliczonych sk³adek cz³onkowskich
oraz potr¹conych sp³at po¿yczek. Powoduje to, ¿e PKZP
nie mo¿e w sposób w³aœciwy
prowadziæ swojej dzia³alnoœci..
Od pewnego czasu nie udziela
po¿yczek, a kwota w posiadaniu pracodawcy jest znaczna
(nazwa firmy jest znana opisuj¹cemu). Jak ma post¹piæ w
takiej sytuacji zak³adowa organizacja zwi¹zkowa oraz
Zarz¹d PKZP?
Dzia³aj¹ca w zak³adzie pracy
PKZP posiada osobowoœæ prawn¹ i dzia³a przez swoje ustawowe

Zwi¹zek zawodowy wydaj¹c cz³onkom z okazji œwi¹t kupony
towarowe (bony), sfinansowane z funduszy zwi¹zkowych nie odprowadza od nich zaliczki na podatek dochodowy. Rozliczenie z tytu³u
kuponu towarowego bêdzie nale¿a³o do pracownika przy rozliczeniu rocznym podatku dochodowego, dokonywanym w roku nastêpnym na podstawie otrzymanej informacji od zwi¹zku zawodowego.
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organy. Do dzia³alnoœci w tym
zakresie uprawniony jest wybrany
zarz¹d, który winien podj¹æ niezbêdne kroki celem wymuszenia
od pracodawcy w³aœciwego rozliczenia siê z potr¹conych sk³adek i
sp³at Potr¹cone sk³adki przy
wyp³acie wynagrodzenia stanowi¹
w³asnoœæ pracownika i nie mog¹
byæ przez pracodawcê przetrzymywane bez wzglêdu na zaistnia³¹
przyczynê. Równie¿ potr¹canie
raty sp³aty po¿yczki winny natychmiast trafiæ na konto PKZP. Celem
wyeliminowania nieprawid³owoœci
Zarz¹d PKZP winien wyst¹piæ z
¿¹daniem przekazania œrodków
pieniê¿nych PKZP na jej konto, a
po up³ywie wskazanego terminu
wyst¹piæ z powództwem do s¹du.
Pracodawca po wrêczeniu
wypowiedzenia dotycz¹cego
warunków pracy i p³acy i po
pewnym czasie cofa je wrêczaj¹c nowe wypowiedzenie bez
konsultacji z zak³adow¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹. Wycofanie
nast¹pi³o bez zgody pracownika, a nowe wypowiedzenie
koñczy siê w póŸniejszym
okresie. Zarówno nowe
warunki zaproponowane w
wypowiedzeniu wczeœniejszym
jak i póŸniej dorêczonym nie
by³y przyjête. W interesie pracownika le¿y rozwi¹zanie
umowy o pracê w terminie

Solidarnoœæ, która swój pocz¹tek
i swoj¹ si³ê bierze z natury pracy
ludzkiej, a wiêc z prymatu osoby
ludzkiej nad rzeczami, bêdzie
umia³a tworzyæ narzêdzie dialogu
i wspó³pracy, pozwalaj¹ce rozwi¹zywaæ sprzecznoœci bez d¹¿enia do zniszczenia przeciwnika.
Nie, twierdzenie, ¿e mo¿na œwiat
pracy uczyniæ œwiatem sprawiedliwoœci, nie jest utopi¹.”
Jan Pawe³ II z nadziej¹ spogl¹da³
w przysz³oœæ, poniewa¿ „cz³owiek
powo³any jest do zwyciêstwa nad
sob¹. Zwyciêstwo takie oznacza
¿ycie w prawdzie, prawoœæ sumienia, mi³oœæ bliŸniego, zdolnoœæ
przebaczania, rozwój duchowy
naszego cz³owieczeñstwa.”
„Otrzyma³em w ostatnich miesi¹cach – mówi³ Ojciec Œwiêty–
wiele listów od ró¿nych osób, miêdzy innymi od internowanych. Listy
te by³y dla mnie buduj¹cym przyk³adem takich w³aœnie wewnêtrznych zwyciêstw, o których mo¿na
powiedzieæ: „Deus vicit”– Bóg
zwyciê¿y³ w cz³owieku.”
We Wroc³awiu, pod koniec
pielgrzymki, Jego Œwi¹tobliwoœæ
upomnia³ siê o zdeptan¹ sprawiedliwoœæ: „B³ogos³awieni, którzy
³akn¹ i pragn¹ sprawiedliwoœci.
Jest tutaj we Wroc³awiu – tutaj: na
Dolnym Œl¹sku – jest w ca³ej Polsce wielu ludzi, ogromnie wielu
ludzi, którzy ³akn¹ i pragn¹ sprawiedliwoœci. Myœlê w tej chwili o
ludziach ciê¿kiej, codziennej

