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W 1981 roku Solidarnoœæ w Legnicy otrzyma³a budynek przy ul. Jordana na swoj¹ siedzibê. W marcu Jego Ekscelencja 
Ksi¹dz Biskup Henryk Gulbinowicz dokona³ uroczystego poœwiêcenia budynku, a tak¿e krzy¿y i obrazu Matki Bo¿ej
Czêstochowskiej – Królowej Polski. Mówi³ wtedy do zebranych „B¹dŸcie tymi, którzy ¿yj¹ w prawdzie i sprawiedliwoœci, 
bo te dwa elementy s¹ dzisiaj dla pracy w naszym narodzie, w naszej OjczyŸnie bardzo potrzebne.”

Siedziba MKZ



Wydaje: Zarz¹d Regionu Zag³êbiw Miedziowe NSZZ „Solidarnoœæ”, 59-220 Legnica, ul. Fryderyka Skarbka 9, tel. (076) 72-10-878, 72-10-888, 72-10-898, e-mail: legnica@solidarnosc.org.pl 
Redaguje zespó³. Zdjêcia: Wojciech Obremski, e-mail: wobremski@wp.pl

NSZZ �Solidarno�æ� przy Ku�ni Jawor S.A. 
Oferuje wypoczynek 

w sezonie letnim 2005 
w O�rodku Wypoczynkowym �G³êbokie�

! I turnus - 25.06. - 08.07
! II turnus - 08.07 - 22.07
! III turnus 22.07 - 05.08
! IV turnus 05.08 - 19.08
! V turnus 19.08 - 02.09

Cena za turnus 1250 z³ + wskazania liczników
energii i wody

Zapraszamy równie¿ do korzystania z o�rodka przed 
i po sezonie do 25 czerwca i od 2 wrze�nia 
do 31 pa�dziernika.

Cena za domek: 70z³/doba  + wskazania liczników ener-
gii i wody.

Wszelkich informacji udzielaj¹: 
Andrzej Wo�nica 870-76-08 

Danuta Jab³oñska tel. 870-77-27

Maraton
W bardzo cie¿kich warunkach pogo-

dowych dla biegaczy (bezchmurne, s³o-
neczne niebo, temperatura 27 stopni,
przy asfalcie 35 stopni) odby³ sie
01.05.2005 (niedziela) 4 Maraton (trasa
atestowana 42 kilometry 195 metrów)
w Jelczu-Laskowicach ko³o Wroc³awia.

Na trasê biegu wyruszy³o prawie 160
zawodników a ukoñczy³o ten „morder-
czy” dystans tylko 111 biegaczy co
œwiadczy o trudnoœci. Wœród nich zna-
laz³ siê reprezentant SOLIDARNOŒCI.
Robert Walkowiak (pierwszy z prawej
na zdjêciu) z oddzia³u E-7 reprezentu-
j¹c barwy Solidarnoœæ ZG Rudna wywal-
czy³ 3 miejsce w kategorii wiekowej
M20 (20-29 lat). Równie¿ dobrze
wypad³ Józef Walkowiak (ojciec Rober-
ta), emeryt, tak¿e reprezentuj¹cy barwy
Solidarnoœci ZG Rudna zaj¹³ w swojej
kategorii wiekowej M50 (50-55 lat)
wysokie 10 miejsce. RW

Bezrobocie na koniec marca 2005
Liczba bezrobotnych oraz stopa bezrobocia 

Opracowa³ Jacek Swakoñ

Struktura bezrobotnych w województwie dolnoœl¹skim

Ze wzglêdu na p³eæ:
- mê¿czyŸni 127 323 tj. 48,7 %
- kobiety 133 966 tj. 51,3 %

Ze wzglêdu na wiek:
- osoby w wieku 18-24 lat 53 341 tj. 20,4 %
- osoby w wieku 25-44 lat 123 571 tj. 47,3 %
- osoby w wieku 45 lat i wiêcej 84 377 tj. 32,3 %

Ze wzglêdu na prawo do zasi³ku:
- z prawem do zasi³ku 39 385 tj. 15,1 %
- bez prawa do zasi³ku 221 904 tj. 84,9 %

Ze wzglêdu na czas pozostawania bez pracy:
- pozostaj¹cy bez pracy od 12 do 24 m-cy 43 508 tj. 16,7 %
- pozostaj¹cy bez pracy powy¿ej 24 m.-cy 85 027 tj. 32,5 %
- pozostali 132 754 tj. 50,8%

Ze wzglêdu na wykszta³cenie:
- z wykszta³ceniem wy¿szym 10 853 tj. 4,2 %
- z wykszta³ceniem policealnym 

i œrednim zawodowym 56 813 tj. 21,7 %
- z wykszta³ceniem œrednim ogólnokszta³c¹cym 16 389 tj. 6,3 %
- z wykszta³ceniem zasadniczym zawodowym 85 468 tj. 32,7 %
- z wykszta³ceniem gimnazjalnym i poni¿ej 91 766 tj. 35,1 %

Ze wzglêdu na miejsce zamieszkania:
- zamieszkali na wsi 87 591 tj. 33,5 %
- zamieszkali w mieœcie 173 698 tj. 66,5 %



Szkolenia
!W dniach 18 – 19 marca 2005 r. w Legnicy

odby³a siê, w ramach projektu Podstawowe Ele-
menty Zarz¹dzania, pierwsza czêœæ szkolenia Sztu-
ka negocjacji czyli negocjacje racjonalne, traktuj¹-
cego o negocjacjach jako o procesie podejmowa-
nia decyzji. St¹d du¿o uwagi podczas warsztatów
poœwiêcono stylom poznawczym i systemom
wartoœci, czyli wszystkim czynnikom, które odnosz¹ siê do indywidu-
alnego sposobu myœlenia i dzia³ania. Zaprezentowano równie¿ b³êdy
negocjatorów w racjonalnym myœleniu, spowodowane ograniczenia-
mi psychologicznymi oraz rozpoczêto omawianie sposobów unikania
ich. Ci¹g dalszy w kwietniu. Zajêcia prowadzi³a Ewa Kosiorowska. 
W projekcie, który rozpocz¹³ siê w kwietniu 2004 r. bior¹ udzia³ cz³on-
kowie Solidarnoœci z: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polko-
wicach, Sitech Spó³ka z o. o. w Polkowicach, Kopalni Odkrywkowych
Surowców Drogowych w Wilkowie, MPK w Legnicy, WPEC w Legni-
cy S.A. oraz organizacji miêdzyzak³adowych pracowników oœwiaty 
w Jaworze, Lubinie i Z³otoryi. 
! Prawo pracy (SOD–3) to czterodniowe szkolenie poœwiêcone

rozwi¹zywaniu studiów przypadków dotycz¹cych uregulowañ wyni-
kaj¹cych z Kodeksu pracy oraz ustaw oko³okodeksowych, które 
w dniach 29 marca – 1 kwietnia 2005 r. odby³o siê w siedzibie Zarz¹du
Regionu w Legnicy. W zajêciach uczestniczyli przedstawiciele organi-
zacji zak³adowych przy: Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach, Inova Sp. z o.
o. w Lubinie, Qubus Hotel Silesia Sp. z o. o. w Legnicy oraz organiza-
cji miêdzyzak³adowej przy Zarz¹dzie Regionu. Zajêcia prowadzi³ Piotr
Wegner. 
! Cz³onkowie Solidarnoœci z organizacji zak³adowych w: Volk-

swagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Sitech Spó³ka z o. o.
w Polkowicach, Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych 
w Wilkowie, WPEC w Legnicy S.A.oraz organizacji miêdzyzak³ado-
wych pracowników oœwiaty w Jaworze, Lubinie i Z³otoryi wziêli udzia³
w szkoleniu Sztuka negocjacji czyli negocjacje racjonalne. Zajêcia mia³y
miejsce w Legnicy, w dniach 15 – 16 kwietnia br. Program szkolenia
obejmowa³ m.in. takie zagadnienia jak: racjonalne strategie docho-
dzenia do optymalnych porozumieñ, upraszczanie z³o¿onych negocja-
cji, przegl¹d technik negocjacyjnych. Zajêcia poprowadzi³a Ewa Kosio-
rowska. EK
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Ewa
Kosiorowska

Konkurs

23 marca br w siedzibie Zarz¹du Regionu Zag³êbie Miedziowe
NSZZ „Solidarnoœæ” odby³o siê spotkanie przewodnicz¹cego ZR Bog-
dana Or³owskiego z m³odzie¿¹ bior¹c¹ udzia³ w etapie wojewódzkim
konkursu historyczno-literackiego „Od Ja³ty do Gdañska” og³oszone-
go przez Sekcjê Krajow¹ Oœwiaty i Wychowania NSZZ „Solidarnoœæ”
z okazji 25 lecia Solidarnoœci. 

Zespó³ w sk³adzie: Micha³ Górzyñski, Daniel Kie³czewski i Mateusz
Badoñ reprezentuj¹cy III Liceum Ogólnokszta³c¹ce zaj¹³ II miejsce 
w etapie wojewódzkim. Opiekunem dru¿yny by³ nauczyciel historii
Jacek Spu³a. Teresa Gresiuk

Ostatni z winnych?
S¹d Okrêgowy we Wroc³awiu mia³ rozpocz¹æ proces Jana M. oskar-

¿onego o kierownie akcj¹ pacyfikacji manifestacji w Lubinie w 1982
roku. Mia³ rozpocz¹æ ale niestety znowu z powodów proceduralnych
nie mo¿na by³o tego procesu wznowiæ. Tym razem na rozprwie nie
zjawi³ siê obroñca oskar¿onego. S¹d zdecydowa³ o wyznaczeniu
obroñcy z urzêdu i wyznaczy³ nowy termin rozprawy na 16 maja.

