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Umi³owani Diecezjanie!
Z okazji uroczystoœci Narodzenia Pañskiego
i Nowego Roku dzielê siê z Wszystkimi
tradycyjnym op³atkiem i sk³adam ca³ej Rodzinie
Diecezjalnej najlepsze ¿yczenia. ¯yczê
wszystkim kap³anom, osobom konsekrowanym
i wiernym œwieckim, chorym i zdrowym,
m³odszym i starszym, pracuj¹cym
i bezrobotnym, rencistom i emerytom
b³ogos³awieñstwa Bo¿ej Dzieciny, g³êbokiej
œwi¹tecznej radoœci, wiele ludzkiej ¿yczliwoœci
i wszelkiej pomyœlnoœci.
Wiemy, ¿e Œwiêta Bo¿a Rodzicielka
pochylona nad Dzieciêciem, czczona
w naszym sanktuarium w Krzeszowie jako
Matka Bo¿a ³askawa, jest nasza najlepsz¹
Orêdowniczk¹. Niech za jej przyczyn¹
wszystkie dni Roku Pañskiego 2006 up³yn¹
w dobrym zdrowiu, bezpieczeñstwie
i prawdziwym pokoju. Niech Maryja,
Matka nadziei pomaga
wszystkim przywracaæ
nadziejê ubogim.
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Rocznica pomarañczowej
rewolucji
11 grudnia 2005 r. w Sali Rycerskiej w Legnicy odby³a siê podnios³a
uroczystoœæ z okazji Rocznicy Pomarañczowej Rewolucji na Ukrainie.

J

ej organizatorem by³ Zwi¹zek Ukraiñców w Legnicy. Wœród zaproszonych goœci znaleŸli siê m.in.: pos³anka El¿bieta Witek, prezydent miasta
Tadeusz Krzakowski, rektor Wy¿szej
Szko³y Zawodowej prof. Stanis³aw
D¹browski, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Czes³aw Kozak i przewodnicz¹cy
miedziowej „Solidarnoœci” Bogdan
Or³owski. Parlamentarzystka PiS i szef
„Solidarnoœci” otrzymali szczególne
podziêkowania ze strony organizatorów

za zaanga¿owanie i poparcie udzielone
Ukraiñcom w tamtych trudnych dniach.
NajwyraŸniej nie usz³o to uwadze organizatorom imprezy.
Jak s³usznie zauwa¿y³a w swoim krótkim
przemówieniu pos³anka El¿bieta Witek, to
w³aœnie Polacy s¹ w stanie najlepiej zrozumieæ Ukraiñców w ich walce o wolnoœæ
i demokracjê. Jest to jednak dopiero pocz¹tek trudnej drogi w budowie spo³eczeñstwa obywatelskiego. Bogdan Or³owski,
przewodnicz¹cy „Solidarnoœci” Zag³êbia

Miedziowego podkreœli³ natomiast, ¿e „Solidarnoœci” po prostu nie mog³o zabrakn¹æ
podczas tych historycznych wydarzeñ. Inni
przemawiaj¹cy ¿yczyli naszym wschodnim
s¹siadom rych³ego wejœcia do Unii Europejskiej, NATO i ziszczenia marzeñ o wolnej
i sprawiedliwej Ukrainie.
Ca³oœæ uroczystoœci uœwietni³y wystêpy
uczniów IV Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Legnicy oraz chóru Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej ze Lwowa.
SW

Konkurs literacki
W zwi¹zku z przypadaj¹c¹ w tym roku 25 rocznic¹ powstania
„Solidarnoœci”, G³ogowskie Stowarzyszenie Literackie zorganizowa³o konkurs literacki, którego celem by³o upamiêtnienie tego
historycznego wydarzenia. Adresatem konkursu by³a m³odzie¿
szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Zag³êbia Miedziowego a
jego tematyka odwo³ywa³a siê do takich pojêæ jak mi³oœæ ojczyzny,
ludzka solidarnoœæ, wolnoœæ, prawda i sprawiedliwoœæ spo³eczna,
poœwiêcenie dla dobra innych. 18 listopada b.r. w III Liceum Ogólnokszta³c¹cym w G³ogowie odby³o siê uroczyste podsumowanie
konkursu, po³¹czone z wrêczeniem nagród uczniom, którzy nades³ali prace oceniane przez Jury w sk³adzie: Krzysztof Jeleñ - prezes
G³ogowskiego Stowarzyszenia Literackiego i cz³onek Zwi¹zku Literatów Polskich, Mieczys³aw Sosialuk - cz³onek G³ogowskiego Stowarzyszenia Literackiego i Zwi¹zku Literatów Polskich oraz Adam
Orzech - nauczyciel historii z III LO w G³ogowie.
W kategorii szkó³ gimnazjalnych nagrody otrzymali:
I nagrodê - Magdalena Ho³ownia z Gimnazjum nr 2 w G³ogowie
II nagrodê - Paula Jakubiszyn z Gimnazjum Gminnego w Kotli
III nagrodê - Anita WoŸniak z Gimnazjum Gmninnego w Kotli.
Wyró¿nienie otrzyma³ Mateusz Kwapieñ z Gimnazjum nr 5
w G³ogowie.
W kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych przyznano nastêpuj¹ce nagrody:
I nagrodê - Joannie Szymczak z I Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Lubinie
II nagrodê - Angelice Kotlickiej z I Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w G³ogowie
III nagrodê - Monice Fortunie z I Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w G³ogowie.

ROK OSIEMDZIESI¥TY
Przysz³am na œwiat dziesiêæ lat póŸniej,
wiec nie wiem, co siê zdarzy³o tamtego lata.
Wiem od rodziców, ¿e tamten zryw
odmieni³ losy wspó³czesnego œwiata...
Strajkowali robotnicy w ca³ym kraju,
a by³a to walka nie³atwa i twarda,
bo trudno by³o tak d³u¿ej ¿yæ,
gdy na pó³kach w sklepie tylko ocet i musztarda...

Jury wysoko oceni³o poziom nades³anych prac, dziêkuj¹c wszystkim uczestnikom i ich opiekunom. W trakcie uroczystoœci Pan
Krzysztof Jeleñ odczyta³ nagrodzone prace, które zosta³y przyjête
oklaskami przez licznie zgromadzon¹ publicznoœæ.

Nie³atwo walczyæ i zmieniaæ losy kraju,
daj¹c nowym pokoleniom nowe nadzieje.
Nie³atwo stawiæ czo³o, nawet rzuciæ kamieñ
gdy na protestuj¹cych woda z sikawek siê leje...
Lecz prawda i sprawiedliwoœæ spo³eczna
musia³y zapanowaæ nad tym chaosem,
by nasze pokolenie mia³o lepszy start
i nikt nie musia³ p³akaæ nad ciê¿kim losem...
Przysz³am na œwiat dziesiêæ lat póŸniej,
nie znam tamtych zmagañ i teorii.
A ten czas przemian, ten osiemdziesi¹ty rok
znam tylko z opowiadañ i historii...

