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19 marca – podczas sesji WRN w Bydgoszczy protestuj¹c¹ delegacjê „S” milicja usunê³a si³¹ z budynku. Zwi¹zkowcy:
Jan Rulewski, Mariusz £abentowicz i Micha³ Bartoszcze zostali pobici. Zgodnie z zaleceniem KKP na ca³ym Dolnym Œl¹sku
wprowadzono stan gotowoœci strajkowej. Obowi¹zywa³o oflagowanie zak³adów pracy. 20 marca wszystkie dolnoœl¹skie MKZ
przekszta³ci³y siê w Miêdzyza³adowe Komitety Strajkowe. W sobotê, 21 marca, napiêcie na Dolnym Œl¹sku, tak jak w ca³ym
kraju, wzros³o. W zag³êbiu miedziowym ¿adna z kopalni nie podjê³a pracy – by³a to górnicza reakcja na Bydgoszcz.

FOT. ARCHIWUM ZR

Solidarni
z Bydgoszcz¹

Mega Turniej
R

ozegrany 12 lutego w Lubinie Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Przewodnicz¹cego Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” Józefa Czyczerskiego zgromadzi³ 12 dru¿yn.
W Turnieju uczestniczy³y po dwie dru¿yny: ZG Polkowic Sieroszowic, ZG Rudnej, ZG Lubin oraz po jednej:
ZUW, Zak³adu Hydrotechnicznego, Pol-MiedŸ-Trans,
PeBeKa, ZWR oraz Volkswagena. Turnieju rozpocz¹³
siê o godzinie 9.00 a zakoñczy³ dopiero o godzinie
18.00. Zwyciêzc¹ tegorocznego Turnieju zosta³a I dru-

¿yna ZG Polkowice Sieroszowice, która w finale pokona³a dru¿ynê PeBeKa 2-1. W meczu o 3 miejsce dru¿yna ZWR pokona³a II dru¿yna ZG Rudna 5-1. Warto
zaznaczyæ i¿ dru¿yna ZWR gra³a ca³y turniej w piêcioosobowym sk³adzie. (bez zawodników rezerwowych).
Najlepszym strzelcem Turnieju zosta³ Pawe³ Gaca
z I dru¿yna ZG Polkowice – Sieroszowice. Zwyciêzcy
Turnieju otrzymali pucharu, a wszyscy uczestnicy
zawodów pami¹tkowe medale.
WO

Zwyciêzcy turnieju – ZG Polkowice-Sieroszowice I.

Dariusz D¹browski – podpora dru¿yny Volkswagena.

PeBeKa Lubin – II miejsce.

Zak³ad Wzbogacania Rud w Polkowicach – III miejsce.

MISTRZOSTWA POLSKI DZIENNIKARZY

Bez medali
I tym razem nie uda³o siê
legnickim ¿urnalistom stan¹æ na
podium XXIX Mistrzostw Polski
Dziennikarzy, które zosta³y rozegrane w Œlesinie ko³o Konina.
W stawce siedmiu dru¿yn zajêli
dopiero pi¹te miejsce za Radomiem, Bydgoszcz¹, Gdañskiem
i Koninem, a wyprzedzaj¹c Poznañ
i Warszawê.
Legniccy dziennikarze w historii swoich wystêpów stawali ju¿
dwukrotnie na podium. By³o to
w 2002 roku kiedy zajêli 3 miejsce
i 2003 zdobywaj¹c wicemistrzostwo. Rok temu legnicka dru¿yna
by³a dopiero siódma.

Mistrzostwa rozpoczêli od
remisu z Bydgoszcz¹ 2-2, wygran¹
z Warszaw¹ 5-3, a nastêpnie ulegli
Poznaniowi a¿ 7-3. W ostatnim
meczu
pierwszego
dnia
mistrzostw pokonali Konin 4-3.
Po pierwszym dniu szanse na
mistrzostwo mia³o 5 dru¿yn,
oprócz Poznania i Warszawy.
W drugi dzieñ legniczanie grali
z Gdañskiem i Radomiem. Obydwa mecze zaczêli od prowadzenia, ale z up³ywem czasu i si³ jedanak przegrali: z Gdañskiem 2-5,
z Radomiem 2-3. Najlepszym
bramkarzem Turnieju zosta
wybrany Marek Nowak z Rado-

mia, a najlepszym zawodnikiem
Andrzej Cieœla z Poznania.
Za rok jubileuszowe XXX
Mistrzostwa Polski. Miejmy
nadziejê, ¿e bêdzie podium.
Dru¿yna legnickich dziennikarzy
oparta jest g³ównie na pracownikach Tygodnika Konkrety (Pawe³
Jantura, Andrzej Trzeciak, Adam
Zysk) wzmocniona przez Szczepana Knapa z Muzycznego Radia,
Artura Guzickiego z Panoramy
Dolnoœl¹skiej oraz Wojciecha
Obremskigo z „Solidarnoœci
Zag³êbia Miedizowego”.
Remek Dubaniewicz
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Niech moc i nadzieja
p³yn¹ce ze
Zmartwychwstania Chrystusa
bêd¹ dla „Solidarnoœci”
Ÿród³em si³y,
pokoju i radoœci
na ka¿dy dzieñ ¿ycia i pracy

Na Œwiêta
Zmartwychwstania Pañskiego
w imieniu Zarz¹du Regionu
przyjmijcie najserdeczniejsze
¿yczenia pokoju i radoœci
i B³ogos³awieñstwa
na ka¿dy dzieñ

Ks. Marian Kopko
Duszpasterz NSZZ „Solidarnoœæ”
Regionu Zag³êbie Miedziowe

Bogdan Or³owski
przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu
Zag³êbie Miedziowe NSZZ „Solidarnoœæ”

Zeznanie podatkowe
Organizacje Zwi¹zkowe posiadaj¹ce NIP i REGON, zobowi¹zane
s¹ do sporz¹dzenia deklaracji o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu
(poniesionej straty) CIT-8.
Jesli organizacja zwi¹zkowa osi¹gnê³a dochód (zysk) do deklaracji
CIT-8 nale¿y do³¹czyæ deklaracjê CIT/o.
Deklaracjê CIT-8 wraz ze sprawozdaniem finansowym na
31.12.2004 roku oraz rachunkiem wyników za rok 2004 nale¿y z³o¿yæ
w odpowiednim urzêdzie skarbowym do 31 marca 2005 roku (art. 27,
ust.1 ustawy).
Podstawa prawna: ustawa z dnai 15.02.1992 roku - Dz. U. z 2000
roku Nr 54, poz. 654 ze zmianami.
ZK

Jarre na rocznicê
Znany jest ju¿ gdañski program upamiêtnienia 25. rocznicy powstania NSZZ „Solidarnoœæ”. 30 sierpnia odbêdzie siê okolicznoœciowy
zjazd delegatów „Solidarnoœci”, w którym ma wzi¹æ udzia³ ok. trzech
tysiêcy osób. 31 sierpnia przed Pomnikiem Poleg³ych Stoczniowców
w Gdañsku odprawiona zostanie msza polowa. Obchodom towarzyszyæ bêdzie siê konferencja naukowa „Od Solidarnoœci do przysz³oœci”.
Prawie pewny jest wystêp w Gdañsku gwiazdy muzyki elektronicznej,
Jean-Michel Jarre’a. Na razie nie wiadomo, którzy ze œwiatowych polityków przyjad¹ w sierpniu na obchody. Prawdopodobnie zabraknie na
nich z ró¿nych przyczyn premiera Wielkiej Brytanii Tony’ego Blaira
oraz by³ego prezydenta USA George’a Busha. Zaproszenia zosta³y
tak¿e wys³ane m.in. do b. prezydenta Czech Vaclava Havla, prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki i sekretarza generalnego ONZ Kofi
Dzia³ Informacji KK
Annana.

Szkolenia
! 12 cz³onków Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ
”Solidarnoœæ” w FUM Chofum SA w Chocianowie wziê³o udzia³ w szkoleniu Zmiany w prawie
pracy, które odby³o siê w dniach 4 - 5 marca
2005 r. w Sosnówce k/Karpacza. Podczas zajêæ
uczestnicy poznali zmienione ustawy: Kodeks Ewa
pracy, o zwi¹zkach zawodowych i o szczegól- Kosiorowska
nych zasadach rozwi¹zywania z pracownikami
stosunków pracy z przyczyn niedotycz¹cych pracowników (zwan¹
te¿ ustaw¹ o zwolnieniach grupowych). Ponadto zastanawiano siê
nad najlepszymi drogami rozwi¹zania problemów nurtuj¹cych
obecnie cz³onków Zwi¹zku w Organizacji. Zajêcia prowadzili Ewa
Kosiorowska i Jerzy Morawski.
! 26 lutego 2005 r. w Z³otoryi mia³o miejsce szkolenie Zmiany
w prawie pracy dotycz¹ce nowych uregulowañ wprowadzonych
w kodeksie pracy, ustawie o zwi¹zkach zawodowych i ustawie
o zwolnieniach grupowych. W warsztatach, polegaj¹cych na rozwi¹zywaniu przypadków i komentowaniu rozwi¹zañ przez prowadz¹cego, wziê³o udzia³ 15 cz³onkiñ nowo powsta³ej Organizacji Zak³adowej Solidarnoœci w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Z³otoryi. Zajêcia prowadzi³ Jerzy Morawski.
! Kolejne warsztaty w cyklu Podstawowe elementy zarz¹dzania
odby³y siê w dniach 18-19 lutego 2005 r. By³y to Podstawy komunikacji spo³ecznej, 2-dniowe szkolenie poœwiêcone wyjaœnieniu na
czym polega proces komunikowania siê, rozwijaniu umiejêtnoœci
analizowania tego procesu oraz kszta³ceniu umiejêtnoœci rozpoznawania swoich braków w komunikowaniu siê. Zajêcia prowadzi³a Ewa Kosiorowska. W projekcie uczestnicz¹ przedstawiciele
8 organizacji.
EK
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Gierek w Legnicy?