Henryk Rossa reprezentuj¹cy rodziny zamorodwanych górników
z³o¿y³ wniosek o wyp³atê 100 tysiêcy z³otych odszkodowania od by³e-
go milicjanta. 

Proces trwa ju¿ ponad 13 lat. W lipcu 2003 roku S¹d Okrêgowy we
Wroc³awiu skaza³: Bogdana Garusa zastêpcê komendanta wojewódz-
kiego MO na dwa i pó³ roku pozbawienia wolnoœci (1rok i 3 miesiace
po zastosowaniu amnestii) – jednak ze wzglêdu na z³y stan zdrowia nie
rozpocz¹³ jeszcze odbywania kary, Tadeusza Jarockiego dowódcê plu-
tonu ZOMO, na 5 lat pozbawienia wolnoœci (2,5 roku po zastosowa-
niu amnestii) – od kilku miesiêcy odbywa karê w wiêzieniu.

WO

Œwiatowy Dzieñ Pamiêci
Ofiar Wypadków przy Pracy 
Na pocz¹tku XX wieku w jednej z kopalñ kanadyjskich mia³a miejsce katastrofa:
wybuch³ metan, zginê³o wielu górników. Po tej tragedii górnicy szukali
skutecznego œrodka aby zabezpieczyæ siê. Przez wiele lat zje¿d¿ali 
pod ziemiê zabieraj¹c kanarki w klatce. 

Kanarek by³ wyczulony na metan i
przy niewielkim stê¿eniu pada³ –
by³ to znak ostrzegawczy dla pra-

cuj¹cych, którzy w porê opuszczali
zagro¿one wyrobiska. Na pami¹tkê tam-
tych wydarzeñ Kanadyjski Kongres
Zwi¹zków Zawodowych wyda³ pami¹t-
kow¹ plakietkê z symbolicznym wizerun-
kiem „z³otego kanarka”. W 1986 roku
Kanadyjski Kongres Zwi¹zków Zawodo-
wych przyj¹³ datê 28 kwietnia jako
„Dzieñ Pamiêci Pracowników”. Rok póŸ-
niej i9nicjatywê t¹ podjê³a amerykañska
centrala zwi¹zków zawodowych
AFL–CIO. 

NSZZ „Solidarnoœæ” wysz³a z inicjatyw¹
ju¿ w 1991 roku aby 28 kwietnia by³ obcho-
dzony równie¿ w Polsce. I tak pozosta³o a¿
do 1996 roku, kiedy to podczas odbywaj¹-
cego siê w Nowym Yorku sesji komisji
ONZ ds. Stabilnego rozwoju, zwi¹zkowcy
zorganizowali specjaln¹ ceremoniê przy
œwietle œwiec dla upamiêtnienia przypad-
ków œmierci, okaleczeñ, kontuzji i chorób
zawodowych spowodowanych niebez-
piecznymi warunkami pracy. W 1997 roku
grupa robocza ds. Bezpieczeñstwa i higieny
pracy Miêdzynarodowej Konferencji Wol-
nych Zwi¹zków Zawodowych zaleci³a, aby

28 kwietnia obchodziæ corocznie jako Miê-
dzynarodowy  Dzieñ Pamiêci Ofiar Wypad-
ków przy Pracy. Zapalona œwieczka sta³a siê
symbolem tego œwiêta – symbolem pamiê-
ci o zmar³ych pracownikach. Œwiatowy
Dzieñ Pamiêci Ofiar Wypadków przy Pracy 

obchodzony jest ju¿ w ponad 70 krajach
œwiata. Miêdzynarodowa organizacja Pracy
szacuje, ¿e co roku na œwiecie dochodzi do
270 mln. Wypadków przy pracy, z czego
350 tys. to wypadki œmiertelne (prawie
1000 dziennie). W Polsce w I pó³roczu
2004 roku w wypadkach przy pracy zosta³o
poszkodowanych 37 037 osób, 202 pra-
cowników straci³o ¿ycie.

Najwiêcej wypadków ma miejsce w fir-
mach zajmuj¹cych siê przetwórstwem
przemys³owym , w handlu i us³ugach oraz
w zak³adach zwi¹zanych z ochron¹ zdrowia
i opiek¹ spo³eczn¹. Ogólnokrajowe obcho-
dy œwiêta odbêd¹ siê we Wroc³awiu w dniu
21 kwietnia br w Oœrodku Szkolenia Pañ-
stwowej Inspekcji Pracy. Tematami  konfe-
rencji s¹ w tym roku „Prewencja poprzez
odpowiedzialnoœæ pracodawcy” oraz „Bez-
pieczna i higieniczna praca dla wszystkich”. 

W przeddzieñ krajowych uroczystoœci w
Regionie Zag³êbie Miedziowe, 20 kwietnia
o godzinie 10 w siedzibie Zarz¹du regionu

w Legnicy, odbêdzie siê uroczyste spotka-
nie Klubu Spo³ecznego Inspektora Pracy. W
okolicznoœciowym spotkaniu uczestniczyæ
bêd¹ Spo³eczni Inspektorzy z Regionu oraz
przedstawiciele Pañstwowej Inspekcji
Pracy, Oœrodka Medycyny Pracy, ZUS,
Urzêdów Pracy oraz przedstawiciele
zwi¹zków pracodawców.

Jan Kosowski

Klub SIP

20 kwietnia w Zarz¹dzie Regionu Zag³ê-
bie Miedziowe w Legnicy odby³o siê uro-
czyste spotkanie Klubu Spo³ecznego
Inspektora Pracy poœwiêcone uczczeniu
Œwiatowego Dnia Ofiar Wypadków przy
Pracy oraz 25 rocznicy powstania NSZZ
”Solidarnoœæ”, 15 rocznicy utworzenia
Regionu Zag³êbie Miedziowe i 7 rocznicy
powo³ania Klubu Spo³ecznego Inspektora
Pracy. 

W spotkaniu uczestniczyli Marek
Wêgrzyn Okrêgowy Inspektor Pracy we
Wroc³awiu, Jan Buczkowski Kierownik
Oddzia³u OIP w Legnicy, Micha³ Kuszyk
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Ochrony Pracy
przy Sejmie RP, Barbara Pratkowiecka
Dyrektor DWOP Oddzia³ w Lubinie,
Przedstawiciele Zarz¹du Regionu z Bogda-
nem Or³owskim – Przewodnicz¹cym na

czele oraz cz³onkowie Klubu Spo³ecznego
Inspektora Pracy.

W czasie spotkania minut¹ ciszy uczczo-
no pamiêæ ofiar wypadków przy pracy, po
czym przedstawiono dotychczasow¹ dzia-
³alnoœæ Klubu Spo³ecznego Inspektora
Pracy, omówiono zagadnienia bezpieczeñ-
stwa i higieny pracy w kontekœcie dzia³alno-
œci Pañstwowej Inspekcji Pracy, w tym
wypadkowoœci i chorób zawodowych na
terenie regionu, jak równie¿ zagadnienia
prewencji poprzez odpowiedzialnoœæ pra-
codawcy.

Prelegentami na spotkaniu byli m.in.
przedstawiciele Okrêgowego Inspektoratu
Pracy we Wroc³awiu: Marek Wêgrzyn,
który zaprezentowa³ wyk³ad nt: „Bezpiecz-
na i higieniczna praca dla wszystkich”, Jan
Buczkowski, który zaprezentowa³ temat:

„Wypadkowoœæ na terenie regionu legnic-
kiego” oraz Micha³ Kuszyk, który przedsta-
wi³ wyk³ad „Prewencja poprzez odpowie-
dzialnoœæ pracodawcy”. 

W czasie uroczystoœci Bogdan Or³owski
– Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu wrê-
czy³ Markowi Wêgrzynowi Okrêgowemu
Inspektorowi Pracy we Wroc³awiu oraz
Janowi Buczkowskiemu Kierownikowi OIP
w Legnicy dyplomy z wyrazami podziêko-
wania za pomoc szkoleniow¹ i wspó³pracê
z Klubem SIP dzia³aj¹cym w Regionie Zag³ê-
bie Miedziowe NSZZ „SOLIDARNOŒÆ”.
Dyplomami uhonorowanoby³ych  spo³ecz-
nych inspektorów pracy: Henryka Tarnow-
skiego, Zenona Póltoraka, Micha³a Boglar-
skiego, Romualda S³awka oraz obecnych:
Jana Kosowskiego, Teresê Jastrzebsk¹, Hen-
ryka Rejmaka, Stanis³awa Marcinca. JK
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Solidarnoœæ 
na naszej drodze

Natalia i Sebestian – siedemnastolatkowie z Czê-

stochowy, postanowili w czwrtek rano, pojechaæ do

Rzymu na pogrzeb Ojca Œwiêtego. Mama Natalii

wyrazi³a zgodê, ale nie by³a w stanie sfinansowaæ

tego wyjazdu. Rodzice Sebastiana stwierdzili, ¿e jest

to nie mo¿liwe ¿eby dojecha³ do Rzymu, ale te¿ siê

nie sprzeciwiali. 

Wyruszaj¹c w drogê mieli ze sob¹: 4 z³, butelkê

wody, 2 p¹czki i œpiwór. W tym poœpiechu Sebastian

zapomnia³ zabraæ paszportu. Zorientowa³ siê

dopiero przy granicy. Stwierdzi³ jednak, ¿e nawet

bez paszportu  po¿egna  swojego Ojca. 

O 9 rano  wyruszyli w drogê do Wiecznego Mia-

sta. Jechali „stopem”. Pierwszy kierowca, który siê

zatrzyma³ podwióz³ ich do Bielkska Bia³ej i dowie-

dziawszy siê o celu  wyprawy podarowa³ im 100 z³.