Ja przysz³am na œwiat dziesiêæ lat póŸniej,
mam inne marzenia, inne œwiatopogl¹dy,
lecz wiem, ¿e wa¿ny i potrzebny by³ tamten rok,
ten polski sierpieñ - ten rok osiemdziesi¹ty.
III nagroda w kategorii szkó³ gimnazjalnych
Anita WoŸniak - Gimnazjum Gminne w Kotli
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W dniach 3 – 4 listopada br. w Legnicy odby³a siê sesja Zarz¹dzanie
spo³ecznoœci¹, na zamówienie KZ NSZZ „Solidarnoœæ” Volkswagen
Motor Polska Spó³ka z o. o. w Polkowicach. Zajêcia prowadzi³a Ewa
Kosiorowska.

Cz³onkowie Solidarnoœci z organizacji zak³adowych w: Zespole
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Jaworze, Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Z³otoryi, Hucie Miedzi „Cedynia” Oddziale KGHM „Polska MiedŸ” SA w Orsku, Zak³adzie Elektroenergetyki Kolejowej PKP
we Wroc³awiu wziêli udzia³ w szkoleniu SOD–1, które odby³o siê
w Legnicy, w dniach 7 – 10 listopada 2005 r. Szkolenie dotyczy³o
prawa pracy oraz prawa wewn¹trzzwi¹zkowego. Zajêcia prowadzili
Ewa Kosiorowska, Jerzy Morawski i Edward Chmiel.

W dniach 18 – 19 listopada 2005 r. w Legnicy odby³a siê, w ramach
projektu Podstawowe Elementy Zarz¹dzania, sesja Zarz¹dzanie strategiczne, podczas której uczestnicy uczyli siê korzystaæ z narzêdzi s³u¿¹cych do analizy strategicznej organizacji. Warsztaty przeprowadzi³
Bogus³aw Sowiñski. W projekcie, który rozpocz¹³ siê w czerwcu br.,
bierze udzia³ 21 cz³onków Solidarnoœci z: Volkswagen Motor Polska
Sp. z o. o. w Polkowicach, Sitech Spó³ka z o. o. w Polkowicach, Zak³adów Górniczych „Lubin” Oddzia³u KGHM „Polska MiedŸ” SA w Lubinie, Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Z³otoryi, Wojewódzkiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. oraz
organizacji miêdzyzak³adowych pracowników oœwiaty w Jaworze
i Chojnowie.

Przedstawiciele organizacji zak³adowych NSZZ „Solidarnoœæ”
w Miedziowym Centrum Zdrowia SA w Lubinie i PAiP Automatyka
MiedŸ Spó³ka z o. o. w ¯ukowicach, w dniach 24 – 25 listopada 2005
r., uczestniczyli w 2–dniowej symulacji pod nazw¹ Gra w przedsiêbiorstwo, podczas której uczestnicy, zarz¹dzaj¹c spó³k¹, poznaj¹ podstawowe pojêcia ekonomiczne oraz ucz¹ siê rozszyfrowywaæ druk
F–01. Gra koñczy siê wycen¹ przedsiêbiorstw na podstawie wartoœci
ksiêgowej i metod¹ dochodow¹ z kapitalizacj¹. Zajêcia prowadzi³a
Urszula Wegner.

5 grudnia br. w siedzibie Regionu Dolny Œl¹sk we Wroc³awiu mia³o
miejsce Szkolenie przedstawicieli regionalnych komisji wyborczych.
Wziêli w nim udzia³ cz³onkowie RKW z regionów: Zag³êbie Miedziowe, Dolny Œl¹sk, Jeleniogórskiego i Czêstochowskiego. Region Zag³êbie Miedziowe reprezentowali cz³onkowie Prezydium Zarz¹du Regionu i kierownicy oddzia³ów Regionu. Spotkanie, poprowadzone przez
Jerzego Langera – zastêpcê przewodnicz¹cego Komisji Krajowej
i przewodnicz¹cego Krajowej Komisji Wyborczej, poœwiêcone by³o
prezentacji zmian w Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarnoœæ” i wyjaœnieniu w¹tpliwoœci zg³oszonych, w zwi¹zku ze zmianami, przez
uczestników szkolenia.
EK

Rocznica stanu
wojennego

P³acili za to zdrowiem, czêsto ¿yciem,
ta solidarnoœæ mia³a cenê wielk¹.
Wielu poczu³o na plecach ZOMO-wskie pa³ki,
bolesne ponad w¹tpliwoœæ wszelk¹...

Wiele by³o w Polsce powstañ i wojen
- historia narodu wielkiego przebogata.
I tamten rok to tak¿e wielki rok
i pocz¹tek nowego wspó³czesnego œwiata...

Wyró¿nienia w tej kategorii otrzymali:
Honorata Rusinek z I LO w Lubinie,
Karolina Sebastiañczyk z III LO w G³ogowie
Joanna Szczyg³owska z I LO w Lubinie.

Szkolenia
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NSZZ „Solidarnoœæ” Regionu Zag³êbie Miedziowe w niedziele
poprzedzaj¹c¹ rocznicê wprowadzenia stanu wojennego zamówili
msze œwiête w intencji ofiar re¿imu komunistycznego. Msze odby³y siê
w Legnicy, Jaworze, Z³otoryi, G³ogowie oraz Lubinie. G³ówne uroczystoœci odby³y siê 13 grudnia w Polkowicach, gdzie ksi¹dz Marian
Kopko odprawi³ Mszê Œwiêt¹ w intencji Ojczyzny i wyg³osi³ okolicznoœciowe kazanie. Po mszy zosta³a otwarta wystawa przygotowana
przez Wojciecha Swakonia pt. „25 lat Solidarnoœci w Zag³êbiu Miedziowym”. Na wystawê sk³adaj¹ siê zbiory Edwarda Wóltañskiego
prezentowane w sierpniu na Wzgórzu Zamkowym oraz zdjêcia, które
mo¿na by³o równie¿ ogl¹daæ w Lubinie w Muzie. Autorami zdjêæ s¹
m.in. Henryk Nazarczuk, Miros³aw Fr¹ckowiak, Krzysztof Raczkowiak
oraz Wojciech Obremski.
WOS
Pose³ na Sejm Tadeusz Madziarczyk otworzy³ Biuro Poselskie.
Biuro mieœci siê w lubiñskim Ratuszu na piêtrze I,w pokoju 34 i bêdzie
czynne dla wyborców w pn. od 1300 do 1700 i wt. - pt. od 1000 do
1300. Adres do korespondencji: 59-300 Lubin ul. Rynek 23/34 lub
59-300 Lubin 1. Telefon 0-76 746 42 15
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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

Œwiadczenia w cenie:
 noclegi (pokoje 2 i 3 osobowe)
 œniadania kontynentalne i obiadokolacje
 przejazd autokarem z klimatyzacj¹, toalet¹, barkiem i video
 ubezpiecznie KL i NW
 pilot przewodnik

Wydatki programowe:
 wstêpy + wjazdy + metro + przewodnicy miejscowi oko³o 100 euro

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. Wp³aty pierwszej raty prosimy dokonywaæ bezpœrednio w Regionie. Szczegó³owe informacje otrzymali
wszyscy przewodnicz¹cy organizacji
zwi¹zkowych w Reigonie. Proszê o zadeklarowanie wyjazdu do po³owy stycznia.
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
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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 podatkowych 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
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¿ytego 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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Szczeciñska ballada grudniowa
Grudzieñ to kolejny miesi¹c tragiczny w naszym narodowym kalendarzu. I to podwójnie. Wszyscy jeszcze œwie¿o w pamiêci
mamy noc z 12 na 13 grudnia gdy wojskowa junta przejê³a na d³ugie miesi¹ce w³adzê w Polsce. Natomiast na Wybrze¿u
szczególn¹ pamiêci¹ otacza siê to co póŸniej komunistyczna propaganda usi³owa³a w nazewnictwa sprowadziæ do tzw.
„Wydarzeñ Grudniowych”. W rzeczywistoœci by³a to autentyczna robotnicza rewolta.