W ostatnich „Konkretach” (nr 8 z 23 lutego 2005) ukaza³ siê kontrowersyjny
wniosek radnego Roberta K. Dziwi mnie, ¿e redakcja u¿y³a s³owa kontrowersyjny
w stosunku do wniosku padaj¹cego ze strony organizacji powi¹zanej osobowo
b¹dŸ ideowo z PZPR.
ale¿y sobie uœwiadomiæ, ¿e ludzie tam
zrzeszeni zawsze
bêd¹ broniæ PRL – gdy¿ wówczas ¿y³o im siê dobrze. Oni
te¿ bêd¹ zawsze wyci¹gaæ
fakty czy osoby, które tamte
z³e czasy bêd¹ przypominaæ.
W tym celu pokazywaæ i interpretowaæ bêdê niewielkie
dobre fragmenty z ¿yciorysów przedstawianych osób
b¹dŸ z „piêknego” okresu
PRL-u. Zapominaj¹ jednak, ¿e
powojenne rz¹dy (1944 -1989
r) kolaborowa³y z w³adzami
ZSRR. Mia³y te przyzwolenie
przez szeroki udzia³ mniejszych kolaborantów zrzeszonych w PZPR. Nie innym by³
Gierek.

N

To przecie¿ Gierek konstytucyjnie nakaza³ nam przyjaŸniæ

siê ze Zwi¹zkiem Radzieckim,
to przecie¿ on wraz z Jaruzelskim przekaza³ zwierzchnictwo
nad
Wojskiem
Polskim
dowództwu radzieckiemu (na
wypadek W). Ktoœ powie, ¿e
nie mo¿na by³o siê sprzeciwiæ.
Mo¿na by³o – Rumunia to zrobi³a.
Robert K. mówi o okresie
swoistej „prosperity” PRL.
O zaci¹ganych kredytach, które
dopiero w 2024 roku zostan¹
sp³acone, o 18 mld pozostawionego zad³u¿enia, bez odsetek,
odsetek inwestowaniu tych pieniêdzy niepotrzebne inwestycje, które jako nieop³acalne
trzeba by³o pozamykaæ. Wspomina o otwarciu granic, ale nie
mówi dla kogo. Nie zauwa¿a
tak¿e okresu rozwiniêtej kontrabandy i nagminnego ³amania

prawa. Mówi tak¿e o poczuciu
bezpieczeñstwa. Nie by³em
kryminalist¹ ale bezpiecznym
siê nie czu³em.
W swojej wypowiedzi
poruszy³ sztandarowy temat
bezp³atnego leczenia i kszta³cenia. Gdyby choæ chwilê
pomyœla³ to sam doszed³ by
do wniosku, ¿e takie cuda siê
nie zdarzaj¹.
Reasumuj¹c pomys³ nazwania czegokolwiek imieniem
osób kolaboruj¹cych na szkodê
w³asnego pañstwa i narodu
uwa¿am za godz¹cy w honor
Polaków. Dlatego Polacy wierni
swemu narodowi winni daæ
zdecydowany odpór takim
pomys³om.
Co zrobi¹ radni – nie wiem.
Skoro stanêli w obronie sprzedawczyka Roosevelta, to wcale

mnie nie zdziwi jak popr¹ kolaboranta Gierka.
Na zakoñczenie. Polacy
obudŸcie siê i broñcie swego
honoru, nie pozostawiajcie tej
obrony tylko w rêku niektórych
obywateli
amerykañskich
(„Sprawa Honoru” – Lynne
Olson i Stanley Cloud).
Maciej Juniszewski

Po negocjacjach
Zakoñczy³y siê ju¿ negocjacje w sprawie regulaminów wynagradzania nauczycieli, prowadzone miêdzy nauczycielskimi zwi¹zkami
zawodowymi a jednostkami samorz¹du terytorialnego. Mo¿na siê
zatem pokusiæ o koñcowe refleksje.
Fakt zast¹pienia opiniowania uzgadnianiem tych dokumentów na
podstawie art. 30 ust. 6a znowelizowanej w dniu 15 lipca 2004 r.
Karty Nauczyciela, spowodowa³ pewne zamieszanie, które – miejmy
nadziejê – jest ju¿ poza stronami. W trakcie ¿mudnych rozmów da³
siê wyczuæ brak przygotowania mentalnego w³adz do powa¿nego
traktowania zwi¹zków, niechêæ do jasnych i precyzyjnych sformu³owañ w regulaminach, opór do istotnych podwy¿ek dla nauczycieli
oraz, czasami, próby grania na zw³okê i omijania prawa. W miarê
up³ywu czasu lody topnia³y. Obecnie o wszystkim zadecyduje wojewoda, który musi zbadaæ podjête uchwa³y w trybie nadzoru zgodnoœci z prawem. Niew¹tpliwie bêdzie to mocno pouczaj¹ce zarówno dla w³adz samorz¹dowych, jak i zwi¹zków zawodowych.
Odnosz¹c siê do zapisów wynegocjowanych w regulaminach
nale¿y stwierdziæ, ¿e s¹ one generalnie korzystne dla pedagogów. W
gminach wiejskich wzrost p³ac bêdzie nieco ni¿szy ni¿ w miastach i
powiatach. Spowodowane to zosta³o mniejszymi dochodami w³asnymi samorz¹dów wiejskich oraz obietnicami, ¿e w przysz³ym
roku szkolnym nast¹pi zwiêkszenie funduszy na oœwiatê. Organizacje zawodowe maj¹ œwiadomoœæ, ¿e rz¹dowe dotacje dla szkó³ wiejskich s¹ relatywnie wy¿sze ni¿ dla miejskich, gdy¿ wieœ dostaje
dodatkowe pieni¹dze na ucznia w tych szko³ach i w ramach
„rekompensaty” dodatków socjalnych dla nauczycieli.

WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA

Wiedz¹ jednak te¿, i¿ subwencja
oœwiatowa czêsto stanowi ponad po³owê ich bud¿etów, co raczej nie wystêpuje w miastach. Zwi¹zkowcy wiedz¹ równie¿ o fakcie zmniejszenia przez rz¹d dotacji dla szkó³ miejskich
w 2005 r., co zosta³o zreszt¹ zaskar¿one do Trybuna³u Konstytucyjnego.
Korzystniejsze zapisy wynegocjowano w miastach i powiatach.
Nale¿y wiêc mieæ nadziejê, ¿e jest to zwiastun dobrej wspó³pracy
na przysz³oœæ miêdzy organizacjami zwi¹zkowymi i jednostkami
samorz¹du terytorialnego. Koñcowa faza rozmów by³a tu czasami
ca³kiem sympatyczna. Pod koniec bie¿¹cego roku regulaminy trzeba bêdzie ponownie uzgadniaæ, st¹d warto o tym pamiêtaæ. Aby
negocjacje by³y bardziej skuteczne, zwi¹zki wyst¹pi¹ do samorz¹dów o przekazanie danych dotycz¹cych struktury zatrudnienia
i wynagradzania na ich terenie.
I na zakoñczenie jeszcze jedna uwaga. Uzgodnione zapisy nie
mog¹ pozostaæ martwe. Samorz¹dy musz¹ wiêc wy³o¿yæ œrodki
finansowe na ich realizacjê i przekazaæ je do szkó³. Piszemy o tym
dlatego, ¿e ju¿ teraz w niektórych placówkach brakuje pieniêdzy
na wiele potrzeb oœwiatowych.