pracy: o polskiej wsi na tych terenach, o ludziach pracuj¹cych na
roli, o œrodowiskach twórczych,
Uniwersytecie Wroc³awskim i
pozosta³ych wy¿szych uczelniach,
o szko³ach, ludziach nauki i kultury, o artystach, o górnikach i hutnikach, robotnikach Pa–Fa–Wagu
i tylu innych zak³adów pracy, o
pracownikach administracji, o
wszystkich. Wszystkim Wam,
którzy wype³niaj¹c przykazanie
Stwórcy czynicie sobie ziemiê
poddan¹, przynoszê solidarnoœæ
moj¹ i Koœcio³a. To ³aknienie i pragnienie sprawiedliwoœci ujawni³o
siê w sposób szczególny w ci¹gu
ostatnich lat. Pragnê bardzo, jako
pasterz Koœcio³a, a zarazem jako
syn mojego Narodu, potwierdziæ
to ³aknienie i pragnienie, które
p³ynie ze zdrowych pok³adów
ducha polskiego: z poczucia godnoœci ludzkiej pracy, z mi³oœci
Ojczyzny oraz z solidarnoœci czyli
z poczucia wspólnego dobra.”
„Odje¿d¿aj¹c pragnê jeszcze raz
ogarn¹æ wzrokiem i sercem ca³¹ tê
ziemiê, pragnê spojrzeæ na wielkie
obszary polskiej pracy, stan¹æ przy
ka¿dym warsztacie pracy, du¿ym
i ma³ym, na roli i w przemyœle,
przy warsztacie pracy twórczej–
wszêdzie tam, gdzie pracuje cz³owiek. Pragnê stan¹æ przy ka¿dym
warsztacie pracy” – ¿egna³ siê z
Ojczyzn¹ Ojciec Œwiêty Jan Pawe³
II w 1983 roku.
Agnieszka Rurak-¯eleŸny

Droga do niepodleg³oœæi

przypadaj¹cym z wczeœniejszego wypowiedzenia. Czy pracownik mo¿e, po z³o¿eniu
oœwiadczenia o nie przyjêciu
zaproponowanych warunków
na wczeœniejszym wypowiedzeniu, domagaæ siê od pracodawcy wydania œwiadectwa
pracy. Po wrêczeniu wczeœniejszego wypowiedzenia pracownik otrzyma³ propozycjê pracy
u innego pracodawcy terminowo zbiegaj¹c¹ siê z rozwi¹zaniem umowy o pracê.
Brak zgody pracownika na
wycofanie przez pracodawcê
dokonanego
wypowiedzenia
powoduje, ze jest ono wa¿ne
wywar³o okreœlony skutek
z uwagi na z³o¿one przez pracownika oœwiadczenie o nieprzyjêciu
zaproponowanych
nowych
warunków pracy i p³acy. Pracodawca nie mo¿e jednostronnie
wycofaæ z³o¿onego oœwiadczenia
woli, które do pracownika dotar³o. Pracodawca powinien wydaæ
pracownikowi œwiadectwo pracy
po up³ywie okresu wypowiedzenia. Niewydanie œwiadectwa pracy
daje podstawê do domagania siê
odszkodowania w oparciu o art.
99 kodeksu pracy. Nie wydanie
œwiadectwa pracy stanowi równie¿ wykroczenie okreœlone w art.
282 K.p.
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Henryk S¹gaj³³o