S

zczecin, obok Gdañska, Gdyni i
Elbl¹ga by³ jednym z tych Polskich miast gdzie w grudniu 1970
roku pola³a siê krew. Wed³ug oficjalnych
danych zabito 16 osób, a wielu zosta³o
rannych w tym ciê¿ko.
Na przyk³adzie Szczecina zobaczmy jak
wygl¹da³ przebieg tamtej rewolty. Warto
przy okazji zaznaczyæ, ¿e Szczeciñski Grudzieñ to nie tylko uliczne bitwy z Milicj¹. To
równie¿ powo³anie Komitetu Strajkowego i proklamowanie strajku. By³ wiêc tamten grudzieñ (po poznañskim czerwcu)
kolejnym powa¿nym sygna³em, ¿e oto
nadchodzi zmierzch systemu.

Tañsze lokomotyw,
dro¿szy chleb
Tu¿ przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia, w pi¹tek 11 grudnia 1970 r., Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej zatwierdzi³o uchwa³ê Rady Ministrów o zmianie
cen detalicznych i skierowa³o w tej sprawie list do Podstawowych Organizacji Partyjnych (POP) w ca³ym kraju. 12 grudnia,
za poœrednictwem radia i telewizji W³adys³aw Gomu³ka, ówczesny I sekretarz KC
PZPR poinformowa³ spo³eczeñstwo
o podwy¿kach cen.
Zapowiedziana podwy¿ka obejmowa³a
45 grup towarów o podstawowym znaczeniu: ceny miêsa i przetworów miêsnych (œrednio o 17,6 proc.), m¹ki ¿ytniej
i pszennej (16,6 proc.) ryb i przetworów
rybnych (œrednio o 11,7 proc.), powide³,
marmolady i d¿emów (o 36, 2 proc.),
kaszy jêczmiennej (o 31 proc.), kaszy
manny (32 proc.), makaronu (15,3 proc),
a tak¿e niektórych innych produktów spo¿ywczych. Jednoczeœnie dro¿a³y niektóre
materia³y budowlane oraz wyroby ró¿nego typu od odzie¿y po meble i œrodki pielêgnacji niemowl¹t. Równolegle obni¿ono
ceny 40 grup towarów takich jak np.:
AGD, RTV ¿arówki, farmaceutyki a nawet
lokomotywy.
Zmiana cen oznacza³a znaczne obni¿enie poziomu stopy ¿yciowej, zw³aszcza
w grupach najubo¿szych.
Poniewa¿ podwy¿ki og³oszono w okresie przedœwi¹tecznym, to na reakcjê spo³eczeñstwa nie trzeba by³o d³ugo czekaæ.
Ju¿ 14 grudnia, w poniedzia³ek, w Gdañsku oko³o godz. 6-7 pracownicy wydzia-

³ów S-1 i S-3 Stoczni im. Lenina nie przystêpuj¹ do pracy. ¯¹dali cofniêcia podwy¿ek cen oraz zmian norm pracy.
O godz. 11.05 z bramy nr 2 Stoczni
Gdañskiej wyszed³ do miasta pochód
licz¹cy ok. tysi¹ca robotników, zgromadzono siê przed gmachem Komitetu
Wojewódzkiego PZPR. Œpiewano „Jeszcze Polska nie zginê³a”.
Do Szczecina pierwsze informacje
o zajœciach w Trójmieœcie docieraj¹ dzieñ
póŸniej tj. we wtorek 15 grudnia. Nastêpnego dnia, 16 grudnia, Radio i TV poda³y
informacjê o wydarzeniach w Gdañsku.
Informacja wywo³a³a du¿e wra¿enie
wœród za³óg szczeciñskich zak³adów
pracy. W stan pogotowia postawiono Milicjê Obywatelsk¹.

17 grudnia
Godz. 5.00 - W stoczni im. Warskiego
postanowiono zorganizowaæ „masówki”,
na których miano omówiæ szkodliwoœæ
strajków. Do komitetów PZPR od rana
wzywano osoby, które w opinii w³adz
mog³y zorganizowaæ strajk. Próbowano je
przes³uchiwaæ i gro¿ono represjami
w przypadku udzia³u w strajku.
Godz. 9.00-9.30. W czasie przerwy
œniadaniowej na wydziale W-4 Stoczni
Szczeciñskiej im. A. Warskiego uformowa³
siê pochód. Robotnicy przeszli pod gmach
dyrekcji stoczni. Do³¹czyli siê pracownicy
innych wydzia³ów. Robotnicy za¿¹dali rozmowy z w³adzami wojewódzkimi na
temat podwy¿ki cen.
Godz. 11.00 - Nieudana próba sk³onienia robotników „Warskiego” do powrotu
do pracy. Manifestuj¹cy formu³uj¹ pochód
i opuszczaj¹ teren stoczni. Protest przenosi siê na ulice miasta.
Równolegle w Szczeciñskiej Stoczni
Remontowej „Gryfia” rozpoczyna siê
wiec.
Godz. 12.00 - Na ul. Malczewskiego
przed Placem Grunwaldzkim, stoczniowcom z „Warskiego” zast¹pi³ drogê kordon
Milicji Obywatelskiej. U¿yto gazów ³zawi¹cych. Po rozbiciu pochodu, manifestanci cofaj¹ siê w kierunku stoczni. Przez
ca³y czas s¹ atakowani. Najzacieklejsze
walki toczy³y siê w rejonach ulic Jana
z Kolna, Parkowej, Dubois, Szarotki, S³awomira oraz na Wa³ach Chrobrego. Sp³onê³o kilka milicyjnych samochodów.
Godz. 13.00-23.00 - Rozbici stoczniowcy z „Warskiego”
do³¹czaj¹ do zorganizowanego pochodu pracowników
„Gryfii”. Razem ruszaj¹ pod
KW PZPR w celu przedstawienia swoich ¿¹dañ. Prze³amuj¹ milicyjne kordony.
Oko³o 14 docieraj¹ pod
Komitet wojewódzki PZPR.
Na miejscu zgromadzi³ siê
ju¿ kilkutysiêczny t³um
mieszkañców miasta.
W budynku KW PZPR nie
by³o
nikogo
z w³adz. Antoni Walaszek, I
sekretarz KW PZPR w
Szczecinie, przebywa³ w
tym czasie w sztabie 12
Dywizji Zmechanizowanej.
Rozpoczê³a siê dewastacja
pomieszczeñ. Z budynku
przez okna wyrzucano
wyposa¿enie. W koñcu
budynek podpalono: p³on¹³

komitet... Wojsko biernie przygl¹da³o siê
dewastacji. T³um niedopuszcza³ stra¿y
po¿arnej.
Tymczasem na Placu ¯o³nierza Polskiego (gdzie mieœci³ siê budynek KW PZPR)
zgromadzi³o siê kilkadziesi¹t tysiêcy ludzi!
Po spaleniu KW PZPR t³um kieruje siê
w stronê pobliskiej Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej oraz siedziby
Wojewódzkiej Rady Zwi¹zków Zawodowych, mieszcz¹cych siê przy ul. Ma³opolskiej. Z powodu pog³osek o aresztowaniu
niektórych uczestników strajku, celem ich
odbicia, zaatakowano gmach KW MO.
Zniszczono parter budynku WRZZ i czêœciowo budynki komend MO.