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

Ziemniaki sadziæ!!!
Ka¿dy dyrektor, wychowawca i nauczyciel
wie, jak wiele dzieci przychodzi do szko³y g³odnych. W niektórych placówkach, zw³aszcza
po dniach wolnych uczniowie wrêcz bij¹ siê
o jedzenie. Chleb znika w b³yskawicznym
tempie, a zupê trzeba wydzielaæ. Poziom ubóstwa z ka¿dym rokiem zwiêksza siê, doroœli
trac¹ pracê i prawo do zasi³ków, trzeba
oszczêdzaæ na wszystkim – na jedzeniu te¿.
(...) Odpowiedzialnoœæ za pe³ny brzuch spada
na szko³ê. Szko³y ¿ebrz¹ gdzie siê da, aby
w miarê za niewielkie pieni¹dze wydaæ jak
najwiêcej posi³ków. Atakuj¹ listownie i telefonicznie instytucje charytatywne, bombarduj¹
proœbami potencjalnych sponsorów i opiekê
spo³eczn¹. Niekiedy jedynym ratunkiem jest
Rada Rodziców.
Zauwa¿y³em, ¿e du¿e organizacje wspomagaj¹ce do¿ywianie dzieci, jak choæby Polska
Akcja Humanitarna z akcj¹ „Pajacyk” nie
odpowiada na proœby o informacjê w sprawie
pozyskania od nich œrodków. Chêtnie witaj¹
sponsorów chc¹cych coœ ofiarowaæ, natomiast
na moje kilkakrotne proœby o pomoc dotychczas nie uzyska³em odpowiedzi.
Jakie¿ by³o zatem moje zdziwienie, kiedy
odebra³em emaila z proœb¹ o pilny kontakt
telefoniczny w sprawie pomocy ¿ywieniowej
dla szko³y z pewnej fundacji. Czym prêdzej
zadzwoni³em pod podany numer i w miarê
rozmowy mina mi coraz bardziej rzed³a. Pani
na wstêpie obsztorcowa³a mnie, i¿ nie jestem
doœæ rzutki i dot¹d nie zawi¹za³em spo³ecznoœci lokalnej w kwitn¹ce centrum pomocy szkole. Moje nieœmia³e próby poinformowania,
¿e Stowarzyszenie ju¿ dzia³a zby³a milczeniem. Spyta³a siê, czy pracujê w gminie rolniczej – co potwierdzi³em. Wtedy us³ysza³em,
¿e ma dla mnie œwietn¹ radê, jak sprawiæ, aby
dzieci nie przychodzi³y g³odne do szko³y. Otó¿
nale¿y rodziców zebraæ i zagoniæ do pracy
w polu. Maj¹ za³o¿yæ ogródek i uprawiaæ
w nim marchewkê, ziemniaki, kapustê, seler,
pietruszkê i inne warzywa. Dobrze by siê
sta³o, gdyby jeszcze coœ mo¿na by³o hodowaæ
w jakiejœ zagródce. Cicho poinformowa³em, ¿e
raczej nie mam co liczyæ na takie posuniêcia,
gdy¿ ca³¹ ziemiê z PGR przej¹³ w dzier¿awê
Niemiec i ani myœli sadziæ dla nas ziemniaki,
natomiast jakich argumentów mam u¿yæ, aby
zmusiæ do pracy schorowanych rencistów,
alkoholików, od lat bezrobotnych? Pani ofuknê³a mnie, ¿e tylko sprawiam jakieœ sztuczne
bariery i nie s³ucham tego, co ona mi proponuje. Nikt nam nie da pieniêdzy na ¿ywnoœæ i nie
nape³ni g³odnych brzuchów, jeœli sami sobie
nie wyprodukujemy. Kto to zreszt¹ s³ysza³
o takich fanaberiach, aby miasto ¿ywi³o wieœ,
te czasy ju¿ dawno siê skoñczy³y (!).
Najpierw zaniemówi³em. Co zosta³o wykorzystane do kolejnych rad typu: ¿e nic nie jest
tak dobre, jak ekologiczna ¿ywnoœæ z w³asnej
uprawy. (...) Przyznam siê, i¿ przez kilka
minut po tej rozmowie na usta cisnê³y mi siê
same brzydkie s³owa. Kiedy och³on¹³em,
doszed³em do wniosku, ¿e gdybym za³o¿y³
sobie numer audiotele i oferowa³ rady dla
szkó³: jak zdobyæ ¿ywnoœæ dla g³odnych – pewnie sta³bym siê ca³kiem bogat¹ osob¹. Mia³bym jeszcze inne ciekawe „propozycje”: jak
szko³a nie ma wêgla na opa³, to mo¿na kopaæ
w biedaszybach na Œl¹sku, lub zbieraæ go przy
torach, zamiast kred¹ pisaæ ceg³¹, na kulturze
fizycznej zbieraæ butelki i odzyskiwaæ z³om.
Na pewno te dzia³ania przynios¹ spodziewane
efekty, a szko³y stan¹ siê kwitn¹ce – nie
mówi¹c o nauczycielach. Zreszt¹ ministerstwo coœ przeb¹kuje o nauczycielach mened¿erach – tak wiêc do dzie³a.
Krzysztof Zajdel
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Porady prawne

Zmiany dotycz¹ce zasi³ków chorobowych i œwiadczeñ rehabilitacyjnych

Z

dniem 8 lutego 2005 r.
wesz³y w ¿ycie zmiany dotycz¹ce zasi³ków chorobowych wprowadzone ustawa z dnia
17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy
o œwiadczeniach pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 10,
poz. 71).
Obecnie zasi³ek chorobowy przys³uguje za 182 dni trwania niezdolnoœci do pracy, a w przypadku niezdolnoœci spowodowanej gruŸlic¹ przez
okres 270 dni.
Podstawowy okres pobierania zasi³ku chorobowego zosta³ zwiêkszony o
2 dni (przed nowelizacj¹ wynosi³ 180
dni). Nie zmieni³ siê okres pobierania
zasi³ku chorobowego spowodowany
niezdolnoœci¹ do pracy na skutek gruŸlicy. Nie obowi¹zuje ju¿ przepis art. 10
(uchylony), który przewidywa³ mo¿liwoœæ przed³u¿enia okresu zasi³kowego o dalsze 3 miesi¹ce, je¿eli okres ten
rokowa³ odzyskanie zdolnoœci do
pracy. Po okresie pobierania zasi³ku

chorobowego, je¿eli ubezpieczony w
dalszym ci¹gu jest niezdolny do pracy, a
okres dalszego leczenia lub rehabilitacji
rokuje odzyskanie zdolnoœci do pracy
przys³uguje mu œwiadczenie rehabilitacyjne, przez okres nie d³u¿szy ni¿ 12
miesiêcy.
Zachowano podstawê wysokoœci
zasi³ku chorobowego wynosz¹c¹ 80%
podstawy wymiaru zasi³ku z pewnymi
zastrze¿eniami omawianymi dalej. Za
pobyt w szpitalu zasi³ek wynosi 70%
podstawy wymiaru zasi³ku.
Uwaga: Obecnie podstawê
wymiaru zasi³ku stanowi wynagrodzenie za okres 12 miesiêcy kalendarzowych, poprzedzaj¹cych miesi¹c, w którym powsta³a niezdolnoœæ do pracy.
Zasi³ek chorobowy w wysokoœci
100% wymiaru zasi³ku przys³uguje:
! gdy choroba przypada w czasie
ci¹¿y,
! poszkodowanym w wypadku w
drodze do pracy lub z pracy,
dawcom komórek, tkanek i narz¹dów, gdy niemo¿noœæ œwiadczenia
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pracy powsta³a na skutek poddania siê
niezbêdnym badaniom oraz zabiegom.
Uwaga: zasi³ek w wysokoœci
100% wymiaru przys³uguje równie¿ z tytu³u niezdolnoœci do pracy
spowodowanej wypadkiem przy
pracy lub choroba zawodow¹ na
podstawie przepisów ustawy z
dnia 30.10. 2002 r. o ubezpieczeniu
spo³ecznym z tytu³u wypadków
przy pracy i chorób zawodowych
(Dz. U. Nr 199, poz. 1673).
Œwiadczenie rehabilitacyjne wynosi
90 % podstawy zasi³ku chorobowego
za okres pierwszych trzech miesiêcy,
a za pozosta³y okres 75 %. Gdy niezdolnoœæ do pracy przypada w okresie
ci¹¿y œwiadczenie wynosi 100% podstawy wymiaru zasi³ku chorobowego.
Omawiana ustawa wprowadzi³a
zmiany dotycz¹ce ochrony przed rozwi¹zaniem umowy o pracê art. 53
Kodeksu pracy. Przed zmian¹ pracodawca móg³ rozwi¹zaæ umowê o
pracê bez wypowiedzenia pracownikowi zatrudnionemu u pracodawcy co
najmniej 6 miesiêcy, je¿eli niezdolnoœæ

do pracy trwa³a
d³u¿ej ni¿ ³¹czny
okres pobierania z
tego tytu³u wynagrodzenia i zasi³ku
(art. 53 § 1 pkt 1
ust. ), obecnie gdy
niezdolnoœæ do pobierania zasi³ku trwa
d³u¿ej ni¿ okres pobierania zasi³ku chorobowego (182 dni) i okres pierwszych trzech miesiêcy pobierania
œwiadczenia rehabilitacyjnego (³¹cznie
272 dni), a gdy niezdolnoœæ do pracy
dotyczy chorego na gruŸlicê 360 dni.
Opracowa³
Henryk S¹gaj³³o
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Kasety z filmem
o ks. Jerzym