W Cieszynie mieli ju¿ w kieszeni oko³o 150 z³.

Ka¿dy kto ich podwozi³ dzieli³ sie z nimi pieniêdz-

mi, jedzeniem i piciem. To jest ta solidarnoœæ serc. 

W Cieszynie wsiedli do samochodu, który jecha³

w okolice Rzymu. Lojalnie uprzedzili kierwcê 

o braku paszportu. Kierowca to zrozumia³. Przej-

œcie graniczne z Czechami Sebastian przekroczy³

przeskakuj¹c przez p³ot i wsiad³ do  tego samego

samochodu. Zosta³a jeszcze do pokonania granica

czesko-austriacka. Tu pomys³em i odwag¹ wykaza³

sie kierowca, który kaza³ wejœc Sebastianowi do

baga¿nika. „Z baga¿nika s³ysza³em tylko jak celnik

prosi³ o paszporty, trochê siê ba³em, ale bardziej

denerwowa³em siê o naszego kierowcê, bo to on

najbardziej siê nara¿a³” – mówi Sebastian.

Uda³o siê! Ju¿ nie ma ¿adnej granicy – Rzym coraz

bli¿ej. 

Odwa¿ny kierowca zawióz³ pielgrzymów do

koñcowej stacji metra w Rzymie. Tam by³o przygo-

towane miasteczko namiotowe. „Od razu pojecha-

liœmy w stronê Watykanu. Staliœmy daleko ale nie 

to by³o wa¿ne. To co prze¿yliœmy nie da siê opisaæ 

w s³owach. Tego nie zapomnimy do koñca ¿ycia” 

– wspominaj¹ Natalia i Sebastian. 

Po uroczystoœciach pogrzebowych m³odzi piel-

grzymi pobiegli jeszcze pod Coloseum, ¿eby na

w³asne oczy zobaczyæ miejsce, w którym Ojciec

Œwiêty prowadzi³ Wielkopiatkow¹ Drogê Krzy¿o-

w¹. Stamt¹d pojechali w stornê parkingów  szukaj¹c

mo¿liwoœci powrotu. 

Zbli¿a³a siê noc. Na polu namiotowym otrzymali

koce i wodê. By³o bardzo zimno.  Mi³a obs³uga par-

kingu poczêstowa³a ich ciep³ym jedzeniem a nawet

winem. Noc przetrwali w prywatnych samocho-

dach. 

Rano Sebastian zg³osi³ w polskim konsulacie brak

paszportu. Otrzyma³ tymczowy. Wrócili na parking

i szukali wolnych miejsc w autokarach. Wiêkszoœc

jednak by³a pe³na. O godzinie 17 trafili na autokar

„Solidarnoœci”. Zwi¹zkowcy oczywiœcie zgodzili siê

ich zabraæ. Nie przypuszczali nawet, ¿e tym autoka-

rem zajad¹ do samej Czêstochowy. 

„Nasz¹ podró¿ zaczêliœmy od solidarnoœci przez

ma³e s, a skoñczyliœmy na „Solidarnoœci” przez du¿e

S – wspominaj¹ ze wzruszeniem Natalia i Sebastian.

M³odzi ludzie podkreœlali wielk¹ wdziêcznoœæ

swoim rodzicom, ¿e nie zabronili im jechaæ. Dziê-

kuj¹ wszystkim osobom, które im pomog³y. 

Jak widaæ Ojciec Œwiêty nadal sprawia, ¿e  nie-

mo¿liwe staje siê mo¿³iwe. 

Wojciech Obremski

Muzeum Miedzi zaprasza
JERZY  DUDA  GRACZ. Pro memoria. Wroc³awska kolekcja.

Wystawa Jerzego Dudy Gracza 
w legnickim muzeum, to

druga po Wroc³awiu, poœmiertna
prezentacja  twórczoœci artysty.
Malarz skrupulatnie numerowa³
swoje prace st¹d wiemy, ¿e namalo-
wa³ ich blisko 3 tysi¹ce.  Ekspozycja
obejmuje prawie 100 obrazów,
wszystkie zakupi³ i zgromadzi³
kolekcjoner z Wroc³awia, st¹d w
tytule wystawy miano Wroc³awskiej
Kolekcji.

Do kolekcji , a zarazem na wysta-
wê trafi³y przede wszystkim obrazy
z lat 80. i 90.,  sk³adaj¹ce siê na naj-
s³ynniejsze cykle malarskie tworzo-
ne przez artystê miêdzy innymi:
Cykl Jurajski, Motywy Polskie, Obra-
zy Gminno – Prowincjonalne. Jako
ostatni namalowa³ Jerzy Duda Gracz
cykl obrazów poœwiêcony muzyce
Chopina i dwie prace z tej serii zna-
laz³y siê na ekspozycji.

Malarstwo tego artysty jest zjawi-
skiem doœæ niezwyk³ym,  artysta
³¹czy znakomity warsztat z ch³od-
nym i przenikliwym spojrzeniem
gorzkiego humorysty. Spojrzenie
artysty jest z³oœliwe i ironiczne, 
z ca³¹ si³¹ piêtnuje nasze przywary

i s³aboœci; przedstawian¹ rzeczywi-
stoœæ przetwarza i zniekszta³ca,
tworzy w ten sposób symbole 
i synonimy wydarzeñ, które nios¹
nasze czasy.

W prezentowanej kolekcji nie
dominuj¹ jednak przedstawienia
ch³opo–robotników i opowieœci 
o marnoœci, brzydocie i lenistwie
naszej nacji, przewa¿aj¹ obrazy 
o charakterze  uniwersalnym
mówi¹ce o przemijaniu a nawet
o malowniczoœci pejza¿u polskiego.

Sam artysta mawia³ : „/..../ Moje
obrazy stanowi¹ wprawdzie próbê
apelu o refleksjê bardziej uniwersal-
n¹ – o uœwiadomienie sobie, jacy
jesteœmy, sk¹d wziêliœmy siê i dok¹d
zd¹¿amy. Jednak¿e w mojej inter-
pretacji s¹ to nasze, wewnêtrzne
sprawy, dlatego obrazy te mog¹ byæ
zrozumia³e tylko dla krêgu ludzi
zainteresowanych polsk¹ rzeczywi-
stoœci¹”.

Wystawie towarzyszy katalog 
z reprodukcjami wszystkich ekspo-
nowanych na wystawie prac.       

Komisarz wystawy:  
Barbara Sulowska
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Uroczystoœci 
w Polkowicach

Od 30 kwietnia do 3 maja w parafii Matki Bo¿ej Królowej Polski 
w Polkowiach odbywa³y siê uroczystoœci patriotyczno – religijne. 

30 kwietnia odby³ siê festiwal piosenki religijnej, gwiazd¹ kórego
by³ zespó³ „DEUS MEUS”. 

2 maja na terenach zielonych odby³ siê turniej pi³ki no¿nej dzieci 
i m³odzie¿y pod patronatem NSZZ „Solidarnoœæ”. W rozgrywkach
uczestniczy³o ponad 400 osób.  Zwyciêzc¹ tegorocznego turnieju
zosta³a dru¿yna z Polkowic pokonuj¹c w finale, dopiero w rzutach
karnych, dru¿ynê z Chobieni .

Atrakcj¹ dnia by³ mecz pi³karski ksiê¿y z policjantami. Tym razem
lepsi o jedn¹ bramkê byli policjanci. 

3 maja odby³a siê uroczysta msza œw. pod przewodnictwem J.E. Ks.
Bp Stefana Regmunta, a tka¿e misterium „Ku czci Królowej”. Wieczo-
rem nast¹pi³o rozlosowanie g³ównej nagrody Wilekiej Loterii Fantowej
– wycieczki do Pragi i Wiednia dla dóch osób. WO

Wygraliœmy 
w Trybunale

Trybuna³ Konstytucyjny uwzglêdni³ (30 marca) wniosek NSZZ „Soli-
darnoœæ” dotycz¹cy niezgodnej z prawem likwidacji zasi³ków przed-
emerytalnych.

Sprawa dotyczy ustawy m.in. o przeciwdzia³aniu bezrobociu z dnia
17 grudnia 2001 roku, która zak³ada³a likwidacjê zasi³ków przedeme-
rytalnych oraz ograniczenie œwiadczeñ przedemerytalnych. Opubliko-
wanie ustawy nastapi³o 29 grudnia 2001 roku, a 1 stycznia 2002 roku
nowe prawo wesz³o w ¿ycie. Z powodu tak krótkiego okresu vacatio
legis (okresu dostosowania) du¿a czeœæ uprawnionych straci³a prawo
do zasi³ku.

NSZZ „Solidarnoœæ” wyst¹pi³a do Trybuna³y Konstytucyjnego 
z wnioskiem o zbadanie zgodnoœci ustawy z Konstytucj¹, ze wzglêdu
na naruszenie zasady zaufania obywateli do pañstwa i prawa przez nie
tworzonego. Trybuna³ uzna³, ¿e zosta³o naruszone zaufanie obywateli
do pañstwa oraz zasada ochrony praw nabytych. 

Osoby którym na prze³omie lat 2001/2002 urzêdy pracy odmówi³y
przyznania œwiadczen przedemerytalnych, w ci¹gu miesi¹ca od odpu-
blikowania wyroku w Dzienniku Ustaw bêd¹ mog³y siê ubiegaæ w
powiatowych urzêdach pracy o wznowienie ich sprawy. Natomiast
osoby, które dochodzi³y swoich praw w s¹dzie, bêd¹ mia³y trzy mie-
si¹ce na wznowienie. Dzia³ Informacji KK

W ho³dzie 
dla Solidarnoœci 

Z okazji 25 rocznicy polskiego Sierp-
nia i powstania NSZZ Solidarnoœæ,
Kapitu³a Konkursu Pro Publico Bono
postanowi³a przyznaæ nagrodê hono-
row¹ „Ruchowi Obywatelskiemu
„Solidarnoœæ”. 

