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Po 60 godzinach zakoñczy³y siê obrady I Walnego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” województwa legnickiego, które
odby³o siê w dniach 5,6,12,13 i 14 czerwca 1981 roku w Legnicy. Pierwszym przewodnicz¹cym oddzia³u legnickiego zosta³
wybrany Ryszard Sawicki.
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Miêdzynarodowa Wystawa Rysunku
Satyrycznego – SATYRYKON 2005

Pocz¹tkowo Satyrykon mia³
charakter lokalny - by³ wów-
czas wystaw¹ rysunków œro-

dowiska wroc³awskiego, ale  ju¿ w
1978r. przekszta³ci³ siê w ogólno-
polsk¹, konkursow¹ wystawê
rysunku satyrycznego. Przez wiele
lat Legnica by³a pierwszym i jedy-
nym miejscem spotkañ twórców
polskiej satyry, zaœ sam Satyrykon
skutecznie przyczynia³ siê do popu-
laryzacji rysunku satyrycznego  w
Polsce.

W ci¹gu nastêpnych lat Satyrykon
wzbogaca³ swój program i poszerza³
formu³ê. W 1980 roku po raz pierw-
szy zorganizowana zosta³a Miêdzyna-
rodowa Wystawa Fotograficzna
Foto¿art, zaœ prace nadsy³ane na kon-
kurs rysunku satyrycznego oceniano
w dwóch kategoriach: satyry i ¿artu.
Obie wystawy ³¹czy³a wspólna nagro-
da Grand Prix Satyrykonu. 

W roku 1985 Ogólnopolska Wysta-
wa Rysunku Satyrycznego sta³a siê ofi-
cjalnie konkursem miêdzynarodo-
wym. Wówczas nawi¹zane zosta³y œci-
s³e kontakty z wieloma artystami, kry-

tykami sztuki i organizatorami festiwa-
li z zagranicy. Efektem tej wspó³pracy
by³a m.in. szeroka akcja promocyjna
Satyrykonu w Niemczech. 

Obecnie Miêdzynarodowa Wysta-
wa SATYRYKON jest konkursem
otwartym dla rysowników, grafików,
malarzy, rzeŸbiarzy, plakacistów i
fotografików. 

Co roku na Satyrykon wp³ywaj¹
tysi¹ce prac kilkuset autorów z kilku-
dziesiêciu krajów œwiata.

Poza wystaw¹ konkursow¹, pod-
czas Satyrykonu odbywaj¹ siê liczne
imprezy towarzysz¹ce. Najwa¿niejsze
z nich to wystawy autorskie najwybit-
niejszych twórców. Dotychczas swe
osi¹gniêcia prezentowali w Legnicy
m.in. Eryk Lipiñski (twórca warszaw-
skiego Muzeum Karykatury), Szymon
Kobyliñski, Zbigniew Jujka, Andrzej
Mleczko, Edward Lutczyn, S³awomir
Mro¿ek, Roman Cieœlewicz, Franci-
szek Starowieyski, Franciszek
Maœluszczak, Gerhard Gepp, Janusz
Kapusta, Zygmunt Januszewski,
Andrzej Czeczot, Jiri Sliva, Janusz Stan-
ny, Rafa³ Olbiñski, Zdzis³aw Witwicki).

Równie¿ najwybitniejsi artyœci
(m.in. Januszewski, Stasys, Kapusta,
Get-Stankiewicz, Czerniawski,
Sadowski, Wa³kuski, Rosocha, Olbiñ-
ski, Górowski, Krauze, Œwierzy, Gryñ,
Nitsch, Gawron, Ross, Stasiñski, Kucz,
Dobrucka, Ostrogórska) s¹ co roku
autorami oprawy graficznej wydaw-
nictw i medali satyrykonowych. Two-
rz¹ one obecnie cenn¹ kolekcjê.

Legnicki Satyrykon posiada tak¿e
wspania³y zbiór prac podarowanych
przez autorów z Polski, Europy, Azji,
obu Ameryk i Australii.

Galeria Satyrykonu, bo tak nazwa-
no tê kolekcjê, liczy obecnie ponad
dziesiêæ tysiêcy prac.