Zapiszmy nasz¹ historiê

Ubieg³y rok uchwa³¹ Komisji Krajowej og³osiliœmy Rokiem ks. Jerzego
Popie³uszki. Owocem naszego apelu
jest m.in. powstanie filmu dokumentalnego „Zwyciêzcy nie umieraj¹ – opowieœæ o ksiêdzu Jerzym”. Film ten,
oprócz materia³u dokumentalnego
zawiera równie¿ relacje z najwa¿niejszych uroczystoœci i obchodów Roku
Ksiêdza Jerzego, Popie³uszki i jest
cegie³k¹ do zebrania funduszy na wiêksze dzie³o – film fabularny pt „Popie³uszko”. Dlatego apelujê do Kole¿anek i Kolegów o pomoc w dystrybucji tego filmu dokumentalnego
wœród struktur, cz³onków Zwi¹zku oraz przyjació³.
Przypominam, ¿e ka¿dy darczyñca, który wyrazi na to zgodê, zostanie upamiêtniony z imienia i nazwiska (lub nazwy firmy) na stronie
internetowej filmu www.popieluszko.pl, a potem w ksiêdze, której
jeden egzemplarz zostanie z³o¿ony w Muzeum im S³ugi Bo¿ego Ksiêdza Jerzego Popie³uszki, a drugi przekazany Ojcu Œwiêtemu.
Je¿eli znacie instytucje, zak³ady pracy, firmy, organizacje, którym bliskie s¹ idee g³oszone przez ks. Jerzego i które by³yby sk³onne do sponsorowania lub wspó³finansowania filmu „Popie³uszko” – proszê o
przekazanie im tych informacji i skontaktowanie siê z producentem
filmu – Pani¹ Julit¹ Œwiercz (tel. 501–548– 415, email:
julita.swiercz@wp.pl), która udzieli szczegó³owych informacji oraz
odpowiedzi na Wasze pytania.
Pe³ne informacje o filmach znajdziecie na stronie www.popieluszko.pl. Pozdrawiam

Rok 2005 jest dla NSZZ Solidarnoœæ rokiem szczególnym. 25 lat temu
robotniczy sprzeciw rozpocz¹³ w ca³ym kraju fal¹ strajków, która
w konsekwencji po wielu latach doprowadzi³a Polskê do wolnoœci i demokracji.

Sekretarz KK NSZZ „Solidarnoœæ”
Ma³gorzata Franczyk.

Papie¿ i Prymas o filmie
„(...) Jego Œwi¹tobliwoœæ ¿yczy, aby wspomniany film, w dobie polskich przemian i kszta³towania siê struktur nowej Europy, godnie upamiêtni³ sylwetkê Ksiêdza Jerzego, który dziel¹c siê z braæmi ewangeliczn¹ prawd¹ pozosta³ jej wierny a¿ do mêczeñskiej œmierci. Niech
Jego Œwiadectwo, które wzbogada Koœció³ na progu trzeciego tysi¹clecia, budzi w sercach ludzi potrzebê dialogu oraz dochowania wiernoœci w³asnemu powo³aniu”
Mons. Gabriele Caccia, Asesor
Watykan, 9 paŸdziernika 2003

”(...) osobiœcie zale¿y mi na tym, aby twórcom uda³o siê osi¹gn¹æ
zamierzony cel artystyczny, a tak¿e przybli¿yæ kap³añsk¹ osobowoœæ
S³ugi Bo¿ego, zw³aszcza m³odemu pokoleniu widzów, nie zawsze
przecie¿ œwiadomych chrzeœcijañskich Ÿróde³ polskiej i europejskiej
kultury. Potrzebne nam s¹ dzisiaj wyraŸnne œwiadectwa odwagi i zdecydowanego opowiedzenia siê za ewangelicznymi wartoœciami, które
swoim ¿yciem i mêczeñstwem potwierdzi³ warszawski Duszpasterz”.
ks. Józef Kardyna³ Glemp, Prymas Polski
Warszawa, 10 kwietnia 2004

Górnicze emerytury
w Sejmie
Ponad 146 tys. podpisów (liczba prawie o po³owê wieksza od wymaganej) zebra³a górnicza „Solidarnoœæ” pod obywatelskim projektem ustawy
o emeryturach górniczych. Teraz podpisy trafi³y
do Sejmu. W przeci¹gu dwóch tygodni Pañstwowa
Komisja Wyborcza zweryfikuje autentycznoœæ
podpisów.
Józef
Zgodnie z ustaw¹, projekt w ci¹gu 12 tygodni Czyczerski
powinien trafiæ pod obrady parlamentu. – Liczymy, ¿e Sejm zajmie siê nim jeszcze w tej kadencji – mówi Dominik
Kolorz. „Solidarnoœæ” zamierza rozmawiaæ o poparciu ustawy
z poszczególnymi klubami parlamentarnymi.
Projekt zwi¹zkowy zak³ada zachowanie dotychczasowych uprawnieñ emerytalnych górników, m. in. mo¿liwoœci przejœcia na emeryturê po 25 latach pracy pod ziemi¹, a wiêc nawet w wieku 43 lat. Rz¹dowy projekty zak³ada, ¿e mo¿e to nast¹piæ najwczeœniej w wieku 55
lat. Zmniejszona by³aby te¿ wysokoœci œwiadczeñ. – Wed³ug planów
rz¹dowych górnicy, w zale¿noœci od wieku i sta¿u, dostawaliby emerytury w wysokoœci 1000–1500 z³ – ocenia Dominik Kolorz. Tymczasem w projekcie zwi¹zkowym zasady naliczania i wysokoœæ œwiadczeñ
emerytalnych zosta³aby zachowana na dotychczasowym poziomie.
– W regionie Zag³êbie Miedziowe zebrano blisko 18 tysiêcy podpisów – poinformowa³ Józef Czyczerski, szef górniczej Solidarnoœci.
Dzia³ Informacji KK

W

tym czasie przeszliœmy d³ug¹
drogê, w której uczestniczy³y
miliony Polaków. Dziœ trudno
przejœæ nad losami solidarnoœciowych
dzia³aczy do porz¹ku dziennego. Niespisanie tych losów by³oby równoznaczne
z zapomnieniem najnowszej historii Polski. Dlatego wydawnictwo Edytor we
wspó³pracy z Zarz¹dem Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ SOLIDARNOŒÆ
w Legnicy rozpoczê³o prace nad wydaniem ksi¹zki pod roboczym tytu³em „25
lat Solidarnoœci w Zag³êbiu Miedziowym”. W z³o¿eniach autorów ksi¹¿ka ma
byæ w miarê mo¿liwoœci pe³nym i ciekawym zapisem æwieræwiecza ruchu zwi¹zkowego w naszym regionie opartym
o materia³y archiwalne, relacje uczestników i œwiadków wydarzeñ od 1980 do
2005 roku. W parce nad tym projektem
w³¹czyli siê dr £ukasz Kamiñski z Biura
Edukacji wroc³awskiego oddzia³u Instytutu Pamiêci Narodowej i Zbigniew
Gluza, badacz historii opozycji – prezes
warszawskiego Oœrodka Karta oraz
wielu dokumentalistów i studnetów.
Ca³oœæ – 400 stron – bêdzie pierwszym,
bogato ilustrowanym, tak obszernym
wydawnictwem poœwiêconym ludziom,
którzy przez dziesi¹tki lat dzia³ali
w naszym regionie na rzecz wolnoœci
i demokracji.

Obok materia³ów archiwalnych, zdjêæ,
ulotek, plakatów planujemy opublikowaæ
relacje uczestników i œwiadków wydarzeñ,
które mia³y miejsce w naszym regionie.
W³aœnie na tych relacjach zale¿y nam szczególnie. Dlatego chcemy prosiæ wszystkich,
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siê
do rozwoju demokracji o kontakt. Ka¿da
ciekawa opowieœæ zostanie wys³uchana,
skrupulatnie zapisana i opublikowana.
To w³aœnie losy zwyk³ych ludzi, szergowych
dzia³aczy zwi¹zkowych wydaj¹ siê najciekwsze zw³aszcza dla m³odego czytelnika,
który ma czêsto mêtne pojêcie o najnow-

szej historii, miejsca w którym ¿yje. Tote¿
nasza histroia Solidarnoœci Regionu mo¿e
okazaæ siê ciekawa tylko wtedy jeœli uda siê
dotrzeæ do wielu ludzi zaanga¿owanych
przed laty w ruch zwi¹zkowy i dzia³alnoœæ
opozycyjn¹.
Zarz¹d Regionu Zag³êbie Miedziowe
NSZZ Solidarnoœæ apeluje do wszystkich,
którzy mog¹ podzieliæ siê z realizatorami
tego projektu swoj¹ wiedz¹, zdjêciami, albo
innymi materia³ami o kontakt z Zarz¹dem
Regionu lub bezpoœrednio w wydawc¹
ksi¹¿ki firm¹ Edytor Legnica ul. Rataja 14.
AG

Od lewej: Artur Guzicki – redaktor, Bogdan Or³owski
– przewodnicz¹cy ZR, Franciszek Grzywacz – wydawca.

Filmowa historia „Solidarnoœci”
Oko³o 8,5 tys. kaset, na których nagrano
ok. 4 tys. godzin programów dokumentalnych, dotycz¹cych m.in. historii „Solidarnoœci”, znajduje siê pod opiek¹ Fundacji Archiwum Filmowe „Drogi do niepodleg³oœci”.
Na zbiór sk³adaj¹ siê nagrania reporterów telewizji europejskich i amerykañskich,
którzy w latach 80. relacjonowali wydarzenia w Polsce. Materia³y gromadzi³o Video
Studio Gdañsk przez lata wspó³pracy
z zachodnimi stacjami. Zdecydowana wiêkszoœæ tych filmów nie by³a nigdy pokazana.
Sierpieñ jest udokumentowany niemal
dzieñ po dniu, s¹ te¿ nagrania wywiadów
z ksiêdzem Jerzym Popie³uszk¹ i zapisy
demonstracji ulicznych.
– Tak naprawdê sami nie wiemy jeszcze
dok³adnie, co znajduje siê na tych taœmach,
nie s¹ one profesjonalnie skatalogowane.