W imieniu nagrodzonych wyró¿nie-
nie odebrali przewodnicz¹cy NSZZ
„S” Janusz Œniadek oraz re¿yser
Andrzej Wajda. W uroczystoœci, która
odby³a siê w dniu Œwiêta Konstytucji 
3 Maja na Zamku Królewskim w War-
szawie, wziêli udzia³ m. in. ks. biskup
Zygmunt Zimowski, ordynariusz Die-
cezji Radomskiej, W³adys³aw Barto-
szewski, Jerzy Buzek, Wies³aw Chrza-
nowski i Tadeusz Mazowiecki, oraz liczna grupa liderów œrodowisko-
wych i regionalnych inicjatyw obywatelskich z ca³ego kraju. Nagrod¹
Instytutu Spo³eczeñstwa Obywatelskiego uhonorowany zosta³ W³ady-
s³aw Bartoszewski, a prof. Andrzej Zoll, przewodnicz¹cy Kapitu³y
Konkursu Pro Publico Bono, og³osi³ inauguracjê kolejnej, siódmej ju¿
edycji konkursu na „Najlepsz¹ Inicjatywê Obywatelsk¹”. 
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Habemus Papam 
Joseph Ratzinger – Papie¿ Benedykt XVI

Urodzi³ siê 16 kwietnia 1927 roku w Marktl am Inn (Niemcy). W 1944
roku zosta³ przymusowo wcielony do Wermachtu. Jednak ani on ani jego
rodzina nigdy ani nie byli ani nie popierali nazistowskiej ideologii. W 1945
zosta³ internowany w obozie dla jeñców wojennych. Do seminarium
monachijskiego wst¹pi³ po zwolnieniu z obozu. 29 czerwca 1951 roku
otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie. 

Studiowa³ filozofiê i teologiê na Uniwersytecie Monachijskim, w 1953
roku obroni³ pracê doktorsk¹, a w 1957 zdoby³ habilitacjê. W marcu 1977
roku zosta³ arcybiskupem Monachium i Freisingu, a w czerwcu tego roku
papie¿ Pawe³ VI mianowa³ go kardyna³em. 25 listopada 1981 roku z r¹k
Jana Paw³a II otrzyma³ nominacjê na prefekta Kongregacji ds. Nauki Wiary.
W 2002 roku zosta³ wybrany dziekanem Kolegium Kardynalskiego.

Benedykt XVI jest najstarszym w chwili wyboru papie¿em od 275 lat.
Jest te¿ pierwszym Niemcem od 480 lat, po Hadrianie VI (1522–1523) z
Utrechtu, nale¿¹cego wówczas do Cesarstwa Rzymskiego Narodu Nie-
mieckiego. 

Teoria i praktyka
Jak kontrolowaæ warunki pracy

Obowi¹zek identyfikacji zagro¿eñ
nak¹³da koniecznoœæ wykonania
kontroli z punktu widzenia jej

skutków i po¿ytku, jaki powinna przy-
nieœæ pracodawcy i pracownikowi.
Dozór (pracodawca) powinien dowie-
dzieæ siê jakie wystêpuj¹ niezgodnoœci w
stosunku do obowi¹zuj¹cego prawa
pracy, a pracownicy jakie pope³niaj¹ b³êdy
i jakie mog¹ byæ tego skutki. Kontrola
powinna byæ rzetelnie przeprowadzona,
udokumentowana i zakoñczona wnioska-
mi dotycz¹cymi poprawy warunków
pracy.

Ocena ryzyka zawodowego
Powinna daæ odpowiedŸ czy stanowiska

pracy s¹ bezpieczne i nie wystêpuj¹ zagro¿-
neia dla zdrowia i ¿ycia pracowników. Pra-
codawca posiadaj¹cy informacje o ryzyku
zawodowym w jego firmie powinien podej-
mowaæ racjonalne dzia³ania w celu popra-
wy warunków pracy i ograniczenia zagro-
¿eñ. Dzia³ania podejmowane bez konsulta-
cji z przedstawicielami pracowników mo¿e
przynieœæ mierne efekty.

Analiza stanu BHP w firmie
To najczêsciej podana statystyka wypad-

kowa, wskaŸniki ciê¿koœci wypadków i cho-
rób zawodowych, tak opisana analiza nie

pokazuje czy w firmie s¹ spe³nione wyma-
gania bhp w zakresie organziacji pracy, czy
pracodawca spe³nia swoje obowiazki
wobec zatrudnionych pracowników. Anala-
iza stanu bhp potrzebna jest pracodwacy,
pamiêtaæ nale¿y ¿e ka¿da niezgodnoœæ jest
potencjalnym Ÿród³em powstania wypadku
przypracy lub choroby zawodowej. Podej-
mowanie dzia³añ po wypadkach jest naj-
dro¿szym sposobem poprawy warunków
pracy. Dlatego vcoraz wiêcej firm wdra¿a
system zarz¹dzania bezpieczeñstwem
pracy, który poprzez procedury wymusza
systemowe podejœcie do zagadnieñ bhp.

Opracowanie planu poprawy
warunków bhp
Kierownictwo wiêkszoœci firm najwiêcej

czasu poœwiêca dyskusji o tym jaki bêdzie
koszt inwestycji, jakie przyniesie korzyœci i
na czym mo¿na zaoszczêdziæ. Ale czy w
tych planach i dyskusjach jest miejsce na
uwagi i wnioski dotycz¹ce poprawy stanu
bhp. Kto bierze udzia³ w opracowywaniu
tego palnu, pracownik s³u¿by bhp, spo³ecz-
ny inspektor pracy, przedastawiciele za³ogi.
Brak lub nierzetlne opracowanie planu
poprawy warunków pracy, mo¿e skutko-
waæ problemami, awari¹ czy wypadkie, a
koszty usuniêcia nieprawid³owoœci moga
byæ du¿o wy¿sze ni¿ wczeœniejsze oszczêd-

noœci. W praktyce zdarza sie ¿e zaintereso-
wani dowiaduj¹ siê o istanieniu planu wtedy
gdy trzeba go podpisaæ. 

Nasz wp³yw na zarz¹dzanie
BHP przez pracodawcê
Jak powinien wygl¹daæ ca³y praces, jak

spe³niæ wymóg aby system w praktyce
zapewni³ poprawê stanu bhp. Pracodawca
powinien konsultowaæ z przedstawicielami
pracowników, korzystaæ z ich wiedzy, a gdy
tego nie robi to organizacja zwi¹zkowa i
spo³eczny inspektor pracy powinien upo-
mnieæ siê o mo¿liwoœæ realizacji swoich
uprawnieñ. S³uzby bhp i SIP powinny nad-
zorowaæprzebieg procedur, ich zgodnoœæ i
czy to co ustalono i zapisano zgadza siê w
praktyce na stanowisku pracy. Nie wystar-
czy aby na protoko³ach, dokumentach by³
nasz podpis. Podpisywanie siê formalnie
bez mozliwoœci wniesienia uwag da mierne
skutki. 

B¹dŸmy konsekwentni w dzia³aniu,
pamiêtajmy ¿e to przede wszystkim od nas
samych, od wiedzy i umiejêtnoœci przeko-
nywania a nawet odwagi bêdzie zale¿a³oczy
system zarzadzania bezpieczeñstwem i
higien¹ pracy zapewni poprawê stanu bez-
pieczeñstwa pracy. 

Jan Kosowski

25. rocznica powstania 
NSZZ „Solidarnoœæ”
Jubileuszowe uroczystoœci w Jaworze

Od kilku lat NSZZ „Solidarnoœæ” organi-
zuje na Jaworniku lub Basenie Miejskim
imprezy rekreacyjno–sportowe dla swoich
cz³onków. W tym roku bêd¹ one mia³y
szczególny charakter, gdy¿ zbiegn¹ siê 
z rocznic¹ powstania zwi¹zku.

Zosta³ ju¿ powo³any 6–osobowy komi-
tet organizacyjny obchodów 25. rocznicy
Sierpnia i powstania „Solidarnoœci” w Jawo-
rze. Opracowa³ on ramowy scenariusz
uroczystoœci, który przewiduje m. in.:
Mszê Œwiêt¹ i z³o¿enie wieñców pod
pomnikiem Jana Paw³a II i Tysi¹clecia Pañ-
stwa Polskiego w dniu 29 maja, piknik
zwi¹zkowy w dniu 4 czerwca oraz wysta-
wê nielegalnych publikacji z okresu stanu

wojennego na prze³omie sierpnia i wrze-
œnia br.

Na Mszê Œwiêt¹ i uroczystoœci po mszy
„Solidarnoœæ” zaprasza wszystkich jawo-
rzan, którym bliskie s¹ idea³y Sierpnia ’80.
W tej czêœci obchodów wezm¹ te¿ udzia³
zaproszeni goœcie, przedstawiciele mediów
oraz poczty sztandarowe z kilku miast
naszego regionu. Przewidziane s¹ równie¿
okolicznoœciowe przemówienia. Organiza-
torzy zak³adaj¹, ¿e w pikniku weŸmie udzia³
tysi¹c osób ze strony zwi¹zkowej. Bêd¹
mog³y tak¿e przyjœæ osoby z terenu miasta.
W trakcie imprezy przewidziane s¹ liczne
dodatkowe atrakcje, jak zmagania sporto-
we, konkursy, czy gry i zabawy dla dzieci.

Niewykluczone, ¿e imprezê uœwietni goœæ
specjalny. Bawi¹cym siê do póŸnych godzin
nocnych bêdzie przygrywaæ orkiestra.