Polski Sierpieñ by³ wydarzeniem które odmieni³o dzieje zarówno
Polski jak i ca³ej Europy. Proces rozpoczêty latem 1980 roku doprowadzi³ do powstania „Solidarnoœci” - organizacji która sta³a siê
pierwszym niezale¿nym ruchem spo³ecznym w Polsce po drugiej
wojnie œwiatowej. Nie sposób przeceniæ roli ”Solidarnoœci” w przywróceniu demokracji w Polsce i ca³ej Europie Wschodniej. Bez
wydarzeñ które rozgrywa³y siê w polskich stoczniach, fabrykach i
kopalniach nie dosz³oby do obalenia Muru Berliñskiego, a w efekcie rozpadu Zwi¹zku Radzieckiego.
Oficyna wydawnicza „Volumen” przy wspó³pracy z Instytutem
Pamiêci Narodowej oraz Komisj¹ Krajow¹ NSZZ Solidarnoœæ przygotowa³a album pt. ”Droga do Niepodleg³oœci.
„Solidarnoœæ” 1980-2005”. Trzy g³ówne rozdzia³y „Karnawa³”,
„Konspira” i „Wolnoœæ” prezentuj¹ nie tylko historiê Zwi¹zku
w latach 1980-2005. Dzia³ania operacyjne S³u¿by Bezpieczeñstwa,
kultura w stanie wojennym, rola koœcio³a to tylko kilka tematów którymi zajmuj¹ siê autorzy nale¿¹cy obecnie do czo³ówki polskich
historyków. Antoni Dudek, Jan ¯aryn, S³awomir Centkiewicz to
nazwiska, które gwarantuj¹ rzetelnoœæ opracowania.
Album ma ponad 600 stron formatu A4,
zawiera ponad 600 zdjêæ. Na ostatnich
dwustu stronach znajduj¹ siê biogramy 800 dzia³aczy z ca³ego kraju
oraz ponad 80 notek encyklopedycznych dotycz¹cych najwa¿niejszych
struktur Solidarnoœci
z ca³ego okresu
jej istnienia ze szczególnym uwzglêdnieniem
stanu wojennego. Wœród
biogramów znajduje siê
równie¿ ¿yciorysy dzia³aczy Solidarnosci Zag³êbia
Miedziowego oraz has³a
encyklopedyczne zwi¹zane z regionem.
Album w cenie 110z³
mozna zakupiæ w Zarz¹dzie Regionu.

XIX Krajowy Zjazd
W Wasilkowie ko³o Bia³egostoku zakoñczy³ siê XIX. Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ ”Solidarnoœæ”.