Z opisów na pude³kach nie wynika dok³adnie, jaka jest zawartoœæ kaset – mówi Jacek
Borzych, prezes fundacji. Istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e wiêkszoœæ najstarszych kaset,
z 1980 i 1981 roku, czêœciowo zosta³a ju¿
zniszczona. Trzeba je bowiem co jakiœ czas
przewijaæ, by nie ulega³ skruszeniu noœnik
taœmy. Taœmy ju¿ niebawem mog¹ te¿ ulec
rozmagnesowaniu i niezbêdna jest ich archiwizacja na innych, bardziej trwa³ych noœnikach. Niestety, nie by³o to przestrzegane.
Na przegranie ca³ego zbioru potrzeba
blisko pó³ miliona z³otych. Na razie fundacja, która jest instytucj¹ po¿ytku publiczne-
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go, dysponuje jedynie kwot¹ 20 tys. z³.
Wystarczy, aby w ci¹gu najbli¿szych miesiêcy zaj¹æ siê 250 najstarszymi filmami wymagaj¹cymi natychmiastowego ratunku. Istnieje szansa, ¿e niektóre uda siê pokazaæ jeszcze na 25-lecie „Solidarnoœci” w sierpniu br.
Mo¿emy pomóc, dokonuj¹c 1% odpisu
od podatku na rzecz Fundacji Archiwum Filmowe. Organizacja Po¿ytku Publicznego
KRS 0000223097 80–841 Gdañsk, ul.
Grodzka 20. Nr konta 32 2030 0045 1110
0000 0102 2200.
(jw) Magazyn „Solidarnoœæ”
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Maj 1945

60 lat temu skoñczy³a siê II wojna œwiatowa. Dla prezydenta Rosji W³adimira Putina jest to œwietna okazja dla przypomnienia
Europie, ¿e to Rosjanie ponieœli olbrzymie straty w walce z III Rzesz¹. Poniewa¿ rocznica jest w zasadzie okr¹g³a mo¿na jej
obchodom nadaæ miêdzynarodowy wymiar.

I

oczywiœcie w³adze Rosji
maj¹ do tego prawo co wiêcej maj¹ w tym interes polityczny. W polityce wewnêtrznej mo¿na pokazaæ obywatelom swego kraju, ¿e nie od¿egnuje siê od pamiêci o ZSRR
i szanuje weteranów Wojny
OjczyŸnianej, w polityce
zewnêtrznej przypomina siê,
szczególnie Europie, ¿e pañstwo rosyjskie wpisuje siê we
wspóln¹ historiê, ¿e w sytuacji
kryzysowej mo¿na na nie liczyæ.
Przypomina siê tak¿e rzecz nie
bagateln¹ – przedstawiciel
ZSRR bra³ udzia³ jako jeden
z trzech mê¿ów stanu w ustalaniu powojennego ³adu. Z t¹
ostatni¹ kwesti¹ ³¹czy siê decyzja o ods³oniêciu w Ja³cie
pomnika szefów Wielkiej Brytanii, USA, ZSRR konferuj¹cych
w 1945 roku na Krymie. Ciekawe, czy prawdziwe s¹ doniesienia prasowe, ¿e na tym
pomniku ma byæ jakoœ odnotowana postaæ przedstawiciela
Francji jako cz³onka antyhitlerowskiej koalicji. W czasie II
wojny
œwiatowej
istnia³
bowiem we Francji kolaboruj¹cy z Niemcami rz¹d.

Na uroczystoœci do Moskwy
bêd¹ zaproszone g³owy wymienionych pañstw ale tak¿e min.
krajów ba³tyckich i Polski. Po co?
– chcia³oby siê zapytaæ. Zapewne
do uwiarygodnienia ca³ej imprezy. Wszyscy przybyli? Wszyscy
zgadzaj¹ siê z nasz¹ wersj¹ historii. I tak to zreszt¹ zrozumia³y
rz¹dy Litwy, £otwy, Estonii skoro
zaproszenie nie wywo³a³o ich
entuzjazmu a prezydenci £otwy

i Litwy ju¿ zapowiedzieli, ¿e w tej
hucpie nie bêd¹ brali udzia³u.
Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej ma niewiele rozterek.
Jeszcze kryguje siê przed przedstawicielami mediów… Jedzie?
Raczej tak, poniewa¿ A. Kwaœniewski przyjmuje ka¿de zaproszenie, pod warunkiem naturalnie, ¿e bêdzie móg³ pozowaæ do
zdjêæ œciskaj¹c prawice jakichkolwiek utytu³owanych osób. Realne korzyœci dla reprezentowanego przez siebie kraju s¹ zdecydowanie na dalszym planie. Tak
wiêc prezydent „wszystkich Polaków”
najprawdopodobniej
wybiera siê w maju do Moskwy–
tam to siê dopiero naœciska.
I wobec tego bagatelizuje
reprezentowany publicznie i oficjalnie pogl¹d rosyjskiej dyplomacji, ¿e konferencja w Ja³cie umo¿liwi³a Polsce powojenny rozwój
i powiêkszy³a jej terytorium, i ¿e
wobec tego Polacy g³osz¹c pogl¹dy o zdradzie aliantów – k³ami¹.
Naturalnie dlatego, ¿e „ z¿era ich
zoologiczna rusofobia”.
5 III up³ywa 65 rocznica wydania rozkazu o rozstrzelaniu polskich jeñców wojennych. Podpisany przez kilku ówczesnych
sterników ZSRR ze Stalinem
na czele, wszed³ natychmiast
w ¿ycie. I w³aœnie teraz w³adze
Rosji og³osi³y umorzenie œledztwa w tej sprawie oraz poinformowa³y, ¿e nie udostêpni¹ stronie polskiej ¿adnych dokumentów… bo s¹ tajne. Zamordowanie 22 tysiêcy polskich ¿o³nierzy,
oficerów, policjantów, duchownych i innych obroñców II RP nie
zosta³o potraktowane przez

rosyjski wymiar sprawiedliwoœci
jako zbrodnia ludobójstwa.
Nic nie zapowiada, aby ta
decyzja mog³a mieæ powa¿niejszy wp³yw na ewentualne
postanowienia pana prezydenta
Kwaœniewskiego. Czy nie
odnosi siê czasem wra¿enia
– analizuj¹c postawê A. Kwaœniewskiego – ¿e gdy pluj¹ mu
w twarz on twierdzi, ¿e to
deszcz pada? Jest oczywiœcie
proste wyt³umaczenie tego
stanu rzeczy – prezydencka
godnoœæ nie obejmuje swoim
zasiêgiem, nie uto¿samia siê
z godnoœci¹ narodu, spo³eczeñstwa, pañstwa, którego jest
czo³owym reprezentantem.
Lansowany jest pogl¹d, ¿e nieobecni nie maj¹ racji, ¿e jechaæ
trzeba choæby po to aby poinformowaæ europejsk¹ opiniê
publiczn¹ o tym jak by³o naprawdê. Pragmatycy mówi¹ tak¿e,
¿e relacje na linii Rzeczpospolita
– Rosja s¹ ch³odne i wobec tego
wizyta polskiego prezydenta ma
na celu tak¿e ich polepszenie.
Oba te argumenty mia³yby sens,
gdybyœmy nie mówili o A. Kwaœniewskim.
Polityk ten, przez 10 lat prezydentury nie za³atwi³ dla swego
kraju literalnie nic ani w sferze
presti¿owej ( o polskich obozach
koncentracyjnych pisze siê
w prasie europejskiej od lat,
a s³u¿by prezydenckie nie zaj¹knê³y siê o tym ani razu), ani w sferze polityczno-ekonomicznej
(sprawa eksportu polskich towarów do Rosji po naszej akcesji do
UE jak nie by³a rozwi¹zana tak
nie jest).