Przez ponad dwadzieœcia lat uda³o
siê  organizatorom Satyrykonu skupiæ
wokó³ imprezy najwybitniejszych
twórców tej dziedziny, pozyskaæ
ogromne rzesze odbiorców i sympa-
tyków, jurorów, sponsorów i mece-
nasów. Efektem tej wspó³pracy by³y
dwa wydania (A i B) wysokonak³ado-
wej gazety Satyrykon.

Autorka Wystawy: 
El¿bieta Pietraszko

Praca zatytu³owana „Przemalowywanie” autorstwa Leszka O³daka dosta³a nagrodê im. Andrzeja Waligórskie-
go przyznawan¹ od 13 lat przez legnickich dziennikarzy. 

Praca Leszka O³daka przedstawia krasnoludki przemalowuj¹ce muchomorki na barwy Unii Europejskiej. Saty-
ryk z Opola, doskonale znany sta³ym bywalcom legnickiego Satyrykonu zostanie przez ¿urnalistów nagrodzony
dyplomem wykonanym przez Jacka Frankowskiego oraz ... przedmiotem.

Nagroda legnickich dziennikarzy nosi imiê legendarnego satyryka Andrzeja Waligórskiego. Jego dewiza: „nie
kopaæ le¿¹cego, nie huœtaæ siê na wisz¹cym, ale têpiæ g³upotê we wszystkich przejawach„ jest g³ównym kryterium,
jakim kieruje siê dziennikarskie jury.  

Legnicki SATYRYKON jest w Polsce imprez¹ wyj¹tkow¹ 
i bezkonkurencyjn¹. Liczy siê tak¿e w skali œwiata. Amerykañskie
pismo „Witty World” zaliczy³o go do 10 najlepszych festiwali 
i nada³o mu plakietkê grand prix. Jego inicjatorami w 1977 roku
byli legniczanin Andrzej Tomia³ojæ i wroc³awianin Robert Szecówka. 

FESTYN ZG POLKOWICE-SIEROSZOWICE FESTYN ZWR

Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” przy ZG Polkowice-Sieroszowice
w dniach 29 maja oraz 5 czerwca zorganizowa³a w Lubiatowie festyn rodzinny z okazji
25 lecia powstania NSZZ „Solidarnoœæ”. W imprezie uczestniczy³o blisko 1,5 tysi¹ca
osób. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji zarówno dla starszych jak i dla
najm³odszych. Odby³o siê wiele konkurencji. Mo¿na by³o pop³ywaæ, powalczyæ 
na szpady, a tak¿e dobrze zjeœæ. Oczywiœcie nie zabrak³o dla nikogo piwa. 

12 czerwca KZ NSZZ „Solidarnoœæ” O/ZWR zorgnizowa³a festyn rodzinny
z okazji 25 lecia „Solidarnoœci”.  Na festynie bawi³o siê ponad 300 osób. 
Oprócz konkursów, które by³y premiowane nagrodami, dla dzieci wyst¹pi³ 
teatrzyk z TV Kraków oraz Piotruœ Pan ze sztuk¹ „Podró¿ do Szokolandi”. 
Do zabawy przygrywa³a Kapela. 



Szkolenia
! Ostatnie spotkanie uczestników projektu

Podstawowe Elementy Zarz¹dzania, które odby³o
siê w dniach 22 - 23 maja 2005 r. w Sosnówce
k/Karpacza, poœwiêcone by³o podsumowaniu
programu. Uczestnicy, którzy miesi¹c po ka¿dej
sesji zdawali egzaminy z poszczególnych tema-
tów, otrzymali zaœwiadczenia potwierdzaj¹ce
ukoñczenie cyklu. Na pierwszym miejscu, z wynikiem celuj¹cym upla-
sowa³a siê Anna Dymek z I Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych 
w Jaworze. Cztery osoby uzyska³y ocenê bardzo dobr¹, a pozosta³e
dobr¹. W projekcie wziêli udzia³ cz³onkowie NSZZ „Solidarnoœæ” 
z: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Sitech Spó³ka
z o. o. w Polkowicach, Pañstwowego Przedsiêbiorstwa Kopalni
Odkrywkowych Surowców Drogowych w Wilkowie, MPK w Legnicy,
KuŸni „Jawor” SA, WPEC w Legnicy S.A. oraz organizacji miêdzyza-
k³adowych pracowników oœwiaty w Jaworze, Lubinie i Z³otoryi.
2 czerwca 2005 r. odbêdzie siê spotkanie formacyjne chêtnych do
udzia³u w programie w latach 2005 - 2006. 