Uroczystoœci w Jaworze otworz¹ cykl
podobnych spotkañ w innych miastach
naszego regionu, które potrwaj¹ do a¿ do
wrzeœnia. Stanis³aw Witek
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Godnoœæ pracy
„W dobrych zawodach wyst¹pi³em, bieg ukoñczy³em, wiarê ustrzeg³em”( Tm 4,6)– te s³owa œwiêtego Paw³a najlepiej
podsumowuj¹ pontyfikat Jana Paw³a II. Radykalizm wiary, odwaga, Prawda i wielkie poszanowanie osoby ludzkiej
charakteryzowa³o nauczanie Ojca Œwiêtego. Nie by³o chyba takiej dziedziny ¿ycia, która nie znalaz³aby siê w sferze jego
zainteresowañ. Encykliki papieskie traktuj¹ miêdzy innymi o ekumeniŸmie, misjach, Zbawicielu i Jego Matce. S¹ tak¿e takie,
które zajmuj¹ siê jakoœci¹ ¿ycia spo³ecznego.       

Nasz zwi¹zek ma w sta-
tucie artyku³ o prowa-
dzeniu swej dzia³alno-

œci zgodnie z Spo³eczn¹ Nauk¹
Koœcio³a Katolickiego. Warto
pamiêtaæ, ¿e zasady tej nauki
znajduj¹ siê w³aœnie w oficjal-
nych dokumentach, pisanych
przez ró¿nych papie¿y pocz¹w-
szy od Leona XIII, który spra-
wowa³ swój papieski urz¹d 
w XIX wieku. Jan Pawe³ II
poœwieci³ kwestiom spo³ecz-
nym 4 encykliki i niezliczon¹
iloœæ innych pism i wyst¹pieñ
publicznych. Mamy w pamiêci
choæby homiliê wyg³oszon¹, 
w 1997 roku, w Legnicy.

„Laborem exercens” to ency-
klika, która powsta³a w 1981
roku. Poœwiêcona jest pracy ludz-
kiej.  Oparta jest  o dotychczaso-
wy dorobek spo³ecznej myœli
Koœcio³a, siêgaj¹cy o wiele dalej
ni¿ s³ynna encyklika Leona XIII
„Rerum Novarum” z 1891 r.
Opiera siê tak¿e o myœli spo³ecz-
ne Ojców Koœcio³a, ze œw. Toma-
szem z Akwinu i jego „Summ¹”

na czele. Ojciec Œwiêty rozwa¿a
w niej kwestie dotycz¹ce zale¿-
noœci miedzy prac¹ a w³asnoœci¹,
godnoœci cz³owieka pracy, kapita-
³u. 

W³asnoœæ
Có¿ to jest w³asnoœæ, a raczej

czym ona powinna byæ? Otó¿,
zgodnie z Ksiêg¹ Rodzaju, cz³o-
wiek otrzyma³ misjê – ma czyniæ
sobie ziemiê poddan¹, wraz z jej
wszystkimi zasobami bogactw
martwych i ¿ywych. Nie jest to
jednak w³asnoœæ dla w³asnoœci,
egoistyczne posiadanie nastawio-
ne wy³¹cznie na jednostkowy
zysk, jakie niestety zbyt czêsto
obserwujemy w Polsce
A.D.2005.W³asnoœæ ma zapew-
niaæ mo¿liwoœæ normalnego, har-
monijnego rozwoju spo³eczeñ-
stwa. Dlatego tak wa¿n¹ role 
w nauce spo³ecznej odgrywa
sprawa wspó³w³asnoœci œrodków
produkcji. Bardzo wa¿na jest
bowiem osobista wiêŸ z miej-
scem pracy. Poczucie, ¿e pracuje
siê „na swoim” wyklucza oczywi-

œcie próby znane np. z PRL-u
wyeliminowania z ¿ycia gospo-
darczego w³asnoœci prywatnej.
Pracownik nie mo¿e czuæ siê jak
tryb w biurokratycznej machinie
ca³kowicie pozbawiony swej
indywidualnoœci oraz w³asnej ini-
cjatywy. Cz³owiek korzysta 
z wielkiej darowizny Boga, jakim
jest œwiat, poprzez pracê. I w³a-
œnie ta ciê¿ka praca, któr¹ rów-
nie¿ zapowiada Stwórca: „w tru-
dzie bêdziesz zdobywa³ od niej
[ziemi] po¿ywienie po wszystkie
dni twego ¿ycia…” (Rdz 3,17),
jedynie ona uzasadnia w³asnoœæ,
obojêtnie, czy indywidualn¹, czy
zbiorow¹. St¹d ogromne jej zna-
czenie, wiêcej jej godnoœæ. 

Praca
Mimo ca³ego trudu, jaki praca

wymaga jest ona wielkim dobrem
cz³owieka. Nikt nie powinien
zapominaæ, ¿e to praca jest dla
cz³owieka nie cz³owiek dla pracy.
Nie wolno jej wykorzystywaæ dla
wyzysku, zniewolenia i krzyw-
dzenia drugiego cz³owieka choæ-

by poprzez utrudnianie koniecz-
nego wypoczynku (ilu¿ z nas boi
siê poprosiæ o urlop), odmowê
odpowiedniej odp³aty za wykona-
n¹ pracê, szanta¿owanie zwolnie-
niem, jeœli nie bêdzie siê wykony-
wa³o okreœlonych, nieprawnych
lub uw³aczaj¹cych poleceñ.   

Jan Pawe³ II przypomina rów-
nie¿, ¿e wartoœæ pracy nie zale¿y
od jej charakteru. Praca fizyczna
nie jest lepsza ani gorsza od pracy
umys³owej. Bez wzglêdu na to
jak bardzo czasoch³onna, mono-
tonna lub w potocznym pojêciu
wrêcz upoœledzaj¹ca jest wyko-
nywana praca, jej ostatecznym
celem zawsze pozostaje cz³o-
wiek w jego godnoœci. Dlatego
pracowitoœæ (nie choroba praco-
holizmu!) jest cnot¹, zaœ lenistwo
(nie zaœ prawo do s³usznego
wypoczynku!) staje siê wad¹. 

Kapita³
St¹d tak¿e p³ynie przekonanie

Papie¿a, o pierwszeñstwie pracy
ludzkiej w stosunku do kapita³u.
Nawet najnowoczeœniejsze œrodki

produkcji s¹ bowiem owocem
ludzkiej pracy, pomys³owoœci, i
talentu. Pieni¹dze s¹ wa¿nym
œrodkiem, nie celem–bo¿kiem.
Nie samo euro i nie dolary buduj¹
statki kosmiczne i autostrady, ale
op³acani w nich ludzie. Praca i kapi-
ta³ faktycznie stanowi¹ dwie twa-
rze tej samej monety – w³asnoœci. 

Jednak ta jednoœæ wyraŸna 
w okresie œredniowiecza, ju¿ pod
jego koniec zaczê³a ulegaæ rozbi-
ciu. Ten podzia³ ulega³ pog³êbie-
niu w czasach nowo¿ytnych, by
dojœæ w XXI w. w epoce globali-
zmu do apogeum. Wbrew papie-
skim wezwaniom to kapita³ ma
obecnie prymat nad prac¹. Kapi-
ta³ czêsto staje siê wrêcz wro-
giem pracy. Wszyscy znamy
s³owo restrukturyzacja. 

Dla w³aœciciela oznacza ona
przewa¿nie przesuniêcie cyfr w
bilansie, tak aby z ujemnego sta³ siê
dodatni. Dla pracowników – to
czêsto zag³ada miejsca pracy i kata-
strofa ¿yciowa. Plus kapita³u staje
siê minusem pracy. St¹d tragedia
O¿arowa, gdy¿ nowoczesny 

i przynosz¹cy zyski zak³ad pracy
oraz jego wydajnie pracuj¹ca za³o-
ga zosta³y potraktowane przez
nowego w³aœciciela wy³¹cznie jako
„strata” w jego w³asnym indywi-
dualnym bilansie i przeznaczone
dos³ownie do likwidacji. Heroiczna
walka robotników o¿arowskich
toczy³a siê nie tylko o konkretne
miejsca pracy. Oni walczyli tak¿e o
godnoœæ wspó³czesnej pracy, pra-
wie ju¿ zapomnian¹. Ka¿dy cz³o-
wiek dobrej woli wiedzia³, patrz¹c
wówczas na O¿arów, ¿e choæ
w³aœciciel formalnie mia³ prawo zli-
kwidowaæ sprzedany bezmyœlnie
przez Skarb Pañstwa zak³ad, to
korzystaj¹c z niego w taki sposób
ewidentnie ³ama³ prawa ludzkie i
zaprzecza³ podstawowemu sen-
sowi w³asnoœci. Takich miejsc na
ca³ym œwiecie jest tysi¹ce. Co wiê-
cej, obecnie w takiej sytuacji s¹
ca³e kraje. Takie s¹ owoce ekono-
micznego materializmu, nie zwa-
¿aj¹cego na wezwania Koœcio³a,
upominaj¹cego siê o godnoœæ
pracy i jej prymat przed kapita³em.

A. i R.¯

I. Dzia³aczom, którzy pod-
czas za³atwiania spraw s³u¿-
bowych bêd¹c w delegacji do
ministerstwa przyszli „po kie-
liszku” nie przys³uguje rosz-
czenie o przywrócenie do
pracy ale nawet odszkodowa-
nie. Ochrona zwi¹zkowa by³a-
by w tym wypadku nadu¿y-
ciem prawa (wyrok S¹du Naj-
wy¿szego z dnia 10 marca
2005 II PK 242/04).                  