Z

jazd rozpocz¹³ siê msz¹ w koœciele p.w. Najœwiêtszej Marii Panny
Matki Mi³osierdzia. Uroczystoœci
przewodniczy³ i homiliê wyg³osi³ abp
Wojciech Ziemba, metropolita bia³ostocki. Abp Ziemba zwróci³ uwagê na znaczenie ”Solidarnoœci” w przesz³oœci i
obecnie. Jego zdaniem, wszystko co wydarzy³o siê w Europie to w du¿ym stopniu
zas³uga ”S”. Metropolita bia³ostocki ¿yczy³
delegatom, aby decyzje podjête na ZjeŸdzie
s³u¿y³y pracownikom.
G³ównym punktem pierwszego dnia
obrad by³o spotkanie delegatów z kandydatem na prezydenta RP Lechem Kaczyñskim.
By³y wiceprzewodnicz¹cy ”Solidarnoœci”
zosta³ entuzjastycznie powitamy przez
uczestników zjazdu. W swoim wyst¹pieniu
zadeklarowa³, ¿e je¿eli zostanie wybrany na
najwy¿szy urz¹d w pañstwie, wówczas
wyst¹pi z PiS. Pozostanie natomiast w ”Solidarnoœci”. – ”Solidarnoœæ” to ruch, któremu bêdzie zawsze wierny –
powiedzia³
Lech
Kaczyñski.
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Zwi¹zki zawodowe
s¹ wa¿ne
Kandydat PiS podkreœla³, ¿e wolnoœci nie
przeciwstawia solidarnoœci. – Chcia³bym
zapytaæ, pod jakim wzglêdem? Czy zamierzam ograniczyæ swobodê wypowiedzi?
Czy zamierzam w czymkolwiek ograniczyæ
swobodê tworzenia ró¿nych ugrupowañ
politycznych, zwi¹zków zawodowych i ich
uprawnienia? Czy mo¿e zamierzam walczyæ o to, by wszyscy obywatele RP nie
mieli w swoim domu paszportu? – pyta³
Lech Kaczyñski. I podkreœli³, ¿e takich
postulatów nie ma w jego programie, a on
sam chce walczyæ tylko z tak¹ wolnoœci¹,
która polega na czynieniu krzywdy innym. –
Bo takiej wolnoœci nie ma i byæ nie mo¿e –
powiedzia³.
Lech Kaczyñski zadeklarowa³, ¿e jeœli
wygra wybory, to jedn¹ z pierwszych jego
inicjatyw ustawodawczych bêdzie projekt
ustawy dotycz¹cy wzmo¿enia nadzoru nad
stosunkami pracy i zaostrzenia kar za naruszenie przepisów dotycz¹cych warunków
pracy; tak¿e odtworzenia urzêdu ministra
pracy. I to, jak podkreœli³, ”jest wa¿ne, ale
jeszcze wa¿niejsze s¹ silne zwi¹zki zawodowe”. – Silne, rozs¹dne zwi¹zki zawodowe
s¹ najlepsz¹ gwarancj¹ praw pracownika –
powiedzia³ Lech Kaczyñski. Doda³, ¿e
bêdzie sojusznikiem zwi¹zkowców w
walce z liberalizacj¹ Kodeksu pracy. – Liczê,
¿e bêdziecie jedn¹ z podstawowych si³
buduj¹cych model polski solidarnej – mówi³
do delegatów ”S”. Lech Kaczyñski podkreœli³, ¿e Zwi¹zek ma obecnie do odegrania
bardzo powa¿n¹ rolê. – Jej zadaniem jest to,
by na drodze rozwoju kraju nie zapomniano
ostatecznie o interesie pracowników –
podkreœla³ Lech Kaczyñski, owacyjnie przyjêty przez delegatów. – Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e ten aplauz to dowód poparcia. Pójdziemy do wyborów, bo mamy swojego

Delegatów
kandydata – skomentowa³ to przewodnicz¹cy Komisji Krajowej Janusz Œniadek.