! 2 czerwca 2005 r. w siedzibie Zarz¹du Regionu w Legnicy mia³o
miejsce Spotkanie informacyjne przeznaczone dla uczestników kolej-
nego cyklu szkoleñ w ramach programu Podstawowe Elementy
Zarz¹dzania. Wziêli w nim udzia³ cz³onkowie NSZZ „Solidarnoœæ” 
z: Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Z³otoryi, Zak³adów
Górniczych ”Lubin”, Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, Powiatowego
Zespo³u Szkó³ w Chojnowie, WPEC w Legnicy SA, Gimnazjum nr 1 
w Chojnowie, Powiatowego Centrum Kszta³cenia Zawodowego 
w Jaworze, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworze i Szko³y
Podstawowej nr 5 w Jaworze. Tematem spotkania, poprowadzonego
przez Ewê Kosiorowsk¹, by³o ustalenie zasad obowi¹zuj¹cych pod-
czas kursu oraz przedstawienie szczegó³owego programu i creda pro-
jektu. 

! W dniach 3 - 4 czerwca 2005 r. w Karpaczu Jan Kosowski,
Regionalny koordynator ds. bhp, przeprowadzi³ szkolenie Spo³eczna
Inspekcja Pracy dla 13 sipowców z Sitech Spó³ka z o. o. w Polkowi-
cach. Celem szkolenia by³o rozszerzenie wiedzy o wypadkach przy
pracy i chorobach zawodowych oraz na temat szkoleñ z zakresu bhp,
a tak¿e poznanie zagadnieñ zwi¹zanych z ocen¹ ryzyka zawodowego 
i rozwi¹zañ prawnych dotycz¹cych mobbingu. 

! Przedstawiciele Komisji Zak³adowej NSZZ ”Solidarnoœæ” 
w Volkswagen Motor Polska Spó³ka z o. o. w Polkowicach w dniach 
3-4 czerwca 2005 r. uczestniczyli w 2-dniowej symulacji Gra w przed-
siêbiorstwo, podczas której uczestnicy, zarz¹dzaj¹c spó³k¹, poznaj¹
podstawowe pojêcia ekonomiczne oraz ucz¹ siê rozszyfrowywaæ
druk F-01. Gra koñczy siê wycen¹ przedsiêbiorstw na podstawie war-
toœci ksiêgowej i metod¹ dochodow¹ z kapitalizacj¹. Zajêcia prowa-
dzi³a Urszula Wegner. EK
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Kolejarze chc¹ strajku
Frekwencja w referendum strajkowym przeprowadzonym przez

zwi¹zki zawodowe we wszystkich spó³kach PKP wynios³a ponad
78%. Prawie 90% g³osuj¹cych opowiedzia³o siê za strajkiem.

Krajowy Komitet Protestacyjno -Strajkowy nie podj¹³ jednak decy-
zji co do terminu strajku, na razie struktury regionalne musz¹ podj¹c
decyzjê, czy s¹ zainteresowane strajkiem generalnym czy inn¹, ³agod-
niejsz¹ form¹ protestu. Na pewno do 5 lipca nie zostanie przeprowa-
dzona ¿adna akcja protestacyjna. Komitet oczekuje, ¿e do 18 czerw-
ca zostanie zwo³ane posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury.

DI

Proces lubiñski 
– ci¹g dalszy

Na wokandê wroc³awskiego s¹du wróci³a sprawa pacyfikacji
demonstracji lubiñskiej w sierpniu 1982 roku, podczas której trzy
osoby zginê³y a kilkanaœcie zosta³o rannych. Oskar¿ony to Jan M. - by³y
wiceszef lubiñskiej MO. 