17/18 grudnia
PóŸnym wieczorem przerwano ³¹cznoœæ telefoniczn¹ Szczecina z reszt¹ kraju.
W nocy do miasta wjecha³y czo³gi. Ustawiono je we wszystkich wa¿nych punktach miasta.
Godz. 6.00 - Przybywaj¹cy do pracy
stoczniowcy napotykali czo³gi stoj¹ce przy
bramach stoczni. Stoczniowcy zgromadzili siê przed gmachem dyrekcji. Rozpocz¹³
siê wiec. Ostatnie szeregi strajkuj¹cych
sta³y w bezpoœredniej bliskoœci czo³gów.
Dosz³o do staræ z ¿o³nierzami. Robotnicy
próbowali podpalaæ czo³gi. Wojsko otworzy³o ogieñ. Delegacja robotników podjê³a rozmowy z ¿o³nierzami na temat wycofania czo³gów dalej od stoczni i odwrócenia czo³gowych dzia³ w innym kierunku.
W sk³ad delegacji wchodzili m.in. I Sekretarz KZ PZPR E. Muszyñski i St. W¹do³owski. Przed godz. 10.00 ¿o³nierze cofnêli siê.
Pocz¹wszy od godzin porannych w ró¿nych punktach miasta trwa³y walki miêdzy
niezorganizowanymi grupami demonstrantów a oddzia³ami i patrolami MO.
Milicja atakowa³a grupy ludzi g³ównie
gazem, ale tak¿e pa³kami, a w kilku przypadkach u¿y³a broni palnej. Zdarza³y siê
nadal przypadki rabowania sklepów. Walki
usta³y dopiero ok. godz. 18.00, tj. w chwili rozpoczêcia godziny milicyjnej.
Milicja masowo zatrzymywa³a demonstrantów, osoby uczestnicz¹ce w rabunkach oraz przypadkowych przechodniów.
Godz. 9.00 - Stocznia „Warskiego”
wysy³a delegacjê na rozmowy z I sekretarzem KW PZPR.

Godz. 12.00 - Po burzliwej dyskusji
zadecydowano nie opuszczaæ stoczni
i rozpocz¹æ strajk okupacyjny. Za takim
rozwi¹zaniem opowiedzia³ siê m.in. Mieczys³aw Dopiera³a z W-6. Postanowiono
rozejœæ siê na wydzia³y i wybraæ z ka¿dego z nich po 3 osoby, które zast¹piæ mia³y
wy³oniony Komitet Strajkowy Stoczni.
Równoczeœnie, niezale¿nie od przebiegu wydarzeñ w Stoczni im. Warskiego,
zawi¹zuje siê w ten sam sposób Komitet
Strajkowy w stoczni „Gryfia”. Przez ca³y
dzieñ trwa proces organizacji strajku
w obu stoczniach. Powo³ano s³u¿by
porz¹dkowe. Komitet Strajkowy informowa³ za³ogê przez radiowêze³ o rozwoju
wydarzeñ. Do stoczni przybywaj¹ delegacje z innych zak³adów pracy.
Godz.14.00 - Na czele Komitetu Strajkowego w „Warskim” stan¹³ Mieczys³aw
Dopiera³a (cz³onek PZPR, technik, ok. 30
lat). Komitet liczy³ 10 osób, w tym kilku
cz³onków PZPR, którzy cieszyli siê znacznym autorytetem i zaufaniem wœród kolegów.
Wieczór - spotkania Komitetów Strajkowych obu stoczni. Uzgadniano wspóln¹ listê 21 postulatów. Dokument nazwany ¯¹dania Za³óg Stoczni Szczeciñskiej im.
A. Warskiego i Stoczni Remontowej
zaczyna³ siê od s³ów: „My stoczniowcy
odcinamy siê od wszelkich wyst¹pieñ politycznych i antypañstwowych, a charakter
naszego wyst¹pienia jest oparty wy³¹cznie
na pod³o¿u ekonomicznym. Za³ogi Stoczni solidaryzuj¹c siê z robotnikami ca³ego
Wybrze¿a, popieraj¹c ich s³uszne postulaty przyst¹pi³y do strajku okupacyjnego,
wysuwaj¹c nastêpuj¹ce ¿¹dania...”.
W ró¿nych zak³adach pracy Szczecina
organizowano strajki okupacyjne. Komitety strajkowe wysy³a³y swoich przedstawicieli do „Warskiego”. Pojawi³a siê groŸba
desantu na teren stoczni. Po kana³ach
porusza³y siê jednostki Marynarki Wojennej.
W godzinach wieczornych M. £êpicki,
przewodnicz¹cy Miejskiej Rady Narodowej wyg³osi³ na lokalnych kana³ach radiowo-telewizyjne przemówienie. Apelowa³
o spokój. W przemówieniu zawarta by³a
sugestia o gotowoœci o podjêcia rozmów
z protestuj¹cymi.
Podjêcie rozmów nie oznacza³o jednak
koñca. Szczeciñski grudzieñ zakoñczy³ siê
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dopiero w sobotê 13 lutego 1971 r. Tego
dnia rozwi¹za³a siê Komisja Robotnicza
utworzona ze sk³adu Komitetu Strajkowego dla nadzorowania prawid³owego przeprowadzenia wyborów w organizacjach
partyjnych, zwi¹zkowych i do Rady Robotniczej w Stoczni Szczeciñskiej nosz¹cej
wówczas imiê Adolfa Warskiego.
Wed³ug oficjalnych danych w dniach 17
i 18 grudnia w Szczecinie zginê³o 16 osób.
Rany odnios³o 117 osób cywilnych , 71
milicjantów i 24 stra¿aków. Rozbito i spl¹drowano 76 sklepów, zniszczono 1 czo³g,
2 transportery opancerzone, uszkodzono
1 transporter i 1 samochód wojskowy.
Straty oszacowano na 300 mln z³. zatrzymano 48 osób wobec 69 z nich prokurator zastosowa³ areszt tymczasowy, w tym
wobec 59 pod zarzutem grabie¿y. Szeœciu
stoczniowców aresztowano pod zarzutem podpalenia KW PZPR. Wed³ug
powszechnej opinii podana w komunikacie liczba ofiar œmiertelnych jest zani¿ona.
W Szczecinie, ostatnim, publicznym
akcentem Grudnia ‘70 by³ pochód, który
przeszed³ w milczeniu przed trybun¹
w dniu 1 maja 1971 roku. Sz³y w nim równie¿ ofiary walk ulicznych oraz rodziny
zabitych.
Szed³em i ja - wówczas 11-letni ch³opak
- z moim wujkiem stoczniowcem, któremu w grudniu razem z cioci¹ zanosi³em
codziennie pod bramê stoczni jedzenie
i papierosy. Nie by³em jedynym dzieckiem
pod stoczni¹. Chodzi³o o to, ¿e Milicja
i wojsko przepuszcza³a jedynie dzieci,
które pe³ni³y swoist¹ rolê zaopatrzeniowców...
Ale nie koniec na tym grudnia 1970
w Szczecinie i na ca³ym Wybrze¿u. Tzw.
„organy bezpieczeñstwa” czyli Milicja
Obywatelska i S³u¿ba Bezpieczeñstwa
jeszcze d³ugo wzywa³y do siebie uczestników tamtych wydarzeñ. Ponadto, wysuniêty w pkt. 2 postulat ¿¹daj¹cy powo³ania Wolnych Zwi¹zków Zawodowych by³
niczym tykaj¹cy zegarek w bombie: eksplodowa³ w nieca³e 9 lat potem, równie¿
na Wybrze¿u, w sierpniu 1980 roku!
Krzysztof ¯urawski - „Jednoœæ”
ród³o: Archiwum „Jednoœci”
oraz „Spotkania - Niezale¿ne pismo
M³odych Katolików” nr 23. Reprodukcje
i zdjêcia: archiwum „Jednoœci”
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Listopad – niebezpieczna
dla Polaków pora