Nie wetowaæ ustawy
o górniczych emeryturach!
Podczas obrad delegaci przyjêli stanowisko w sprawie przemian ustrojowych
w Polsce w 25. rocznicê powstania
Zwi¹zku. Delegaci opowiedzieli siê w
nim za Polsk¹ budowan¹ na gruncie wartoœci chrzeœcijañskich i katolickiej nauki
spo³ecznej, rozwojem Polski w oparciu o
Europejsk¹ Kartê Spo³eczn¹, z poszanowaniem fundamentalnych praw cz³owieka i prawa pracowników do godnej
pracy i godziwej p³acy. Delegaci przyjêli
równie¿ uchwa³ê w sprawie nadania
tytu³u zas³u¿ony dla NSZZ ”Solidarnoœæ”. Wyró¿nieni zostali, m.in.: Lech
Wa³êsa i ks. Henryk Jankowski. XIX Krajowy Zjazd Delegatów przyj¹³ równie¿
apel w sprawie wyborów prezydenckich
oraz zakazu handlu w niedzielê i œwiêta
a tak¿e stanowiska w sprawie s³u¿by
zdrowia. Na wniosek delegatów Regionu Œl¹sko–D¹browskiego zjazd przyj¹³
stanowisko, w którym zaapelowa³ do
odchodz¹cego rz¹du o odst¹pienie od
skierowania do Trybuna³u Konstytucyjnego tzw. ustawy o emeryturach górniczych
Du¿¹ czeœæ obrad delegaci poœwiêcili
sprawom statutowym. Przyjêto uchwa³y
w sprawie zasad przeprowadzania
wyborów i odwo³ywania cz³onków
wszystkich w³adz Zwi¹zku, w sprawie
zasad funkcjonowania i zakresu kompetencji komisji rewizyjnych, w sprawie
zasad tworzenia i rejestracji bran¿owych
jednostek organizacyjnych Zwi¹zku, w
sprawie zasad afiliacji jednostek organizacyjnych ”S” do miêdzynarodowych
struktur zwi¹zkowych oraz w sprawie
zmiany uchwa³y finansowej. Po drugim
czytaniu przyjêto uchwa³y w sprawie
zasad zatrudniania cz³onków w³adzy
wykonawczej i kontrolnej oraz zasad
tworzenia i funkcjonowania regionów.
Region Zag³êbie Miedziowe podczas
Zjzadu reprezentowa³o 7 delegatów:
Józef Czyczerski, Jerzy Morawski, Bogdan Nuciñski, Wojciech Obremski, Bogdan Or³owski, Bogus³aw Szarek, Tadeusz Tumilewicz

Stanowisko XIX KZD
ws. przemian ustrojowych w Polsce w XXV rocznicê
powstania NSZZ „Solidarnoœæ”
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” docenia, ¿e tak wiele ró¿nych œrodowisk w Polsce i na œwiecie – w trakcie obchodów
XXV rocznicy podpisania Porozumieñ Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarnoœæ” – uznaje donios³oœæ tych wydarzeñ rozpoczynaj¹cych pokojowy rozpad komunizmu i nios¹cych wolnoœæ Polsce i wielu innym krajom.
Przypominamy, ¿e obok idei wolnoœci, Sierpieñ niós³ wielkie przes³ania moralne i spo³eczne. Bez odniesienia siê do wartoœci, o których tak wiele naucza³ Jan Pawe³ II, nie sposób zrozumieæ i wyt³umaczyæ fenomenu „Solidarnoœci”. Nie mamy w¹tpliwoœci, ¿e w³aœnie
brak postêpu w tych sferach jest dziœ Ÿród³em wielkiego rozgoryczenia, utraty poczucia bezpieczeñstwa i – niekiedy – bolesnego poczucia zdrady.
Wolny rynek pozbawiony zasady solidaryzmu nie rozwi¹¿e polskich problemów transformacji.
Dlatego, wobec tocz¹cej siê dyskusji o przysz³oœci Polski, Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ ”Solidarnoœæ” z ca³¹ moc¹ stwierdza:
– NSZZ ”Solidarnoœæ” opowiada siê za Polsk¹ budowan¹ na gruncie wartoœci chrzeœcijañskich i katolickiej nauki spo³ecznej, w oparciu o idea³y wolnoœci i godnoœci osoby ludzkiej, z których zrodzi³ siê nasz Zwi¹zek;
– NSZZ „Solidarnoœæ” opowiada siê za rozwojem Polski w oparciu o Europejsk¹ Kartê Spo³eczn¹, z poszanowaniem fundamentalnych
praw cz³owieka i prawa pracowników do godnej pracy i godziwej p³acy;
– NSZZ „Solidarnoœæ” sprzeciwia siê kontynuowaniu liberalnych eksperymentów prowadz¹cych do ³amania praw i godnoœci ludzkiej
oraz rozwarstwienia spo³ecznego.
NSZZ „Solidarnoœæ” oczekuje od parlamentu, rz¹du i prezydenta dzia³ania wed³ug tych zasad.

Wojciech Gumu³ka (WO)
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