Stan  faktyczny sprawy przed-
stawia siê nastêpuj¹co:

Prezes Zarz¹du Spó³ki zwolni³
dyscyplinarnie dwóch dzia³aczy
zwi¹zkowych mimo, ¿e komisja
zak³adowa nie wyrazi³a na to
zgody. S¹d I instancji zgodnie 
z dotychczasow¹ praktyk¹ zas¹-
dzi³ na rzecz tych dzia³aczy
odszkodowanie wychodz¹c 
z za³o¿enia, ¿e przywrócenie ich
do pracy, by³oby nie do pogodze-
nia z zasadami wspó³¿ycia spo-
³ecznego (art. 8 KP).

S¹d Okrêgowy zmieni³ wyrok
i oddali³ w ogóle ¿¹danie zwi¹z-
kowców.

W kasacji z³o¿onej przez pe³-
nomocnika zwi¹zkowców zarzu-
cono, ¿e nie mo¿na zwi¹zkow-
com zarzuciæ ciê¿kiego narusze-
nia podstawowych obowi¹zków
pracowniczych, skoro w delega-
cjê   pojechali jako zwi¹zkowcy 
i byli poza miejscem pracy. S¹d
Najwy¿szy nie podzieli³ tego sta-
nowiska i uzna³, ¿e zwolnionemu
dyscyplinarnie bez zgody   zwi¹z-
ku dzia³aczowi nie zawsze przy-

s³uguje przynajmniej odszkodo-
wanie. W uzasadnieniu poda³ ¿e
nie wyra¿enie zgody na rozwi¹za-
nie umowy o pracê przez komisjê
zak³adow¹ stanowi nadu¿ycie
prawa w rozumieniu art. 8 KP.

Wyrok ten ma charakter pre-
cedensowy, gdy¿ do tej pory
S¹dy Pracy w takich sytuacjach
zas¹dza³y na rzecz dzia³aczy
zwi¹zkowych co najmniej
odszkodowanie.

II. U¿ycie przez pracodaw-
cê nietestowanego urz¹dze-
nia do badania zawartoœci
alkoholu w organizmie nie
dyskwalifikuje postawionemu
pracownikowi zarzutu spo¿y-
wania go w czasie pracy, je¿e-
li przemawiaj¹ za tym inne
stwierdzone fakty, a  pracow-
nik nie skorzysta³ ze stworzo-
nych mu przez pracodawcê
mo¿liwoœci dalszej weryfikacji
pozytywnego wyniku badania
(wyrok SN z dnia 22.09.2004 r.
I PK 576/03).

Zdarza siê, ¿e osoby zwolnio-
ne dyscyplinarnie czêsto 
w S¹dach broni¹ siê zarzutem, ¿e
testy którymi badano zawartoœæ
alkoholu w organizmie nie mia³y
legalizacji lub atestu. Jak siê oka-
zuje argument ten nie przekonu-
je S¹dów, gdy¿ art. 17 ustawy 
o wychowaniu w trzeŸwoœci
przerzuca na pracownika ciê¿ar
zaprzeczenia faktów stawienia
siê do pracy po u¿yciu alkoholu.
Zgodnie z przyjêt¹ praktyk¹ 
i orzecznictwem w sporach tych

dopuszczalne s¹ wszelkie inne
dowody np. dowód z przes³u-
chania œwiadków na okolicznoœæ
zachowania siê pracownika,
wyczuwaln¹ woñ alkoholu i inne
okolicznoœci. Ponadto pracodaw-
ca mo¿e zaproponowaæ pracow-
nikowi przeprowadzenie badañ
na policji, odmowa poddania siê
takim badaniom stanowi domnie-
manie przebywanie w stanie nie-
trzeŸwoœci.

III. Urlop wychowawczy
stanowi przerwê w wykony-
waniu pracy przeznaczon¹ na
wype³nianie obowi¹zków
zwi¹zanych z rodzicielstwem
– urodzeniem i wychowaniem
potomstwa. Urlop wycho-
wawczy uznawany jest za
usprawiedliwion¹ nieobec-
noœæ w pracy w czasie której
trwa³oœæ stosunku pracy pod-
lega szczególnej ochronie
(wyrok SN z 14.X.2004 r.
sygn. akt I PK 691/03).

Istot¹ sporu sprowadza siê do
rozwa¿enia dopuszczalnoœci
wypowiedzenia umowy o pracê
z powodu likwidacji stanowiska
pracy. Zwa¿yæ nale¿y szczególna
ochrona stosunku pracy polega 
w tym wypadku na generalnym
zakazie wypowiadania umów 
o pracê pracownikowi korzysta-
j¹cemu z tego urlopu.

Zgodnie z art. 1861 Kodeksu
Pracy pracodawca nie mo¿e
wypowiedzieæ ani rozwi¹zaæ
umowy o pracê w okresie od
dnia z³o¿enia przez pracownika

wniosku o udzielenie urlopu
wychowawczego do dnia zakoñ-
czenia tego urlopu.

Rozwi¹zanie przez pracodaw-
cê umowy w tym czasie jest
dopuszczalne tylko w razie og³o-
szenia upad³oœci lub likwidacji
pracodawcy, a tak¿e gdy zacho-
dz¹ przyczyny uzasadniaj¹ce roz-
wi¹zanie umowy o pracê bez
wypowiedzenia z winy pracow-
nika. 

Na podkreœlenie zas³uguje
fakt, ¿e likwidacja stanowiska
pracy nie jest równoznaczna 
z likwidacj¹ pracodawcy 
i pojêæ tych czêsto nie rozró¿nia-
j¹ pracodawcy czego przyk³adem
s¹ wnioski kierowane do komisji
zak³adowych o zajêcie stanowi-
ska w sprawie wypowiedzenia
umowy o pracê pracownicy
przebywaj¹cej na urlopie wycho-
wawczym.

IV. Prawomocne orzecze-
nie s¹du przywracaj¹ce pra-
cownika do pracy oparte na
naruszeniu przepisów 
o wypowiadaniu umów 
o pracê bez zbadania jego
merytorycznej zasadnoœci, nie
pozbawia pracodawcy mo¿li-
woœci ponownego wypowie-
dzenia umowy z powo³aniem
siê na te same przyczyny
(wyrok SN z 9.XII.2003 I PK
154/03).

Zdarza siê, ¿e S¹d Pracy nie
bada merytorycznej zasadnoœci
wypowiedzenia umowy o pracê
i uznaje wypowiedzenie za bez-

skuteczne lub przywraca pra-
cownika do pracy z powodu
naruszenia przepisów o wypo-
wiadaniu umowy o pracê (n.p.
brak konsultacji ze zwi¹zkami
zawodowymi, brak dowodu
dorêczenia wypowiedzenia 
w odpowiednim czasie itp.) nie
badaj¹c czy wypowiedzenie by³o
uzasadnione.

Taka sytuacja nie stoi na prze-
szkodzie aby pracodawca po

przywróce-
niu pracowni-
ka do pracy ponownie wypowie-
dzia³ mu umowê o pracê 
z powo³aniem siê na te same
przyczyny, ale pod warunkiem
zachowania przepisów formal-
no–prawnych reguluj¹cych tryb
wypowiadania umów o pracê.

Opracowa³
Edward Chmiel
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Siedziba MKZ
Bóg zap³aæ za tê tradycjê chleba i soli

Tymi s³owami podziêkowa³ za
powitanie Jego Eminencja
Arcybiskup Metropolita Wro-

c³awski – ks. Dr Henryk Gulbinowic,
którego na uroczystoœci poœwiêcenia
lokalu MKZ NSZZ „Solidarnoœæ” 
w Legnicy w dniu 18 marca  1981 roku
chlebem i sol¹ – zgodnie ze staropol-
skim zwyczajem powitali przedstawi-
ciele Prezydium MKK z jego przewod-
nicz¹cym Jerzym Wêglarzem oraz
delegacj¹ rolników Ziemi Legnickiej.

W podziêkowaniu wroc³awski Arcy-
pasterz podkreœli³ znaczenie trudu rolni-
ka, mówi¹c, ¿e sformu³owan

ie ewangeliczne „Czyñcie sobie ziemiê
poddan¹” ma najdawniejsze tradycje w
trudzie rolnika, póŸniej dopiero górnika,
hutnika, urzêdnika. 

Pod lokal MKZ przy ul. Jordana na
d³ugo przed godz. 17.00, o której mia³a
rozpocz¹æ siê uroczystoœæ zbierali siê
cz³onkowie Zwi¹zku wraz z rodzinami.
Gra³a orkiestra kolejowa. Œwietnoœci
dodawa³ sztandar „Solidarnoœæ” Zak³a-
dów Mechanicznych „Legmet”. 

Po powitaniu ks. Arcybiskup dokona³
poœwiêcenia krzy¿y i obrazu Matki Bo¿ej
Czêstochowskiej – Królowej Polski oraz
poœwiêci³ poszczególne pomieszczenia
lokalu MKZ NSZZ „Solidarnoœæ”. 

Po tej uroczystoœci w krótkim prze-
mówieniu do licznie zgromadzonych
przed budynkiem Arcybiskup ks. Dr
Henryk Gulbinowicz powiedzia³ m.in.
„B¹dŸcie tymi którzy ¿yj¹ w prawdzie 
i sprawiedliwoœci, bo te dwa elementy s¹
dzisiaj dla pracy w naszym narodzie, 
w naszej OjczyŸnie bardzo potrzebne.”

Z wielkim entuzjazmem przyjêta
zosta³a informacja Metropolity Wro-
c³awskiego o darze dla MKZ-tu, olejnej
kopii obrazu matki Boskiej Ostrobram-
skiej. 