Pe³nomocnik rodzin zabitych demonstrantów ¿¹da od niego 300
tysiêcy z³otych odszkodowania. By³y oficer MO zosta³ ju¿ co prawda
skazany na 2,5 roku wiêzienia ale s¹d apelacyjny uchyli³ ten wyrok,
uznaj¹c, ¿e by³y milicjant powinien odpowiadaæ za umyœlne a nie nie-
umyœlne spowodowanie œmierci trzech demonstrantów. To ju¿ bêdzie
czwarty proces by³ego oficera MO. Dwaj inni: by³y zastêpca komen-
danta wojewódzkiego MO w Legnicy oraz by³y dowódca plutonu
ZOMO, który to oddzia³ strzela³ do ludzi s¹ ju¿ skazani prawomoc-
nie. Pierwszy stara siê teraz ze wzglêdu na stan zdrowia o odroczenie
kary wiêzienia, drugi od marca przebywa w zak³adzie karnym. Pod-
czas pacyfikowania manifestacji solidarnoœciowej w Lubinie 31 sierpnia
1982 roku funkcjonariusze MO zastrzelili trzech demonstrantów -
Andrzeja Trajkowskiego, Mieczys³awa PoŸniaka i Micha³a Adamowicza
a 11 innych ranili. PR

Nauczyciele g³ogowscy
19 maja w II LO w G³ogowie odby³a siê druga czêœæ Miêdzyzak³adowego
Zebrania Delegatów Miêdzyzak³adowej Organizacji Pracowników Oœwiaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarnoœæ” w G³ogowie. 

Bra³o w nim udzia³ 60 delegatów
(na 75). Reprezentowali oni 323
cz³onków Zwi¹zku. Byli te¿

obecni zaproszeni goœcie w tym Prze-
wodnicz¹cy Zarz¹du Regionu „Zag³êbie
Miedziowe” Bogdan Or³owski oraz dusz-
pasterz g³ogowskich nauczycieli ks. Tade-
usz Wo³oszyn. Delegaci dokonali wybo-
rów uzupe³niaj¹cych do Komisji Miêdzy-
zak³adowej. Nowymi cz³onkami Komisji
zosta³y osoby wybrane na przewodnicz¹-
cych kó³ w ci¹gu ostatnich trzech lat: El¿-
bieta Chodarcewicz, Danuta Cwen,
Irena Fia³kowska, Dariusz Flak, W³adys³a-
wa Gnyp, Marzena Koperek, Danuta
Kraszewski, Sylwia Partyka, Jan Rzepa,
Maria Trznadel, Kazimierz Wardecki,
Romana Wolna, oraz dodatkowo Janina
Wawrzyñczyk i Pawe³ Korzeñ. 

Zebranie przyjê³o wa¿ny list otwarty do
ministra, 4 wnioski do organów prowadz¹-
cych oraz 5 dokumentów dotycz¹cych
spraw wewnêtrznych Zwi¹zku. A wszystko
to w znakomitej i zgodnej atmosferze 
w ci¹gu zaledwie trzech godzin. Zebranie
prowadzi³ Ludwik Lehman i on w imieniu
delegatów podpisa³ wszystkie przyjête
dokumenty.

List Otwarty do Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu

Miêdzyzak³adowe Zebranie Delegatów
Miêdzyzak³adowej Organizacji Pracowni-
ków Oœwiaty i Wychowania NSZZ „Soli-
darnoœæ” w G³ogowie apeluje o zmiany 
w organizacji koñcówki roku szkolnego. 
W obecnej sytuacji mamy do czynienia 
z niebezpieczn¹ i szkodliw¹ „schizofreni¹”.
Otó¿ po klasyfikacji nie mo¿na ju¿ de facto
stawiaæ ani ¿adnych ocen ani nieobecnoœci
w dzienniku. Przez kilka dni uczniowie teo-
retycznie maj¹ obowi¹zek uczêszczania na
zajêcia, ale praktycznie nie mo¿na tego
wyegzekwowaæ. Wobec tego uczniowie
tylko „udaj¹”, ¿e chodz¹ do szko³y, 
a nauczyciele „udaj¹”, ¿e tego nie widz¹.
Nadzór te¿ „udaje”, ¿e nie dostrzega pro-
blemu. Takie ogólne "udawanie" jest wyj¹t-
kowo demoralizuj¹ce. A przecie¿ jest pro-
ste wyjœcie, o które zwracamy siê do Pana
Ministra.