Ju¿ wiadomo, ¿e podczas uroczystoœci w Moskwie nie s¹ przewidywane niczyje przemówienia… poza przemówieniem
gospodarza. Jak wobec tego mia³aby siê przebijaæ prawda historyczna? Oczywiœcie jest to mo¿liwe ale wymaga pracy, pomys³owoœci, odpowiedniego nag³oœnienia a przede wszystkim dobrej
woli ze strony pana prezydenta.
A czy mo¿na siê spodziewaæ tego
po kimœ, kto zajmuje siê rozcieraniem pleców prezydentowi Rosji,
po kimœ kto swoj¹ wizytê
w Moskwie motywuje tym, ¿e
trzeba przecie¿ uczciæ pamiêæ
koœciuszkowców. To prawda
– ¿o³nierze I dywizji im.
T. Koœciuszki odbyli d³ugi szlak
bojowy tylko, ¿e przecie¿ mamy
ich na miejscu, w kraju. Nie trzeba ich szukaæ a¿ w stolicy Rosji.
Owszem zostali zdziesi¹tkowani
pod Lenino i byæ mo¿e, ¿e tam
powinien udaæ siê p. Kwaœniewski no ale wtedy móg³by mu
przepaœæ raut na Kremlu.
Na ile wyceniana jest krew
¿o³nierzy wojska IIRP wymordowanych w Katyniu, ludnoœci
cywilnej z Kresów Wschodnich,
wywo¿onej setkami tysiêcy do
gu³agów, ¿o³nierzy Armii Krajowej, powstañców warszawskich,
których czeka³ ten sam los, podczas gdy Europa œwiêtowa³a
koniec wojny?
Na ile wyceniana jest krew
owych przywo³ywanych przez
zatroskanego
prezydenta
koœciuszkowców, osamotnionych, pozbawionych – w czasie
bitwy – os³ony artyleryjskiej?
Dywizja zosta³a zdziesi¹tkowana

pod Lenino nie tyle ze wzglêdu
na udany atak niemiecki, ale
raczej z powodu sowieckiej
decyzji o wyeliminowaniu z walki
jak najwiêkszej liczby Polaków.
Co takiego wa¿nego dla wspó³czesnej Polski powinien przywieœæ z Moskwy prezydent Aleksander Kwaœniewski aby uznaæ
jego wizytê za tak udan¹, ¿e
usprawiedliwiaj¹c¹ brak szacunku dla tamtej przelanej krwi?
To jednak ironia, ¿e to w³aœnie
Rosja organizuje wielk¹ fetê
z okazji pokonania III Rzeszy.
Przecie¿ ponosi bezpoœredni¹
winê za rozpêtanie II wojny
œwiatowej. W VIII 1939 roku
zosta³ zawarty pakt, który umo¿liwi³ wspólne zaatakowanie
Europy. IX 1939r. to zajêcie
Rzeczypospolitej. Granic¹ niemiecko–radzieck¹ sta³ siê Bug.
Przedstawiciele NKWD i Gestapo
w piêknej scenerii Zakopanego
porozumiewali siê co do zwalczania polskiego ruchu oporu.
Szef rosyjskiego MSW W. Mo³otow – w oficjalnym przemówieniu – nazwa³ Polskê „pokracznym tworem”. W XII 1939 r.
Rosja napad³a na Finlandiê i zajê³a znaczn¹ jej czêœæ, w IV 1940
– Niemcy napad³y na Daniê
i Norwegiê a w V na kraje Beneluksu i Francjê. W VI 1940
– ZSRR zaj¹³ rumuñsk¹ Besarabiê i czêœæ Bukowiny a w VIII
– Litwê, £otwê i Estoniê. Po
zajêciu przez Niemców Francji
zosta³ utworzony kolaborancki
rz¹d, d³ugo popierany przez
wiêkszoœæ Francuzów. Rosja
wys³a³a tam swego ambasadora.

Okrucieñstwo i zezwierzêcenie
niemieckich
oprawców
jest
znane
i potêpione nie mo¿emy jednak
zapominaæ,
¿e
ciê¿ka
i upokarzaj¹ca praca przymusowa w niemieckiej fabryce broni
jest jednak nieporównywalna
z przymusowym wyrêbem tajgi
w – 50? C mrozie. Polscy jeñcy
wojenni zamkniêci w niemieckich
oflagach i stalagach w znacznej
liczbie prze¿yli, podczas gdy polscy ¿o³nierze, policjanci, którzy
trafili do rosyjskich obozów
zakoñczyli ¿ycie w Katyniu,
Ostaszkowie, Miednoje i innych
miejscach kaŸni.
ZSRR (a wspó³czesna Rosja
nie od¿egnuje siê od niego) pozostawa³ wiernym sojusznikiem
III Rzeszy ( dostawy zbo¿a, ropy)
do 22 czerwca 1941 roku. Przesta³ nim byæ bo tak zadecydowa³
Hitler. Ówczesny rosyjski przywódca by³ niemieck¹ agresj¹ tak
zaskoczony i przera¿ony, ¿e nie
pokazywa³ siê publicznie przez
kilka dni a¿ dowiedzia³ siê, ¿e
Anglia i USA udziel¹ jego krajowi
pomocy.
W maju 1945 roku Polska znajdowa³a siê pod okupacj¹ rosyjsk¹. „W obozie na Majdanku,
w wiêzieniu zorganizowanym na
Zamku Lubelskim i w setkach
podobnych miejsc zmienili siê
kaci, Niemców zast¹pili Rosjanie
lub kolaboruj¹cy z nimi zdrajcy.
Ofiary nie zmieni³y siê. To wci¹¿
byli Polacy.”

dawca nie jest osob¹ pokrzywdzon¹ w rozumieniu ustawy.
Teraz ma siê to zmieniæ. Osoby,
które odnalaz³y siê na tzw. liœcie
Wildsteina, a ich akt nie ma
w IPN, otrzymaj¹ zaœwiadczenie,
¿e nie figuruj¹ w ewidencji instytutu.
Zaœwiadczenie o fakcie, ¿e
dana osoba nie jest siê pokrzywdzona wydawane jest równie¿ w
sytuacji, gdy z akt wynika, ¿e
osoba wystêpuj¹ca z wnioskiem
by³a funkcjonariuszem, pracownikiem lub wspó³pracownikiem
aparatu bezpieczeñstwa pañstwa.
W przypadku, gdy pracownicy
SB i agenci z³o¿¹ odpowiedni
wniosek wraz z oœwiadczeniem
o wspó³pracy lub pracy na rzecz
organów bezpieczeñstwa pañstwa, mog¹ uzyskaæ informacjê,
jakie materia³y dotycz¹ce ich
znajduj¹ siê w zasobie IPN.
Osoby te nie maj¹ jednak wgl¹du
w te dokumenty.
Opublikowanie „listy Wildsteina” ju¿ spowodowa³o reakcjê
kolegium IPN. 2 lutego br. przyjê³o ono stanowisko,
w którym opowiada siê za
przyspieszeniem trybu dostêpu

do swoich akt osób widniej¹cych
na opublikowanej liœcie. Postuluje tak¿e nowelizacjê ustawy
o IPN i uproszczenie trybu udostêpniania akt. W oœwiadczeniu
zawieraj¹cym 8 podpunktów
zabrak³o jednak jakichkolwiek
konkretów. Wydaje siê, ¿e IPN

nadal tkwi w epoce sprzed „listy
Wildsteina”.

Agnieszka Rurak-¯eleŸny

Jak z³o¿yæ wniosek do IPN-u?
Ka¿dy mo¿e wyst¹piæ do IPN
z pytaniem, czy jest pokrzywdzonym w rozumieniu ustawy o IPN.
Do niedawna jednak tajni wspó³pracownicy s³u¿b PRL, jak
i osoby, których akt w IPN po
prostu nie ma, otrzymywali tê
sam¹ odpowiedŸ – ¿e nie s¹ osobami pokrzywdzonymi. Teraz ma
siê to zmieniæ.
Wniosek nale¿y z³o¿yæ osobiœcie w siedzibie IPN w Warszawie lub we w³aœciwym ze wzglêdu na miejsce zamieszkania
Oddzia³owym Biurze Udostêpniania i Archiwizacji Dokumentów IPN. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia,
wniosek mo¿e byæ odebrany
przez pracownika IPN w miejscu
zamieszkania wnioskodawcy.
Wobec œmierci osoby pokrzywdzonej, prawo do z³o¿enia wniosku przys³uguje osobie jej najbli¿szej.
Obywatele polscy, maj¹cy
sta³e miejsce zamieszkania za
granic¹, mog¹ z³o¿yæ wniosek
w polskiej placówce konsularnej.
Po z³o¿eniu wniosku osoba zainteresowana mo¿e ustanowiæ pe³nomocnika do realizacji przys³u-
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guj¹cych jej praw wynikaj¹cych
z ustawy.
Z chwil¹ z³o¿enia wniosku
w IPN, nadawany jest mu kolejny numer ewidencyjny. Wnioski
realizowane s¹ w kolejnoœci
wp³ywu. Za powody do pierwszeñstwa w uzyskaniu dostêpu
do wnioskowanych dokumentów, wg kryteriów ustalonych
przez Kolegium Instytutu Pamiêci
Narodowej, uznaje siê m.in.:
podesz³y wiek, stan zdrowia
i koniecznoœæ uzyskania dokumentów zaprzeczaj¹cych rzekomej wspó³pracy z organami bezpieczeñstwa.
Na podstawie informacji
zawartych we wniosku prowadz¹cy sprawê pracownik Wydzia³u Udostêpniania Biura Udostêpniania i Archiwizacji Dokumentów (Referatu Udostêpniania
w Oddziale IPN) przygotowuje
zapytanie do Wydzia³u Ewidencji
BUiAD oraz do referatów
oddzia³owych biur, gdzie wed³ug
informacji zawartych we wniosku
powinny znajdowaæ siê dokumenty dotycz¹ce wnioskodawcy.
Po przeprowadzeniu kwerendy w zasobie archiwalnym IPN

i zgromadzeniu wszystkich
dostêpnych materia³ów dotycz¹cych osoby wystêpuj¹cej z wnioskiem, wydawane jest zaœwiadczenie, ¿e dana osoba jest
pokrzywdzon¹ (lub nie) w rozumieniu ustawy oraz zawiadomienie o mo¿liwoœci wgl¹du w materia³y.
Na wniosek osoby pokrzywdzonej wydawane s¹ kopie dokumentów oraz podawane nazwiska funkcjonariuszy, pracowników i wspó³pracowników aparatu bezpieczeñstwa pañstwa.
Zaczernione nazwiska tych osób
w udostêpnianych dokumentach
s¹ oznaczone kolejnymi numerami. Nie podaje siê nazwisk osób,
które udziela³y informacji o przestêpstwach pospolitych.
W sytuacji, gdy w wyniku kwerendy nie odnaleziono ¿adnych
materia³ów dotycz¹cych wnioskodawcy, wzywa siê go do
podania uzupe³niaj¹cych informacji, pozwalaj¹cych na podjêcie
dodatkowych
poszukiwañ
w archiwach IPN. Je¿eli tak¿e
w ich wyniku dokumenty nie
zostan¹ odnalezione, wydawane
jest zaœwiadczenie, ¿e wniosko-

WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL

(jw)
„Magazyn Solidarnoœæ” Gdañsk

Wniosek o udostêpnienie swoich
akt mo¿na znaleŸæ w Internecie na
stronie http://www.ipn.gov.pl/formularz.html
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Wydarzenia bydgoskie

Dziœ (27.03.1981) oddajemy do r¹k Czytelników tekst redakcyjny pt. „Chcemy zgody narodowej, ale nie damy siê biæ po
twarzy”. Jest w nim na pewno, obok pobie¿nej analizy sytuacji – wiele emocji i wiele napiêcia, które w tych niedawnych,
JANINA STASIAK
trudnych dniach prze¿ywa³ ca³y nasz naród.

„Chcemy zgody narodowej, ale nie damy siê biæ po twarzy”

T

ymi s³owami w dniu 20
marca br. na wiecu zorganizowanym w jednym z bydgoskich zak³adów, zwróci³ siê do
zebranych Lech Wa³êsa, podkreœlaj¹c równoczeœnie, ¿e najwa¿niejsz¹
spraw¹ w chwili obecnej jest przywrócenie praworz¹dnoœci w kraju.
Dlaczego w dniu 20 marca Lech
Wa³êsa wraz z R. Kalinowskim, Z.
Bujakiem i M. Jurczykiem – cz³onkami
Prezydium KKP znajdowali siê w Bydgoszczy – nie trzeba chyba nikomu
wyjaœniaæ. Powszechnie wiadomo co
wydarzy³o siê w dniu 19 marca na sesji
WRN (Wojewódzka Rada Narodowa
– przyp. red.)w tym mieœcie. Wiadomo równie¿ (z rozprowadzonych 20
i 21 marca komunikatów, oraz serwisów informacyjnych), ¿e w zwi¹zku
z brutaln¹ akcj¹ MO i SB oraz dotkliwym pobiciem przez te s³u¿by 25
osób – w tym Jana Rulewskiego (przewodnicz¹cego MKZ Bydgoszcz), Mariana £abêtowicza (cz³onka prezydium
MKZ) i Romana Bartoszcze (cz³onka
„Solidarnoœci” Rolników Indywidualnych) – w ca³ym kraju we wszystkich
ogniwach NSZZ „Solidarnoœæ” wprowadzony zosta³ stan gotowoœci strajkowej. Pogotowie strajkowe w dniu 20
marca br. og³osi³o równie¿ Prezydium
MKZ NSZZ „Solidarnoœæ”w Legnicy.

Nie jest te¿ tajemnic¹, ¿e obecnie
przebywa w Bydgoszczy powo³any
przez wicepremiera Mieczys³awa
Rakowskiego zespó³ ekspertów rz¹dowych z z–c¹ prokuratora generalnego
Józefem Zyt¹ na czele. Zespó³ ten spotka³ siê 20 marca z przedstawicielami
specjalnie powo³anej komisji Prezydium MKZ pod przewodnictwem
Bogdana Koœcierskiego. Przedstawiciele Solidarnoœci szczegó³owo zrelacjonowali przebieg posiedzenia WRN
w Bydgoszczy w dniu 19 marca br.,
³¹cznie z zerwaniem obrad oraz wkroczeniam na salê obrad MO i SB,zakoñczonym pobiciem grupy dzia³aczy
„Solidarnoœci”. Podkreœlano, ¿e akcja
podjêta przez w³adze administracyjn¹
oraz MO i SB mia³a charakter bezprecedensowy i niedopuszczalny. Z
du¿ym uznaniem natomiast spotka³a
siê postawa 45 radnych, którzy po
zerwaniu obrad WRN pozostali na sali,
staraj¹c siê znaleŸæ wyjœcie z sytuacji
konfliktowej i uzgodniæ z dzia³aczami
MKZ wspólny komunikat.

Zespó³ ekspertów rz¹dowych
zosta³ zobowi¹zany do rzetelnego
przedstawienia informacji o przebiegu
wypadków, o powadze sytuacji i
koniecznoœci pilnego podjêcia przez
rz¹d jej politycznego rozwi¹zania. Podkreœlono te¿, ¿e uzyskane wiadomoœci
powinny s³u¿yæ do rzetelnego informowania opinii publicznej przez œrodki
masowego przekazu.
I przy tym w³aœnie punkcie nale¿y
zatrzymaæ siê d³u¿ej.
W dniu 20 marca br. dzienniku
g³ównym TV podana zosta³a informacja (z powo³aniem siê na PAP jako jej
Ÿród³o), ¿e organa MO przerwa³y
strajk okupacyjny w Bydgoszczy, gdy
œrodki perswazji zawiod³y. Tymczasem
akcja MO przeprowadzona w siedzibie bydgoskiej WRN nie mia³a nic
wspólnego ze strajkiem okupacyjnym.
Dzia³acze „Solidarnoœci” zostali na t¹
sesjê zaproszeni miêdzy innymi po to,
by w ostatnim punkcie obrad przedstawiæ sprawê strajku okupacyjnego
NSZZ „Solidarnoœæ” Rolników Indywi-

dualnych, odbywaj¹cego siê w budynku ZSL. Do omówienia tego problemu
nie dosz³o, bowiem wczeœniej przewodnicz¹cy WRN – E. Berger doprowadzi³ do przeg³osowania przerwania
sesji.
Rzecz znamienna – z „Dziennika
Wieczornego” cenzura zdjê³a artyku³y
dotycz¹ce sesji WRN w Bydgoszczy.
Jeden z nich to wywiad z radnym –
Zbigniewem Bartelem (cz³onkiem
egzekutywy KW PZPR i przewodnicz¹cym ZW ZSMP), który potwierdzi³
opiniê dzia³aczy MKZ na temat przebiegu zajœcia w sali WRN. Drugi tekst
zdjêty przez cenzurê – to oœwiadczenie Prezydium ZW ZSMP w Bydgoszczy, popieraj¹ce stanowisko tych radnych, którzy po zerwaniu sesji WRN
prowadzili dalej rozmowy z „Solidarnoœci¹”. ZW ZSMP za¿¹da³ wyjaœnienia przerwania sesji, co sta³o siê, jak
stwierdzono w oœwiadczeniu – bezpoœredni¹ przyczyn¹ tragicznych zajœæ.
Solidarnoœæ Zag³êbia Miedziowego
27 marca 1981 roku

Kurier na zdjêciach
„Jan Nowak Jeziorañski we
Wroc³awiu”. Pod takim tytu³em
otwarto we wroc³awskim Kolegium Europy Wschodniej wystawê poœwiêcon¹ legendarnemu
Kurierowi z Warszawy. Na
wystawie ogl¹daæ mo¿na wiele
zdjêæ z pobytów Jana Nowaka
Jeziorañskiego na Dolnym Œl¹sku, g³ównie z Wroc³awia, ale nie
zabrak³o na niej równie¿ zdjêæ z
wizyty w Gdañsku podczas Jubileuszowego Krajowego Zjazdu
Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ”,
z okazji 20 lecia NSZZ „Solidarnoœæ”. Legnica i Lubi¹¿ to tak¿e
miejsca wizyt Jana Nowaka
Jeziorañskiego . Wystawê otwie-
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raj¹ zdjêcia z 1990 roku autorstwa Mieczys³awa Michalaka z
pierwszej wizyty Kuriera we
Wroc³awiu, a koñcz¹ zdjêcia z
pogrzebu Jana Nowaka Jeziorañskiego z 26 stycznia 2005 roku
(wykonane przez Wojciecha
Obremskiego z legnickiej „Solidarnoœci”).
Organizatorem prezentacji
jest Kolegium Europy Wschodniej we wspó³pracy z Gazet¹
Wyborcz¹ oraz UM Wroc³awia.
Wystawie towarzyszy wydany w
piêknej szacie graficznej folder ze
zdjêciami.
Otwarciu wystawy towarzyszy³ pokaz filmu dokumentalne-

go „Œwiadek historii” Ireneusza
Englera. Sala kinowa „Helios”
nie pomieœci³a wszystkich chêtnych. Po filmie odby³a siê krótka
dyskusja prowadzona przez
Jana Andrzeja D¹browskiego
szefa
Kolegium
Europy
Wschodniej, w której uczestniczyli m.in. Rafa³ Dutkiewicz
– prezydent miasta Wroc³awia
oraz Adolf Juzwenko dyrektor
Zak³adu im. Ossoliñskich we
Wroc³awiu.
Wystawa czynna bêdzie do 28
marca br., a nastêpnie bêdzie
prezentowana w Warszawie.
KO