Nastêpnie przewodnicz¹cy Prezy-
dium MKZ NSZZ „Solidarnoœæ” 
w Legnicy – Jerzy Wêglarz wrêczy³
dostojnemu Goœciowi srebrn¹ odznakê
„Solidarnoœæ” nadaj¹c równoczeœnie
honorowe cz³onkostwo Zwi¹zku. 

Dziêkuj¹c za otrzymane odznaczenie
Jego Eminencja obieca³ pomoc w miarê
si³ i mo¿liwoœci – przede wszystkim
modlitw¹ – by praca „Solidarnoœci” przy-
nios³a oczekiwane owoce. 

W uroczystoœciach wziêli udzia³ liczni
ksiê¿a z Legnicy, Lubina, G³ogowa, Jawo-
ra, Chojnowa, Z³otoryi, uczestniczy³ w
niej równie¿ Ks. Biskup Adam Dyczkow-
ski. Obecne by³y tak¿e delegacje „Soli-
darnoœci” z oœciennych województw:
z Wa³brzycha, Jeleniej Góry, Leszna. 

Po poœwieceniu lokalu zebrani proce-
sj¹ udali siê do koœcio³a œw. Piotra i Paw³a
gdzie o godz. 18.00 odby³a siê msza œw.
Celebrowana przez wroc³awskiego
Metropolitê ks. Arcybiskupa Henryka
Gulbinowicza, którego w imieniu ducho-
wieñstwa powita³ ks. kanonik Tadeusz
£¹czyñski.

Przemówienie w imieniu Solidarnoœci
wyg³osi³ Franciszek Bazylczuk. Wœród
ministrantów, oprócz ch³opców w kom-
¿ach – byli hutnicy w strojach roboczych,
kolejarze... Koœció³ – pe³en, a i na
zewn¹trz mimo deszczu – du¿y t³um.

Podczas homilii ks. Arcybiskup Henryk
Gulbinowicz zaznaczy³, ¿e dzisiejsze spo-
tkanie przypada w wigiliê uroczystoœci
œw. Józefa, patrona robotników
i wszystkich ciê¿ko pracuj¹cych. Nawi¹-
zuj¹c do wypowiedzi przedstawiciela
Solidarnoœci podkreœli³ znaczenie wyda-
rzeñ Sierpnia 1980 trwale zapisanych w
historii Polski i historii powszechnej. Zna-
czenie to nabiera szczególnej wartoœci ze
wzglêdu na rozbudzon¹ w Polakach
odwagê, nadziejê, potrzebê jednoœci.
Mówca stwierdzi³, ¿e robotniczy protest
by³ wo³aniem o sprawiedliwoœæ, szacu-
nek dl;a ludzi pracy i ludzkiej myœli. Zwró-
ci³ te¿ uwagê na rozs¹dek, umiar 
i godnoœæ robotników, którzy potrafili
usi¹œæ przy jednym stole z przedstawicie-
lami w³adzy i m¹drze pertraktowaæ. Ape-
lowa³, by nie zapominaæ, ¿e nie ma takiej
sytuacji, w której nie mo¿naby dojœæ do
porozumienia drog¹ negocjacji. Wyrazi³
równie¿ przekonanie ¿e Polacy wiele
umiej¹ i wiele potrafi¹ dokonaæ jeœli wie-
dz¹ ¿e nie bêdzie to zmarnowane. 

W nawi¹zaniu do poprzedzaj¹cej msz¹
œwiêt¹ uroczystoœci, w czasie której
poœwiêcone zosta³y krzy¿e, ks. Arcybi-
skup apelowa³ by sta³y siê one dla nas
cz³onków „Solidarnoœci” ¿ywym symbo-
lem Chrystusowej postawy. Chrystus
bowiem nauczy³ nas jak trzeba szanowaæ
cz³owieka. Praktycznym wcieleniem w
¿ycie tej nauki powinna byæ wyrozumia-

³oœæ i ¿yczliwoœæ w toku codziennych
zajêæ, cierpliwoœæ w za³atwianiu spraw
trudnych, postawa „do” a nie „od” cz³o-
wieka.

Mówca nawo³ywa³ równie¿ do jedno-
œci wszystkich Polaków, do szukania
przyjació³, nie wrogów, zaznaczaj¹c, ¿e
jednoœæ jest równie¿ bardzo potrzebna
w „Solidarnoœci”. 

Ks. Arcybiskup Henryk Gulbinowicz
w swej homilii wyrazi³ podziêkowanie
w³adzom województwa za zrozumienie
potrzeb mieszkañców, przejawiaj¹c¹ siê
w wydaniu zezwoleñ na budowê koœcio-
³ów na osiedlu Miko³aja Kopernika 
w Legnicy i osiedlu „Przylesie” w Lubinie. 

Po zakoñczeniu uroczystej mszy œw.
Proboszcz parafii œw. Trójcy ks. kanonik
W³adys³aw JóŸków podziêkowa³
MKZ–towi w Legnicy za pierwszy dar dla
nowo powstaj¹cego koœcio³a kielich litur-
giczny. Przedstawi³ równie¿ ks. Arcybisku-
powi ¿yczenie parafian, by koœció³, który
zostanie zbudowany na Osiedlu Koperni-
ka mia³ za sw¹ patronkê Królow¹ Polski, a
dwie zaplanowane przy nim kaplice –
wezwania œw. Barbary i œw. Józefa. 

W odpowiedzi Jego Ekscelencja dr Hen-
ryk Gulbinowicz Metropolita wroc³awski
s³owami „vox populi – vox Dei” (g³os ludu
– g³osem Boga) zaakceptowa³ propozycjê.
Ofiary sk³adane na tacê podczas mszy œw.
Przeznaczone zosta³y na budowê nowego

koœcio³a w Legnicy.  Arcybiskup podziêko-
wa³ ks. proboszczowi parafii œw. Trójcy i
duchowieñstwu za udzia³ w uroczysto-
œciach, serdecznie te¿ po¿egna³ zgroma-
dzonych. W imieniu „Solidarnoœci” wyrazy
wdziêcznoœci Jego Ekscelencji przekaza³

wrêczaj¹c kwiaty –przewodnicz¹cy MKZ
w Legnicy Jerzy Wêglarz.

Odœpiewaniem „Bo¿e coœ Polskê”
zakoñczy³a siê uroczystoœæ, która na
pewno pozostanie ¿ywa w naszej pamiê-
ci. 

Janina Stasiak, Solidarnoœæ Zag³êbia Miedziowego nr 17 – 20 marca 1981
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Biskup Stefan Cichy

Ingres Biskupa 
W gronie prawie 30 biskupów, ponad 300 kap³anów i prawie tysi¹ca wiernych modl¹cych siê w intencji nowego Biskupa,
rozpocz¹³ 30 kwietnia 2005 roku swój zarz¹d Diecezj¹ II Biskup Legnicki Stefan Cichy. 

Bp Stefan Cichy � ur. 30 marca 1939
r. w Przyszowicach k. Gliwic; doktor teo-
logii (liturgika); dotychczasowy biskup
pomocniczy archidiecezji katowickiej,
biskup tytularny Bonusta, wikariusz
generalny archidiecezji katowickiej.
Odbywa³ studia w nastêpuj¹cych uczel-
niach: w latach 1957�1963 studia 
w Wy¿szym Seminarium Duchownym 
w Krakowie; 1967�71 w Papieskim
Wydziale Teologicznym w Krakowie;
1971�74 na Wydziale Teologii Katolickiej
Uniwersytetu Wiedeñskiego z uzyska-
niem doktoratu z teologii (liturgika).
23.06.1963 przyj¹³ �wiêcenia kap³añskie
z r¹k biskupa Herberta Bednorza.
26.08.1998 zosta³ mianowany biskupem
pomocniczym archidiecezji katowickiej.
�wiêcenia biskupie przyj¹³ 12.09.1998
w katedrze katowickiej z r¹k arcybiskupa
Damiana Zimonia. Jako zawo³anie bisku-
pie obra³ s³owa: �Per Crucem ad Lucern�
(�Przez Krzy¿ do �wiat³a�). Pe³ni³ s³u¿bê
w Ko�ciele podejmuj¹c nastêpuj¹ce
funkcje: w latach 1963�1968 � wikariusz
w parafii pw. �w. Szczepana w Katowi-
cach-Bogucicach; 1968�1971 � wika-
riusz w parafii katedralnej w Katowicach;
1971�1975 � pomoc w duszpasterstwie
�w. Gertrudy w Wiedniu; 1975 � wika-
riusz w parafii Niepokalanego Poczêcia
NMP w Katowicach, od 1975 � wyk³a-
dowca liturgiki w Wy¿szym Seminarium
�l¹skim w Krakowie (od 1980 � w Kato-

wicach), cz³onek diecezjalnej Komisji
Liturgicznej, 1977�1978 � wicerektor
seminarium w Krakowie, 1978�1980 
� p.o. rektora seminarium w Krakowie;
1980�1992 � rektor Wy¿szego �l¹skiego
Seminarium Duchownego w Katowi-
cach, 1985�1994 � przewodnicz¹cy Die-
cezjalnej Komisji Liturgicznej w Katowi-
cach, od 1985 � wspó³pracownik tygo-
dnika �Go�æ Niedzielny�, 1992�1998 �
ojciec duchowny kap³anów archidiecezji
katowickiej, od 1995 � redaktor naczelny
��l¹skich Studiów Teologiczno-Histo-
rycznych�, od 11.06.1998 � wikariusz
generalny archidiecezji katowickiej, 

od 26.08.1998 � biskup pomocniczy
archidiecezji katowickiej. 