Listopad. D³ugie, zimne wieczory nie zachêcaj¹ do spacerów. Budz¹ nieokreœlone têsknoty, powoduj¹, ¿e ludzie szukaj¹ swego
towarzystwa...A kilku Polaków razem, w jednym miejscu, w poczuciu wspólnoty i przyjaŸni...

O

to bardzo nieprzewidywalna mieszanka.
„D³ugie, nocne Polaków rozmowy” mog¹ przynieœæ nieoczekiwane efekty.
Sfera domu rodzinnego, kameralne ko³a przyjacielskie s¹ poza
kontrol¹ pañstwa, propagandy
medialnej i stwarzaj¹ silne,
autentyczne
emocjonalnie
wiêzi.

***
„Listopad niebezpieczna dla
Polaków pora”.
Dlaczego niebezpieczna? Bo
maj¹ za du¿o czasu do przemyœleñ i dyskusji, bo wtedy mog¹
dojœæ do przekonania, ¿e ustalony, zaklepany porz¹dek rzeczy nie jest ich porz¹dkiem, ¿e
nie akceptuj¹ go i pragn¹
zmian.
A gdy Polacy dochodz¹ do
podobnych przekonañ, wtedy
staæ ich na najbardziej zaskakuj¹ce dzia³ania.
***
Listopad...ten najs³ynniejszy to
oczywiœcie z roku 1918 – gdy
„wybuch³a Polska”. Ale nim ten
radosny dzieñ
11 listopada nadszed³, to
o wojnê narodów modli³ siê Mickiewicz. I mia³ racjê, podobnie jak
ksi¹¿ê Adam Czartoryski, który
przewidywa³, ¿e dopiero konflikt
miêdzy zaborcami doprowadzi
do odzyskania niepodleg³oœci
utraconej przez Polskê ostatecznie w 1795 roku.
I wojna œwiatowa przez ca³¹
Europê by³a witana entuzjastycznie. A Polacy przygotowani

wszechstronnie potrafili ugraæ to,
co by³o im potrzebne.
Roman Dmowski stale przebywaj¹cy w Pary¿u upewnia³ Francjê o polskiej lojalnoœci.
Józef Pi³sudski zaœ dokona³
genialnej, choæ bardzo ryzykownej roszady.
Uwa¿aj¹c, ¿e zwyciêstwo pójdzie ze Wschodu na Zachód
Europy, stan¹³ po stronie Niemiec i Austrii, by opuœciæ ich szeregi, gdy tylko wyeliminowali
Rosjê z wojny. Doprowadzi³ do
tzw. kryzysu przysiêgowego,
dziêki czemu polscy legioniœci do
koñca wojny pozostali w obozach internowania, zamiast gin¹æ
za nie swoj¹ sprawê zwyciêstwa
Niemiec i Austro–Wêgier w wojnie.

***
Listopad...ten najs³ynniejszy to
oczywiœcie z roku 1830, gdy podchor¹¿owie chwycili za broñ!
W czasie dramatycznego marszu
przez nocn¹ Warszawê wzywali
do walki o woln¹ Polskê. Nie
spotkali siê ze zrozumieniem.
Czuli siê osamotnieni i opuszczeni przez tych, których obdarzali
zaufaniem i autorytetem i nazywali „starszymi w narodzie”.
A jednak niespokojna noc zmieni³a siê w niemal roczne powstanie,
walkê z przewa¿aj¹cymi si³ami
rosyjskimi.
I przesz³a do legendy, sta³a siê
narodowym mitem.

***
Listopad... ten najs³ynniejszy to
oczywiœcie z roku 1918 – gdy
Orlêta
rozpoczê³y
walkê
o Lwów. Kilkunastoletnie dzieci,
m³odzie¿ uzna³a, ¿e teraz jej
kolej, aby okazaæ sw¹ niezgodê
na utarty porz¹dek rzeczy. I jak
byœmy nie oceniali tego lwowskiego listopada, to jedno powinno pozostaæ poza sfer¹ jakiejkolwiek dyskusji – prawdziwa i piêkna mi³oœæ Ojczyzny. Gdy
w II Rzeczpospolitej budowano
Grób Nieznanego ¯o³nierza w³adze podjê³y decyzjê, ¿e bêdzie
tam le¿a³ anonimowy, polski ¿o³nierz.
Podczas wielkiej uroczystoœci
jedna z matek poleg³ych ¿o³nierzy wskaza³a wybran¹ losowo
trumnê. Okaza³o siê, ¿e spoczywa w niej obroñca Lwowa. Na

***
Listopad... ten nieoczekiwany
z 1904 roku. Po powstaniu styczniowym naród by³ œmiertelnie
zmêczony. Represje osi¹gnê³y
niespotykan¹ skalê, konfiskowano dobra ziemskie, oddawano je
Rosjanom, deportowano dziesi¹tki tysiêcy Polaków w g³¹b
Rosji, zsy³ano na katorgê, do
kopalñ. Wielu wieszano i rozstrzeliwano w publicznych egzekucjach.
Dlatego w II po³owie XIX
wieku zmodyfikowano metody
walki o polskoœæ. W pierwszej
kolejnoœci nastawiano siê na
pracê wœród ch³opów, edukacjê
i rozwój ekonomiczny. Jednoczeœnie coraz wyraŸniejsza stawa³a siê potrzeba zabiegania o
lepsze warunki pracy dla robotników miast przemys³owych

pewno nie by³ to przypadek, lecz
nakaz Opatrznoœci.