Wystarczy tak ustaliæ harmonogram roku
szkolnego, by po zakoñczeniu zajêæ by³o 3-
4 dni przerwy i dopiero wtedy uroczyste

zakoñczenie roku szkolnego z rozdaniem
œwiadectw. W tych dniach przerwy nauczy-
ciele w spokoju wypisywaliby arkusze ocen
i œwiadectwa. 

W poczuciu odpowiedzialnoœci za dobro
dziecka i harmonijny rozwój edukacji naro-
dowej apelujemy wiêc do Pana Ministra 
o rozwi¹zanie tego problemu. LL

Niektóre dokumenty przyjête przez zebranie
Wniosek nr 1
Miêdzyzak³adowe Zebranie Delegatów Miêdzyzak³adowej Organizacji Pracowników O�wiaty

i Wychowania NSZZ �Solidarno�æ� w G³ogowie domaga siê, by wyp³acono nale¿ne wynagro-
dzenie wszystkim nauczycielom, którzy w zwi¹zku z przeprowadzeniem egzaminu maturalnego
mieli zrealizowane godziny ponadwymiarowe.

Od w³adz Powiatu G³ogowskiego domagamy siê, by zagwarantowa³y �rodki na ten cel. Ewen-
tualny brak wyp³aty takich wynagrodzeñ NSZZ �Solidarno�æ� potraktuje jako drastyczne naru-
szenie prawa i jaskraw¹ niesprawiedliwo�æ.

Wniosek nr 4
W zwi¹zku ze zg³aszanymi przypadkami mobbingu w stosunku do nauczycieli pracuj¹cych 

w szko³ach wszystkich typów (od przedszkola do szkó³ �rednich) znajduj¹cych siê w rejonie
naszego dzia³ania Miêdzyzak³adowa Organizacja Pracowników O�wiaty i Wychowania NSZZ
�Solidarno�æ� w G³ogowie postuluje do organów prowadz¹cych szko³y o zwiêkszenie kontroli i
pomocn¹ wspó³pracê przy zwalczaniu tego, ju¿ zauwa¿alnego, zjawiska.

Uchwa³a nr 1
Delegaci na Miêdzyzak³adowe Zebranie Delegatów Miêdzyzak³adowej Organizacji Pracowni-

ków O�wiaty i Wychowania NSZZ �Solidarno�æ� w G³ogowie witaj¹ zbli¿aj¹c¹ siê 25 rocznicê
powstania naszego Zwi¹zku.

Niech ta rocznica przypomni wszystkim cz³onkom etos pierwszych lat walki o woln¹ i spra-
wiedliw¹ Ojczyznê. Niech udzieli siê nam wszystkim entuzjazm i zaanga¿owanie z tamtych lat.
Niech o¿ywi dzia³alno�æ Kó³ dla dobra ca³ego stanu nauczycielskiego. Niech przywróci blask
pierwszej �Solidarno�ci�, tej sprzed æwieræwiecza.

W³¹czmy siê czynnie w organizowane na naszym terenie uroczysto�ci. Niech nie zabraknie 
w nich nikogo z naszych cz³onków. 

Pamiêtajmy o ludziach, którzy tworzyli g³ogowsk¹ o�wiatow¹ �Solidarno�æ�.
Zobowi¹zujemy Komisjê Miêdzyzak³adow¹ do zorganizowania jesieni¹ spotkania z pierwszy-

mi cz³onkami naszego Zwi¹zku, którzy pozostali mu wierni przez te wszystkie lata.
B¹d�my solidarni i nie bójmy siê nowych wyzwañ. �Solidarno�æ� wyp³ynê³a z czystego �ród³a.

Nieby³a kara
27 kwietnia 2005 r. przed S¹dem Rejono-

wym-S¹dem Pracy w Jaworze odby³a siê
rozprawa z powództwa Doroty B., cz³onki-
ni Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ „Soli-
darnoœæ” Pracowników Oœwiaty i Wycho-
wania w Jaworze, o uchylenie kary upo-
mnienia udzielonej przez Dyrekcjê Domu
Ma³ych Dzieci w Jaworze. Zakoñczy³a siê
ona sukcesem powódki. S¹d uzna³ karê za
nieby³¹. Wyrok jest nieprawomocny.