Jest autorem wielu publikacji. W�ród
nich: �Przyb¹d� Duchu �wiêty. Nabo¿eñ-
stwa na Rok Ducha �wiêtego� (Katowi-
ce 1998), �Uczestnicy czy niemi �wiad-
kowie� (Kielce 2005); kilkudziesiêciu
artyku³ów w dzie³ach zbiorowych i czaso-
pismach: �Collectanea Theologica�,
�Liturgia sacra�, �Ruch Biblijny i Litur-
giczny�, ��l¹skie Studia Teologiczno-
Historyczne�. 

Dnia 19 marca 2005 r. powo³any przez
Jana Paw³a II do pos³ugi Biskupa Legnic-
kiego.

Ingres do Katedry poprzedzi³a pro-
cesja z koœcio³a o. franciszkanów
pw. œw. Jana Chrzciciela przez

rynek starego miasta. W progu Kate-
dry nowego Biskupa powita³ Biskup
Senior Tadeusz Rybak, proboszcz
Katedry, oraz cz³onkowie Kapitu³y
Katedralnej. 

Wœród przyby³ych goœci znaleŸli siê
m.in. Nuncjusz Apostolski w Polsce Abp
Józef Kowalczyk, Metropolita Wroc³aw-
ski Arcybiskup Marian Go³êbiewski,
Metropolita Katowicki Arcybiskup
Damian Zimoñ, a tak¿e Biskupi z s¹sia-
duj¹cych diecezji Görlitz i Dresnen-
Maisen. By³y te¿ delegacje Koœcio³ów
Siostrzanych. Nie zabrak³o tak¿e przed-
stawicieli w³adz wojewódzkich, samo-
rz¹dowych, parlamentarzystów, a tak¿e
ró¿nych uczelni, instytucji i organizacji.
We Mszy œw. wziê³a te¿ udzia³ rodzina
ksiêdza Biskupa, koledzy z jego rocznika
œwiêceñ i kap³ani z Diecezji Katowickiej,
jak równie¿ mieszkañcy jego rodzinnej
miejscowoœci, z której pochodzi.

Na pocz¹tku liturgii mia³y miejsce
wydarzenia zwi¹zane z objêciem Diece-

zji. Najpierw odczytano dokument Sto-
licy Apostolskiej ustanawiaj¹cy Biskupa
Stefana Cichego dotychczasowego
Biskupa Pomocniczego Archidiecezji
Katowickiej, Biskupem Legnickim.
Nastêpnie z³o¿one zosta³y podpisy przez
przedstawicieli Kolegium Konsultorów
pod stosownym dokumentem nowego
Biskupa Legnickiego. Szczególnym
momentem by³o przekazanie nowemu
Biskupowi pastora³u – symbolu w³adzy
pasterskiej w Diecezji. Biskup Senior
Tadeusz Rybak, przekaza³ go Nuncjuszo-
wi Apostolskiemu, a ten w³o¿y³ go 
w rêce nowego Biskupa Legnickiego.
Biskup Tadeusz Rybak, wyrazi³ przy tym
swoje ¿yczenie, aby ten pastora³, który
otrzyma³ w dniu swoich œwiêceñ bisku-
pich, s³u¿y³ obecnemu i kolejnym bisku-
pom legnickim w przysz³oœci. 

Ostatnim z elementów zwi¹zanych 
z objêciem w³adzy w Diecezji przez
nowego Rz¹dcê by³o homagium – ho³d 
i uszanowanie oddane nowemu Bisku-
powi. Z³o¿yli je w imieniu wszystkich
Diecezjan: Biskup Pomocniczy Stefan
Regmunt, Kanclerz Kurii, Prepozyt Kapi-

tu³y Katedralnej, Rektor Wy¿szego Semi-
narium Duchownego, Dyrektor Wydzia-
³u Duszpasterskiego Kurii, przedstawi-
ciel zakonów mêskich, siostra zakonna
oraz kilkupokoleniowa rodzina. 

W pierwszym wyg³oszonym s³owie,
Biskup Stefan Cichy podziêkowa³ za
dotychczasow¹ pracê swego Poprzed-
nika. Z zadañ, które stawia przed sob¹ 
i prosi o pomoc w ich realizowaniu
zwróci³ uwagê na potrzebê dalszego
pog³êbiania wiary, a tak¿e rozwijania
kultu Eucharystii, aby jak najwiêksza rze-
sza wiernych korzysta³a szczególnie 
z niedzielnego uczestnictwa we Mszy
œw. i adoracji przed Najœwiêtszym Sakra-
mentem. Biskup Legnicki mówi³: „Niech
Eucharystia naprawdê stanowi Ÿród³o 
i szczyt naszego ¿ycia. Pog³êbiaj¹c wiarê
mamy staraæ siê o to, aby coraz lepiej
uczestniczyæ w wielkiej tajemnicy wiary.
Nie wystarczy sam udzia³ w Eucharystii.
Ten udzia³ ma znaleŸæ kontynuacjê 
w ¿yciu codziennym”. Prosi³ te¿ wszyst-
kich o wsparcie modlitewne w nowym
dziele, które Pan Bóg mu przeznaczy³. 

Z³o¿enie darów ofiarnych by³o okazj¹
do zaprezentowania siê i wyra¿enia
swych uczuæ przez ró¿ne stany Diecezji.
Szczególnie ciep³o, powita³ Biskup
Legnicki delegacjê Zag³êbia Wêglowego
z Katowic. 

W s³owach ¿yczeñ kierowanych pod
adresem nowego Biskupa, przewija³o siê
¿yczenie, aby towarzyszy³a mu Bo¿a
pomoc i b³ogos³awieñstwo w nowej
odpowiedzialnej pracy, a tak¿e by si³ê do
realizacji swych zadañ czerpa³ szczegól-
nie ze swego biskupiego zawo³ania: Per
Crucem ad Lucem – Przez Krzy¿ do
Œwiat³a. 

W uroczystoœciach uczystniczy³a licz-
na grupa przedstawicieli NSZZ „Solidar-
noœæ”. Obecni byli przewodnicz¹cy
Zarz¹du Regionu Zag³êbie Miedziowe

NSZZ „Solidarnoœæ” wraz z Józefem
Czyczerskim przewodnicz¹cym Sekcji
Krajowej Górnictwa Rud Miedzi, którzy
w darze Biskupowi wrêczyli figurkê
Œwiêtej Barbary. „Solidarnoœæ” reprezen-
towa³y równie¿ poczty sztandarowe

NSZZ „Solidarnoœæ”: Regionu Zag³êbie
Miedziowe, Regionu Jelenia Góra, ZG
Rudna, ZG Lubin, Energia Pro, PKP
Cargo Legnica oraz kilka pocztów z by³ej
diecezji Ks. Biskupa.

Ks. Piotr Nowosielski, WO

Biskup, duszpasterz, liturgista,
anga¿uj¹cy siê ca³ym sob¹ w podej-
mowane inicjatywy, a zarazem mi³o-
œnik gór, dobrego humoru i œwiata
komputerów – tak patrz¹ na nowe-
go Biskupa Legnickiego lokalni
dziennikarze, po odbytej w dniu 28
kwietnia w legnickiej Kurii konfe-
rencji prasowej.

Zosta³a ona zwo³ana aby przybli-
¿yæ lokalnym mediom osobê Bisku-
pa Stefana Cichego og³oszonego 19
III br. nowym – drugim Biskupem
Legnickim.

Biskup Stefan Cichy, podczas
konferencji wyrazi³ swoje podziêko-
wanie i uznanie za dotychczasow¹
pracê pastersk¹ Biskupa Tadeusza
Rybaka, który obecnie przechodzi
na emeryturê, ale pozostaje w
Legnicy, pragn¹c s³u¿yæ swoim
doœwiadczeniem i pos³ug¹ pastersk¹
w miarê swoich si³ i mo¿liwoœci.

Biskup S. Cichy pytany przez
dziennikarzy o pierwsze swoje
decyzje i plany na przysz³oœæ,
stwierdzi³ ¿e w pierwszym etapie
zamierza przygl¹daæ siê i poznawaæ
now¹ Diecezjê, a przede wszystkim
mieszkaj¹cych tu ludzi i nowych
wspó³pracowników. „Chcia³bym jak
najczêœciej kojarzyæ nazwisko osoby
z twarz¹, a twarz z nazwiskiem” –

mówi³ dziennikarzom. Zamierza w
dalszym ci¹gu przed³u¿yæ piastowa-
ne dot¹d stanowiska przez dotych-
czasowych wspó³pracowników
biskupa legnickiego, a ewentualne
zmiany na stanowiskach bêd¹ nastê-
powaæ w miarê up³ywu czasu 
i potrzeb.

W tej chwili, Biskup S. Cichy jest
ju¿ po przeprowadzce do rezyden-
cji biskupa legnickiego i m.in. na eta-
pie – jak sam stwierdzi³ – porz¹dko-
wania swojego ponad 4 tysiêcznego
zbioru ksi¹¿ek. W dalszym ci¹gu
chce zachowaæ swój dotychczaso-
wy rytm dnia, a bêd¹c bli¿ej dolno-
œl¹skich gór, chcia³by te¿ znaleŸæ
wiêcej czasu wœród nich na relaks
i odpoczynek. Jako honorowy
dyrektor górnictwa, chcia³by tak¿e
wype³niæ zwi¹zane z tym zobowi¹-
zanie, aby przynajmniej raz w roku
zjechaæ pod ziemiê. Co prawda 
w Diecezji Legnickiej s¹ kopalnie
miedzi a nie wêgla, ale ksi¹dz Biskup
powtórzy³ s³owa jednego z ¿egnaj¹-
cych go kap³anów w Katowicach:
bez wêgla nie bêdzie miedzi. Na
pytanie jednego z dziennikarzy „a
czy przyjmie ksi¹dz Biskup zapro-
szenie na karczmê piwn¹? ” – odpo-
wiedzia³ krótko: „Przyjmê”.

Ks. Piotr Nowosielski