takich jak £ódŸ czy Warszawa. I
okaza³o siê, ¿e aktywnoœæ na
tym polu prêdzej czy póŸniej
równie¿ mo¿e doprowadziæ do
konfrontacji z w³adzami zaborczymi.
Tym bardziej, ¿e partie polityczne o programie spo³ecznym jak Polska Partia Socjalistyczna g³osi³y, ¿e sprawiedliwoœæ i ³ad zapanuje w sferze
praw socjalnych tylko w niepodleg³ej Polsce. Tylko wtedy
sami bêdziemy decydentami i
tylko wtedy bêdziemy mogli
wzi¹æ pe³n¹ odpowiedzialnoœæ
za ustrój pañstwa w jakim ¿yjemy. PPS organizowa³a robotników i ochrania³a ich manifestacje.
Tak
by³o
i w listopadzie 1904 r. Robotnicy demonstrowali przy pl.
Grzybowskim w Warszawie.
Sprzeciwiali siê wojnie Rosji z
Japoni¹. Polacy jako poddani
cara rosyjskiego musieli przecie¿ na ni¹ pójœæ. Znowu ginêli
za nie swoj¹ sprawê. Dlatego na
pl. Grzybowskim, po ataku policji
na
manifestantów,
pad³y
z t³umu strza³y. Po raz pierwszy
od czasu powstania styczniowego strzelano w Warszawie do
Rosjan.
***
Listopad... ten czasem zapominany z 1655 roku.
Wydarzenia 1655 roku przesz³y do historii jako „potop
szwedzki”. A by³a to nazwa najw³aœciwsza z mo¿liwych. Wojska szwedzkie opanowa³y
Rzeczpospolit¹ w ci¹gu kilku
miesiêcy. Ale przysz³a kryska na

Matyska – jak mówi m¹droœæ
ludowa. Przeor Jasnej Góry
ojciec Augustyn Kordecki uzna³,
¿e wojska króla Szwecji nie
bêd¹ mile widziane w klasztorze. I nie otworzy³ bram. Mimo
szturmu pozosta³ w swej decyzji
nieugiêty i zmusi³ wroga do
odst¹pienia.
Obrona Jasnej Góry to pierwszy spektakularny punkt antyszwedzkiego oporu.
Król Jan Kazimierz pod wra¿eniem bohaterskiej postawy paulinów i wspieraj¹cej ich polskiej
szlachty wyda³ Uniwersa³ wzywaj¹cy Polaków do walki
z najeŸdŸc¹.
***
Obrona Jasnogórskiego klasztoru zakoñczy³a siê w grudniu.
Bo czasem listopadowe przemyœlenia realizuj¹ siê w grudniu
i pogoda nie ma tu nic do rzeczy.
Proszê sobie wyobraziæ, ¿e
pierwsze gazowe oœwietlenie
zosta³o uruchomione na ziemiach
polskich, w Warszawie w³aœnie
w grudniu 1856 roku.
Przewa¿nie jednak XIX wiek
nie by³ ³atwy. Obrona polskich
interesów wydawa³a siê niemal
niemo¿liwa. Zagro¿ony by³
fizyczny byt narodu. Nale¿a³o
wiêc wykorzystywaæ ka¿d¹ okazje dla podtrzymania i umocnienia Ducha Narodu. Dlatego grudzieñ 1898 roku by³ dla warszawiaków bardzo wa¿ny. Wtedy to
uroczyœcie ods³oniêto pomnik
Adama Mickiewicza. W czasach
olbrzymiej rusyfikacji by³o to
wydarzenie, które przynosi³o
choæ powiew wolnoœci.

***
No i 1918 rok... Powstaj¹
nowe pañstwa i przede wszystkim nowe granice.
Wœród Polaków wrze. Miêli
kiedyœ swoje pañstwo i chc¹ je
odzyskaæ. Nie jest to ³atwe, bo
Anglia nie chce os³abienia Niemiec,
a Francja wrêcz przeciwnie...
Tymczasem do Poznania pod
koniec grudnia 1918 roku przybywa wielki pianista i rzecznik
sprawy polskiej na arenie miêdzynarodowej–Ignacy Paderewski. Poznaniacy wykorzystuj¹ tê
wizytê by zamanifestowaæ polskoœæ Wielkopolski. Organizuj¹
powstanie, walcz¹ dzielnie...
stawiaj¹ na swoim. Wielkopolska bez ¿adnych w³aœciwie
sprzeciwów zostaje w³¹czona
do niepodleg³ej Polski.
***
To prawda ¿e w grudniu wprowadzono stan wojenny. Obecnie
odkrywa siê, ¿e z pogwa³ceniem
prawa PRL–u. A przecie¿ zawsze
to wiedzieliœmy. I choæ jest to
historia naszego narodu, to
pamiêtajmy, ¿e gdyby to od nas
zale¿a³o to wykorzystalibyœmy
tamten grudzieñ do œwi¹tecznych przygotowañ.
Pamiêtajmy te¿, ¿e staraliœmy siê minimalizowaæ straty i
wyjœæ z twarz¹, chocia¿ czasy
sprzyja³y szubrawcom. No i
prawda by³a po naszej stronie,
a wbrew pozorom to wcale nie
ma³o.

Agnieszka Rurak ¯eleŸny

Karta nauczyciela zostaje

23 listopada 2005 r. na posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i M³odzie¿y, minister edukacji i nauki,
Micha³ Seweryñski, przedstawi³ ”Informacjê o wstêpnym programie dzia³ania ministerstwa w latach 2005-2009”.
Z treœci zawartych w tym dokumencie oraz odpowiedzi na liczne pytania pos³ów wy³ania siê obraz rozwoju oœwiaty
w najbli¿szym czasie.

W

dziale „Wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i
m³odzie¿y” ministerstwo planuje m.in.: niedopuszczenie do
powstawania braków edukacyjnych na poszczególnych
etapach kszta³cenia, upowszechnienie wychowania
przedszkolnego dla dzieci w
wieku 3-5 lat, rozpoczêcie
realizacji
obowi¹zkowego
rocznego wychowania przedszkolnego ze wszystkimi
dzieæmi 5-letnimi i obowi¹zkowej pierwszej klasy dla 6-latków, wprowadzenie obowi¹zkowej nauki jêzyka angielskie-
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go ju¿ od klasy pierwszej szko³y podstawowej, rozbudowanie systemu pomocy materialnej dla uczniów, wdro¿enie
programu stypendialnego dla
uczniów-dzieci by³ych pracowników PGR-ów, zmniejszenie zjawiska niedo¿ywienia
dzieci i m³odzie¿y szkolnej,
realizowanie
programu
wyrównywania warunków
startu szkolnego uczniów
poprzez bezp³atne przekazywanie kompletów podrêczników uczniom klas pierwszych
potrzebuj¹cym takiej pomocy.
W dziale „Unowoczeœnianie
procesu edukacyjnego” planuje

siê m.in.: dokonanie zmian w
podstawie
programowej
kszta³cenia ogólnego, programach nauczania i w podrêcznikach.
W dziale „Doskonalenie nadzoru pedagogicznego” zak³ada
siê urealnienie zatrudnienia w
kuratoriach oœwiaty, ich odbiurokratyzowanie,
eliminacjê
zbêdnej dokumentacji, zwiêkszenie odpowiedzialnoœci wizytatorów za wyniki nadzoru i ich
wp³yw na funkcjonowanie szko³y.
W dziale „Opracowywanie
programów kszta³cenia w oparciu o prognozy rynku pracy”

przewiduje siê ich dostosowanie
do potrzeb rynku pracy, w³¹czenie œrodowisk gospodarczych w
proces modelowania zawodów
szkolnych, poszerzenie ofert
programowych i ich dostosowanie do zmian zachodz¹cych na
rynku pracy.
W dziale nastêpnym jest
mowa o zintensyfikowaniu
wspó³pracy szkó³ i placówek ze
œrodowiskami gospodarczymi.
Przedstawiony
dokument
zawiera szereg innych propozycji
dotycz¹cych oœwiaty, szkolnictwa wy¿szego, nauki i wspó³pracy miêdzynarodowej MEiN, o
których napiszê w kolejnym

WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL

numerze „Solidarnoœci” Zag³êbia
Miedziowego. W trakcie spotkania z pos³ami minister wielokrotnie mówi³, ¿e jest prawnikiem z
wykszta³cenia, specjalist¹ od
prawa pracy, st¹d du¿o ³atwiej
bêdzie mu zrozumieæ i rozwi¹zywaæ problemy nauczycieli.
Zapowiedzia³, ¿e bez konsultacji
ze œrodowiskiem i zwi¹zkami
zawodowymi nie podejmie ¿adnej powa¿niejszej decyzji. W
kwestii Karty nauczyciela podkreœli³, i¿ jest to swoisty kodeks
pracy tej grupy zawodowej i nie
zamierza jej likwidowaæ bez
zapowiedzianych rozmów. Przepisy dotycz¹ce statusu zawodo-

Stanis³aw Witek

wego nauczycieli s¹ potrzebne.
Nie zamierza równie¿ likwidowaæ delegatur kuratoriów oœwiaty.
Zapowiedzi nowego ministra
dobrze wró¿¹ na przysz³oœæ i w
wielu miejscach s¹ wyraŸnym
odciêciem siê od zapowiadanych
zmian - na szczêœcie nie zrealizowanych - przez postkomunistów
i libera³ów, gro¿¹cych chaosem i
licznymi zwolnieniami z pracy.

Stanis³aw Witek
Rzecznik prasowy
SROiW NSZZ „S”
Region Zag³êbie Miedziowe

FOT. WOJCIECH BUCZAK

„S” jak solidarnoœæ

Powoli dobiega koñca rok 2005, a wraz z nim koñcz¹ siê obchody jubileuszu 25-lecia Solidarnoœci. To by³ szczególny
rok, bogaty w wydarzenia zarówno radosne jak i te bardzo bolesne. Nie ma ju¿ wœród nas osób tak bardzo nam drogich,
którym Solidarnoœæ i Polska tak wiele zawdziêczaj¹.

N

ZDJÊCIA: TOMASZ FOLTA, ZDZIS£AW KOSENKO

ajpierw odszed³ Jan Nowak – Jeziorañski, który na falach eteru przez lata
komunistycznego zniewolenia mówi³
g³osem wolnej Europy i rozpala³ wœród swoich
rodaków nadziejê i wiarê, ¿e nadejdzie dzieñ,
kiedy jutrzenka swobody zab³yœnie znowu nad
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Warszaw¹ i Polska odzyska upragnion¹ wolnoœæ.
A potem by³ kwiecieñ... i oczy œwiata zwróci³y siê
w stronê Watykanu, gdzie do ostatniej swojej
podró¿y przygotowywa³ siê Jan Pawe³ II...
Ojciec Œwiêty swoim s³owem i przyk³adem
mówi³ nam, czym jest „solidarnoœæ”, jaki jest jej
prawdziwy sens. Kulminacj¹ papieskiego nauczania
by³ moment Jego odejœcia. Wtedy mia³a miejsce
prawdziwa eksplozja solidarnoœci. Miliony ludzi na
ca³ym œwiecie bez wzglêdu na pochodzenie, narodowoœæ, wyznanie i pogl¹dy potrafi³y przejœæ ponad
podzia³ami i zjednoczyæ siê w braterskim uœcisku
r¹k i serc oraz w duchowej i modlitewnej ³¹cznoœci
z umieraj¹cym Papie¿em. Trudno o lepsz¹ definicjê
„solidarnoœci”...
Poczucie jednoœci i wspólnoty prze¿ywaliœmy
tak¿e w 1980 roku, gdy rodzi³ siê Niezale¿ny
Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy „Solidarnoœæ”.
Jego srebrny jubileusz obchodzony w tym roku by³
szczególn¹ okazj¹ do podsumowañ, refleksji na
temat tamtych sierpniowych wydarzeñ, znaczenia
Solidarnoœci, roli jak¹ odegra³a oraz jej wp³ywu na
losy Polski i œwiata.
Przez ca³y rok odbywa³y siê liczne uroczystoœci o
zasiêgu krajowym, regionalnym, a tak¿e miêdzynarodowym. Organizowano wystawy, konferencje,
koncerty, imprezy sportowe, pielgrzymki, konkursy i festyny. 25–lecie Solidarnoœci obchodzono
tak¿e poza granicami Polski, m.in. w Brukseli, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i RPA.
G³ównym punktem obchodów 25–lecia by³a
Msza œw., odprawiona przy Pomniku Trzech Krzy¿y dok³adnie w rocznicê podpisania gdañskich

Porozumieñ Sierpniowych. Przewodniczy³ jej Metropolita Krakowski ks. abp Stanis³aw Dziwisz.
Po po³udniu, w tym samym miejscu, uroczyœcie
podpisano akt erekcyjny pod budowê Europejskiego Centrum Solidarnoœci, które powstanie na terenie Stoczni Gdañskiej. Natomiast wieczorem odby³
siê koncert, podczas którego zabrzmia³ utwór symfoniczny specjalnie skomponowany na tê okazjê
przez Jana A. P. Kaczmarka.
Dzieñ wczeœniej, w gdañskiej hali Olivia mia³ miejsce uroczysty Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ
„Solidarnoœæ”, w którym oprócz by³ych i obecnych
dzia³aczy zwi¹zkowych uczestniczy³a liczna grupa
goœci z kraju i zagranicy. Okolicznoœciowe przemówienia wyg³osili: Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy
– ks. abp Tadeusz Goc³owski, Lech Wa³êsa, Marian
Krzaklewski, Janusz Œniadek, a tak¿e przedstawiciele miêdzynarodowych zwi¹zków zawodowych.
Delegaci XVIII KZD wystosowali list do Papie¿a
Benedykta XVI, a w specjalnej Laudacji oddali ho³d
pamiêci Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II. Z okazji
25–lecia „S” uczestnicy Zjazdu przyjêli równie¿ specjalne stanowisko oraz skierowali Pos³anie do pracowników, w którym podkreœlono, ¿e zrzeszanie
siê w wolne zwi¹zki zawodowe jest niezbêdne dzisiaj, tak jak by³o 25 lat temu, bo o godnoœæ cz³owieka i prawa pracownicze trzeba ci¹gle walczyæ. Tam,
gdzie pracownicy zrzeszaj¹ siê, naruszeñ praw pracowniczych jest znacznie mniej i dochodzi do dialogu miêdzy pracodawc¹ a zorganizowanymi pracownikami.
Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej mia³ miejsce uroczysty koncert pt. „Honor jest wasz Solidarni”,
w którym wyst¹pili m.in. Andrzej Seweryn, Jan Pie-
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trzak, Anna Maria Jopek, Jan Peszek, Iwona Loranc,
Wojciech M³ynarski, Jan Pietrzak, Krystyna Proñko,
Sambor Dudziñski, Maciej Maleñczuk, Alicja £ydka,
Adam Nowak, Maciej Pietrzyk i Wojciech Waglewski.
W tych dniach odbywa³a siê tak¿e miêdzynarodowa konferencja „From Solidarnoœæ to freedom”,
która rozpoczê³a siê 29 sierpnia w Warszawie,
a zakoñczy³a 31 sierpnia w Gdañsku. Uczestniczy³y
w niej liczne delegacje z kraju i zagranicy, a wœród
nich byli obecni m.in. sekretarz stanu w administracji
prezydenta USA Jimmiego Cartera, Zbigniew Brzeziñski, Timothy Garton Ash, historyk Brytyjski, Siergiej Kovaliov rosyjski obroñca praw cz³owieka oraz
francuski myœliciel kardyna³ Jean–Marie Lustiger.
Z pewnoœci¹ najwiêkszym wydarzeniem
muzycznym tegorocznych obchodów by³ koncert
francuskiego wirtuoza muzyki elektronicznej
– Jeana Michela Jarre’a, który odby³ siê 26 sierpnia
na terenie Stoczni Gdañskiej. Jego koncert „Przestrzeñ wolnoœci” zgromadzi³ ponad 100 tys.
widzów. Oprócz znanych przebojów Jarre zaprezentowa³ tak¿e nowe utwory oraz kompozycjê nieoficjalnego hymnu Solidarnoœci – „Mury”.
Rok 2005 – obchodzony jako „Rok Solidarnoœci”
powoli przechodzi do historii. Nie mo¿emy natomiast pozwoliæ, aby przesz³a do historii idea solidarnoœci, od której wszystko siê zaczê³o i od której
wzi¹³ nazwê nasz Zwi¹zek. Dlatego tak wa¿ne jest
nieustanne dbanie o te wartoœci, uczenie siê ich,
odkrywanie wci¹¿ na nowo i wcielanie w ¿ycie. Bo
tak jak nie ma Solidarnoœci bez wolnoœci, Solidarnoœci bez mi³oœci, tak równie¿ nie ma racji bytu Solidarnoœæ bez solidarnoœci.
Katarzyna Komorowska