To ju¿ druga wygrana tej samej osoby na
przestrzeni zaledwie siedmiu miesiêcy.
Poprzednia dotyczy³a przywrócenia do
pracy w zwi¹zku ze zwolnieniem grupo-
wym. O  sprawie tej pisaliœmy w Solidarno-
œci Zag³êbia Miedziowego z 14 grudnia
2004 r. Po tej przegranej Dyrekcja chyba
postanowi³a wzi¹æ odwet i udzieli³a zatrud-
nionej kary upomnienia za rzekome ra¿¹ce
zaniedbanie prac porz¹dkowych, wynikaj¹-
cych z zakresu obowi¹zków salowej. Pro-
blemem zajê³a siê KM i pomog³a napisaæ
poszkodowanej pozew. S¹d przychyli³ siê

do zastrze¿eñ powódki i uzna³ karê za nie-
by³¹.

O nieprawid³owoœciach w zarz¹dzaniu
DMD wspomina³em na ³amach naszej gaze-
ty ju¿ dwukrotnie. Problem jest znany w³a-
dzom zwierzchnim.  Niestety, Starostwo,
jak i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Jaworze, niewiele przyjmuj¹ do wiado-
moœci. By³ on nawet poruszany na jednej 
z sesji Rady Powiatu. O licznych kontrolach
PIP, by³ych i aktualnych, nie bêdê  nawet
wspominaæ. Tymczasem koszty procesów
nieub³aganie rosn¹ i kosztowa³y ju¿ nas,
podatników, kilkadziesi¹t tysiêcy z³otych.
Czy¿by konieczne by³o powiadomienie
innych organów w³adzy?

W miêdzyczasie sytuacja w placówce
uleg³a ponownemu zaognieniu, gdy¿ wobec
niektórych pracownic zastosowano kontro-
lê osobist¹ - wobec wy¿ej wymienionej
równie¿. Niewykluczone, ¿e naruszono tu
godnoœæ pracownika (jedno z dóbr osobi-
stych) i sprawa mo¿e przybraæ nieprzyjem-

ny obrót dla pracodaw-
cy. Wielu prawników
uznaje bowiem, ¿e taka
kontrola powinna spe³-
niaæ okreœlone warunki 
i musi byæ przeprowa-
dzona zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisa-
mi. Godnoœæ pracowni-
cz¹ naruszaj¹, na przyk³ad, niepotrzebne
lub nieuzasadnione kontrole.  Informacjê 
o tym fakcie zainteresowane przes³a³y do
spo³ecznego inspektora pracy oraz do
zwi¹zków zawodowych, które musz¹ zaj¹æ
stanowisko. Odpowiedzi ju¿ s¹, ale ma³o
przekonuj¹ce.

Co na to organ prowadz¹cy i nadzoruj¹-
cy? Oby nie musia³o siê sprawdziæ znane
powiedzenie: dopóty dzban wodê nosi...
£atwo siê tutaj równie¿ naraziæ na zarzut
niegospodarnoœci.  

Stanis³aw Witek

Stanis³aw Witek



14 czerwca w siedzibie Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ” 
w Gdañsku odby³a siê uroczysta pro-
mocja wydanej z okazji 25-lecia Soli-
darnoœci, ksi¹¿ki satyrycznej Zbignie-
wa Jujki „Wspólnym wysi³kiem”. Jed-
noczeœnie z promocj¹ ksi¹¿ki odby³
siê wernisa¿ wystawy rysunków auto-
ra. 

„Na czy polega fenomen Zbignie-
wa Jujki? To prawda dawno odkryta
przez czytelników: podczas gdy inni
komentuj¹ dowcipem i kreska poczy-
nania w³adzy, Jujka ilustruje reakcje 
i nastroje ofiar tych poczynañ- czyli
tak zwanych zwyk³ych obywateli.
Dlatego warto to dzisiaj przypomnieæ
- urzad cenzorski czasów PRL, 
a potem czasu stanu wojennego, wie-
lokrotnie zakazywa³ publikacji jego
rysunków” - napisa³ Dariusz Wasie-
lewski, rzecznik prasowy KK we
wstêpie - „Ten tomik jest nasz¹ rado-
œci¹ i wspomnieniam: z czasów
zgrzebnych, z czasów ciê¿kich i pod-
³ych, jednak pe³nych nadziei i szcze-
rego œmiechu, a potem z czasu reali-
zacji wspólnych marzeñ. Od zawsze
byliœmy razem.”