ROK SOLIDARNOŒCI MIÊDZYLUDZKIEJ

Zgodnie z zaleceniem KKP na ca³ym Dolnym Œl¹sku wprowadzono stan gotowoœci
strajkowej. Obowi¹zywa³o oflagowanie zak³adów pracy. Cz³onkowie komisji zak³adowych
pe³niæ mieli ca³odobowe dy¿ury.(...)
20 marca wszystkie dolnoœl¹skie MKZ
przekszta³ci³y siê w Miêdzyza³adowe Komitety Strajkowej (...)
W sobotê, 21 marca, napiêcie na Dolnym
Œl¹sku, tak jak w ca³ym kraju wzros³o.
W zag³êbiu miedziowym ¿adna z kopalni nie
podjê³a pracy – by³a to górnicza reakcja na
Bydgoszcz. Rankiem na legnickim dworcu znaleziono ulotki podpisane przez „prawdziwych
cz³onków Solidarnoœci” w Bydgoszczy. Szkaluj¹cy Rulewskiego paszkwil („syn Folksdojcza
i ¿o³nierza Wermachtu, który w przesz³oœci
nie chc¹c s³u¿yæ w wojsku uciek³ z Polski,
a teraz zabi³ cz³owieka w wypadku drogowym” – zachowano pisowniê orygina³u) rozpowszechniany by³ równie¿ we Wroc³awiu
i Jaworze. (...)
26 marca te z MKS, które jeszcze pozostawa³y w swych siedzibach zaczê³y siê przenosiæ
do du¿ych zak³adów pracy. (...) O pozostaniu
na miejscu zdecydowa³ MKS Legnica, natomiast MKS Lubin mia³ swoj¹ siedzibê
w ZG Rudna, a MKS G³ogów – w Famabie
i hucie miedzi,(...)
(...) obiektywnej informacji o wypadkach
bydgoskich domaga³a siê nawet egzekutywa
Komitetu Wojewódzkiego w Legnicy, a prezydium ZW ZSMP zapowiada³o otwarcie, ze
jego cz³onkowie wspólnie z za³ogami zak³adów
pracy przyst¹pi¹ do akcji strajkowej. To stanowisko do³ów partyjnych sumowa³a uchwa³a
egzekutywy Komitetu Zak³adowego PZPR
przy ZM Legmet w Legnicy. Stwierdzono
w niej: „Nasza organizacja partyjna opowiada
siê po stronie za³ogi, bo z niej siê wywodzi
reprezentuje jej ¿ywotne interesy”.
(...) Odczytane przez Andrzeja Gwiazdê
w g³ównym wydaniu dziennika TV oœwiadczenie odwo³uj¹ce strajk zosta³o przyjête na Dolnym Œl¹sku z mieszanymi uczuciami.
Bez zastrze¿eñ podporz¹dkowa³ siê tej
decyzji MKS Legnica.
Fragmenty ksi¹¿ki Stanis³awa Stefañskiego
„Solidarnoœæ na Dolnym Œl¹sku”
nowa 1986

Region w liczbach
Stan na koniec 2004 roku

I. Obszar geograficzny
Powiaty: jaworski, z³otoryjski, legnicki grodzki,
legnicki ziemski, lubiñski, polkowicki, g³ogowski
II. Liczba osób pracuj¹cych
– 166 665
III. Liczba cz³onków NSZZ „Solidarnoœæ”
– 14 076
(na podstawie ankiet KZ NSZZ ”S” oraz protoko³ów wyborczych)

IV. Uzwi¹zkowienie [%]
– 8,4 (w odniesieniu do wszystkich zatrudnionych w Regionie)
V. Uzwi¹zkowienie [%]
– 28,3 (w odniesieniu do zatrudnionych w zak³adach objêtych dzia³aniem NSZZ „Solidarnoœæ”)

VI. Liczba organizacji szczebla
zak³adowego
– 141, w tym : 105 organizacji zak³adowych,
– 26 organizacji miêdzyzak³adowych,
– 10 organizacji oddzia³owych
VII. Organizacje zak³adowe w zale¿noœci
od liczby cz³onków :
– od 1 do 9 cz³onków:
8 organizacji,
– od 10 do 50 cz³onków:
83 organizacje,
– od 51 do 149 cz³onków:
24 organizacje,
– od 150 do 500 cz³onków:
19 organizacji,
– powy¿ej 500 cz³onków:
7 organizacji
VIII. Bezrobocie
w Zag³êbiu Miedziowym
– stopa bezrobocia [%]
– liczba bezrobotnych

22,4
48 186

Struktura Regionu
W Regionie Zag³êbie Miedziowe NSZZ „Solidarnoœæ” funkcjonuje 5 oddzia³ów :
! Oddzia³ Legnica obejmuje swym zasiêgiem powiaty legnicki grodzki oraz legnicki ziemski
(w tym m. in. miejscowoœci : Chojnów, Prochowice, Legnickie Pole, Krotoszyce)
! Oddzia³ Lubin obejmuje swym zasiêgiem powiaty lubiñski oraz polkowicki
(w tym m. in. miejscowoœci : Chocianów, Œcinawê, Przemków, Radwanice, Rudn¹, Grêbocice)
! Oddzia³ G³ogów obejmuje swym zasiêgiem powiat g³ogowski
(w tym m. in. miejscowoœci: Jerzmanow¹, Pêc³aw, ¯ukowice, Kotlê, Serby)
! Oddzia³ Jawor obejmuje swym zasiêgiem powiat jaworski
(w tym m.in. miejscowoœci: Mêcinkê, Mœciwojów, Paszowice, W¹dro¿e Wielkie, Bolków)
! Oddzia³ Z³otoryja obejmuje swym zasiêgiem powiat z³otoryjski
(w tym m.in. miejscowoœci: Zagrodno, Pielgrzymkê, Œwierzawê, Wojcieszów)

Charakterystyka oddzia³ów w Regionie

LEGNICA
Legnica

4139

Liczba
osób
LICZBA OSÓB
PRACUpracująJ¥CYCH
cych

57

50 389

Uzwiązko Uzwiązko Liczba
Stopa
1)
2)
wienie
UWZWI¥ZKO- wienie
UWZWI¥ZKO- bezrobot- bezroboSTOPA
LICZBA
WIENIE 1)
WIENIE 2)
BEZROBOCIA
nych
BEZROBONYCH cia [%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
8,2

30,6

15 202

23,2

[%]

ODDZIA£Y

Liczba
Liczba
LICZBA ORG.
czáonków org.
LICZBA
SZCZEBLA
szczebla
CZ£ONKÓW
ZAK£ADOWEGO
zakáadowego

10

UZWI¥ZKOWIENIE
[%]
uzwiązkowienie

Oddziaáy

12

8
6
4
2
0
Legnica
LEGNICA

LUBIN
Lubin

7 605

42

64 505

11,8

28,0

12 694

16,4

G£OGÓW
Gáogów

1 269

13

25 672

4,9

23,8

7 974

23,7

JAWOR
Jawor

685

15

14 550

4,7

31,1

6 206

29,9

Z£OTORYJA
Záotoryja

378

14

11 549

3,3

21,5

6 110

34,6

Lubin
LUBIN

Gáogów
G£OGÓW

Jawor
JAWOR

Záotoryja
Z£OTORYJA

Region
REGION
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czáonków NSZZ
Uzwi¹zkowienie
w poszczególnych
Regionu
„SolidarnoĞü” do zatrudnionych) na koniec 2004 r.
oraz w Regionie (stosunek cz³onków NSZZ „Solidarnoœæ”
do zatrudnionych) na koniec 2004 r.
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14 076

141

166 665

8,4

28,3

48 186

22,4

1) uzwi¹zkowienie w odniesieniu do osób zatrudnionych na terenie Regionu
2) uzwi¹zkowienie w odniesieniu do osób zatrudnionych w zak³adach objêtych dzia³alnoœci¹ NSZZ ”Solidarnoœæ”
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Udzia³ organizacji zak³adowych oddzia³ów
w ogólnej liczbie organizacji w Regionie.
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Záotoryja
Z£OTORYJA Region
REGION

Stopa bezrobocia
w poszczególnych
oddziaáach Regionu oraz oddzia³ach
w Regionie na koniec
2004 r.
Stopa
bezrobocia
w poszczególnych
Regionu
oraz w Regionie na koniec 2004 r.

Z£OTORYJA
Záotoryja

54%

Udzia³ cz³onków Zwi¹zku z poszczególnych
oddzia³ów w ogólnej liczbie cz³onków w Regionie.

ROK SOLIDARNOŒCI MIÊDZYLUDZKIEJ

opracowa³: Jacek Swakoñ
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