Drodzy Przyjaciele z Solidarnoœci
Na zbli¿aj¹ce siê uroczystoœci Bo¿ego
Narodzenia, które Pan ponownie pozwala nam
prze¿yæ, Przesy³am najserdeczniejsze ¿yczenia
Bo¿ego b³ogos³awieñstwa, wszelkich ³ask
i radoœci, a przede wszystkim odwagi
i entuzjazmu we wspólnym dziele ewangelizacji.
Niech te ¿yczenia spe³niaj¹ siê w radosne dni
Œwi¹t, a tak¿e w ka¿dym dniu
Nowego 2006 Roku.
Ks. Marian Kopko
Regionalny Duszpasterz NSZZ „Solidarnoœæ” Zag³êbia Miedziowego


Wiary, co góry przenosi, nadziei, która nie
gaœnie, mi³oœci w ka¿dej iloœci
– od Bo¿ej Dzieciny...
W imieniu Zarz¹du Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ ”Solidarnoœæ”
¿yczy Bogdan Or³owski przewodnicz¹cy

Bombkowe œwiêta

Trudno wyobraziæ sobie Bo¿e Narodzenie bez choinki ozdobionej kolorowymi bombkami. W polskiej tradycji œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia kolorowa bañka z cienkiego szk³a jest tak samo wa¿na jak wigilijny karp i prezenty pod choink¹.

K

iedy w po³owie grudnia dopada nas sza³ œwi¹tecznych zakupów producenci ozdób choinkowych powoli wygaszaj¹ swoj¹ produkcjê. Z taœm produkcyjnych fabryk
bombek zje¿d¿aj¹ ostatnie szklane
bañki. W tym czasie realizuje siê tylko
specjalne zamówienia. Na przyk³ad –
zlecone przez firmy i organizacje spo³eczne bombki z namalowanym logo.
Taki œwi¹teczny prezent dla pracowników i kontrahentów funduje sobie
coraz wiêcej podmiotów.

– Od trzech lat obserwujemy coraz
wiêksze zainteresowanie bombkami z
namalowanym logo. Zg³aszaj¹ siê do nas
ma³e i du¿e przedsiêbiorstwa. Zwi¹zki
zawodowe i organizacje spo³eczne.
Powoli taka bombka staje siê sta³ym
œwi¹tecznym elementem polskich biur –
mówi Tomasz Ciechanowski, odpowiedzialny w z³otoryjskim Vitbisie za
produkcjê ozdób œwi¹tecznych.
Vitbis to najwiêkszy producent
szklanych bombek w Europie.
Firma wygrywa nawet z
Chiñczykami, którzy staraj¹
siê opanowaæ tak¿e ten sektor rynku.

– Chiñczycy ostro zaatakowali œwiatowe rynki trzy lata temu. Jak zwykle proponuj¹ ni¿sz¹ cenê, ale ich wyrób jest
gorszej jakoœci. I tu wygrywamy. Coraz
czêœciej o zakupie decyduje nie tylko
cena. Klient wydaj¹c pieni¹dze na œwi¹teczne ozdoby chce mieæ piêknie ubran¹
choinkê – twierdzi Janusz Prus, prezes
z³otoryjskiej fabryki ozdób choinkowych.
O rynkowej pozycji w bran¿y œwiadczy wielkoœæ produkcji. Tylko w tym
roku w œwiat pojecha³o ponad czterdzieœci milionów bombek.
– Produkcja bombki sk³ada siê z czterech etapów. Najpierw szklana rura jest
rozgrzewana do czerwonoœci. Dmuchacz nadaje jej kszta³t kuli. Potem do
œrodka wlewany jest azotan srebra – to
daje efekt lustra. Trzeci etap to lakierowanie bañki. W koñcu bombka trafia do
dekoratorni i tam jest rêcznie malowana – opowiada
Dorota
Lêba, przewodnicz¹ca Komisji
Zak³adowej
NSZZ Solidarnoœæ w z³otoryjskim Vitbisie. Ona sama
dmucha³a bombki
siedem lat.

Teraz pracuje w magazynie wyrobów
gotowych i odpowiada za przygotowanie produkcji do wysy³ki. Grudzieñ to dla
Lêby miesi¹c wzglêdnego spokoju. W
tym czasie bombki s¹ ju¿ w sklepach.
Najgorêcej od maja do paŸdziernika.
Latem, kiedy nikt jeszcze nie myœli o
Bo¿ym Narodzeniu, w Z³otoryi rozpoczyna siê szczyt produkcji.
– Tak naprawdê to teraz ju¿ myœlimy o
przysz³orocznych œwiêtach. Plastycy
opracowuj¹ projekty, które trafi¹ na choinki dopiero za rok albo dwa lata – mówi
przewodnicz¹ca zwi¹zku zawodowego.
Bo choinkowa bombka jest trochê jak
kobieta. Krucha i delikatna. Do tego ulega
modom. Raz jest g³adka, raz pstrokata.
– W tej bran¿y obowi¹zuj¹ okreœlone
trendy, które s¹ pochodn¹ mody odzie¿owej. Kilka ostatnich lat najmodniejsze
by³o strojenie choinek w jednobarwne
ozdoby. Jednego roku z³ote, drugiego
srebrne trzeciego czerwone. Teraz najmodniejsza jest choinka kolorowa.
Bombki powinny byæ obsypane brokatem. Mieni¹ce siê ró¿nymi barwami.
Wracamy do tego, co obowi¹zywa³o w
latach piêædziesi¹tych – mówi¹ dekoratorzy z Vitbisu..
Artur Guzicki

ROK SOLIDARNOŒCI MIÊDZYLUDZKIEJ

5