DI
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WARZY
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Z EDYNBURGA

OB£ÊD SPISEK

OKOCIM

BILON

P£YNIE PRZEZ
GOLENIÓW

PRZYPORA

NIEJEDEN 
W USA

WILHELM,
KUSZNIK

DR¥¯EK
GMINAS-
TYCZNY

SIOSTRA
VENUS

ANTONIM
DOBRA

WAÆPAN
SZKLANA
NIE NA
OPATRUNKU

ZAWI£OŒCI
SZTUKI

GAZ PALNY

WART
PA£ACA

BA¯ANT

POKOS
TRAWY ZALICZKA

PROCES
NISZCZENIA
ZIEMI

OTWÓR
W CZO£GU

GRA 
W KARTY

OPRAWA
OBRAZU

MA SWOJE
TAJEMNICE

ZA URALEM

KUREK
MA£YCH
ROZMIARÓW

SKELECZENIE

ZDOBI
G£OWÊ
MONARCHY

JA�Ñ

GIBON
BIA£ORÊKI

PODPALACZŒPIEWA 
W KLATCE

SKOK W BOK

BOHATER
ILIADY

NIE JEST
SNEM
OBOK
DRAMATU

KLON

IMIÊ
CYGANKI

NARZUTA

EDEN

ODMIANA
AGATU

GRO�NY
CAR

WÓDKA
RY¯OWA

Jujka jest o`key 

Zbigniew Jujka

Ukoñczy³ Wydzia³ Architektury Wnêtrz PWSSP w Gdañsku. Zajmuje siê rysunkiem satyrycznym, ilustracj¹ ksi¹¿ko-
w¹, plakatem. Jako karykaturzysta debiutowa³ w 1953 r. w „Gazecie Zielonogórskiej”. Publikowa³ w wielu czasopi-
smach w kraju i za granic¹. Od 1963 w „Dzienniku Ba³tyckim” prowadzi cotygodniow¹ rubrykê pt. „Dzienniczek”. 

Wyda³ kilkanaœcie tomików swoich rysunków a tak¿e album poœwiêcony historii Polski. 
Wielokrotny laureat Br¹zowej i Srebrnej Szpilki oraz miêdzynarodowych konkursów (m.in. legnicki Satyrykon, 

Montreal, Ancona).

PRAWE UJŒCIOWE 
RAMIÊ WIS£Y
OBS£UGUJE GOŒCI 
W RESTAURACJI

LURA LUB SZATAN

ZAPAŒNICZA
ARENA

IDZIE PRZEZ
SAHARÊ

PONIESIE
KARÊ

PIES
POKOJOWY

JEDNO Z IMION 
KRÓLA HISZPANII
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I Zjazd – czerwiec 1981
Po 60 godzinach obrad zakoñczy³y siê obrady I Walnego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” województwa legnickiego,
które odby³o siê w dniach 5,6,12,13 i 14 czerwca 1981 roku w Legnicy.

Czy zachowamy ¿arliwoœæ dyskusji? - Taki
podpis pod zdjêciem ukaza³ siê w ostatnim
- 22- numerze naszej gazety wydanej 

w dniu rozpoczêcia obrad I WALNEGO ZJAZDU
DELEGATÓW NSZZ „SOLIDARNOŒÆ”
WOJEWÓDZTWA LEGNICKIEGO - 5 czerwca
br.

¯arliwoœæ dyskusji zachowaliœmy. Gorzej by³o 
z merytorycznym sensem wielu wypowiedzi. Sens
ten gubi³ siê w formalnych wnioskach i zastrze¿e-
niach, którym w wielu wypadkach trudno by³o
odmówiæ zasadnoœci - niemniej stanowi³y one jak
gdyby ucieczkê od tematów zasadniczych. A temat
zasadniczy to - próba znalezienia wspólnego jêzyka
i zajêcia jednego stanowiska na temat regionalizacji
i struktury organizacyjnej Zwi¹zku. Delegaci z zak³a-
dów pracy z terenu MKR G³ogów i MKR Lubin 
w wiêkszoœci -  co ju¿ wczeœniej nie stanowi³o
tajemnicy - opowiadali siê za w³¹czeniem woje-
wództwa do makroregionu we Wroc³awiu, pod-
czas gdy delegaci z zak³adów pracy zrzeszonych 
w MKZ Legnica - choæ i tu zdania by³y podzielone -
reprezentowali pogl¹d, ¿e region powinien obejmo-
waæ swym zasiêgiem wy³¹cznie województwo
legnickie. Poniewa¿ ka¿dy swego stanowiska by³
pewien, patrzono na siebie z pewn¹ nieufnoœci¹ -
obliczaj¹c w myœli szanse powodzenia w³asnej kon-
cepcji, wysuwaj¹c wzglêdem siebie - niejednokrot-
nie personalnie - szereg zastrze¿eñ. Podnios³o to
temperaturê dyskusji, ale nie sprzyja³o atmosferze
jednoœci i zgody. 

A jednak trudno zaprzeczyæ - pierwsza czêœæ Zjaz-
du wnios³a elementy konstruktywne. Podjêto szereg
obowi¹zuj¹cych uchwa³. Które przy zró¿nicowanych
i zdecydowanych postawach - nie wszystkich zado-
woli³y. Wszyscy jednak bez demonstracji i protestu
podporz¹dkowali siê woli wiêkszoœci. Podjêto w taj-
nym g³osowaniu decyzjê o strukturze regionalnej
Zwi¹zku. Wiêkszoœci¹ g³o-
sów zapad³a decyzja o przy-
nale¿noœci naszego woje-
wództwa do makroregionu
Dolny Œl¹sk z siedzib¹ we
Wroc³awiu. Nastêpnie
okreœlone zosta³y warianty
struktury poziomej w³adz
zwi¹zkowych „Solidarno-
œci” na terenie wojewódz-
twa. (...) Warianty struktury
poziomej g³osowano kilka-
krotnie. Przeg³osowano, ¿e
bêdzie jedna delegatura.
Kolejne g³osowanie mia³o
ustaliæ jej siedzibê. Poniewa¿
G³ogów ze wzglêdu na po³o¿enie miasta i dotychcza-
sowe warunki lokalowe MKR zrezygnowa³ z kandy-
dowania na siedzibê delegatury - wchodzi³ w rachu-
bê wybór pomiêdzy dwoma miastami: Lubinem 
a Legnic¹. Wiêkszoœæ delegatów opowiedzia³a siê za
Legnic¹. Po dokonaniu analizy przez specjalnie powo-
³ane spoœród delegatów komisje - warunków na jakich
województwo legnickie ma przyst¹piæ do makrore-
gionu. Przy ich formu³owaniu wziêto pod uwagê
nasz¹ ordynacjê wyborcz¹, dokonuj¹c poprawek na
podstawie wroc³awskiej ordynacji wyborczej w punk-

cie dotycz¹cym wyboru delegatów na Walny Zjazd 
w makroregionie. 

W dalszej czêœci Zjazdu (12-14 czerwca) zaczêto
procedury wyborcze do Zarz¹du Oddzia³u. Bardzo
bogaty by³ repertuar pytañ zadawanych kandydatom
na przewodnicz¹cego delegatury. Dotyczy³y one
przede wszystkim stosunku doPZPR, œwiatopo-

gl¹du, stanu maj¹tkowego,
dotychczasowego przebie-
gu pracy. By³y tak¿e i pytania
wprost nie na miejscu 
i œmieszne.  Diabli mnie
brali, gdy do znudzenia s³y-
sza³o siê pytania do Jurka
Wêglarza o jego jazdê
samochodem po Rynku.
Ostatecznie na listê  kandy-
datów na przewodnicz¹ce-
go zostali wpisani: Jerzy
Wêglarz, Andrzej Bednarz,
Ryszard Sawicki, Edward
Jaroszewicz, Krystyna
Sobierajska, Stanis³aw

Orzech i Andrzej Kosmalski. Pierwsza tura g³osowa-
nia nie przynios³a rozwi¹zania. Zarz¹dzono wiêc
drug¹, w wyniku której przewodnicz¹cym Delegatu-
ry „Zag³êbie Miedziowe” wiêkszoœci¹ g³osów wybra-
ny zosta³ Ryszard Sawicki, dotychczasowy przewod-
nicz¹cy MKR w Lubinie. W nastêpnych dniach Zjazd
wybra³ cz³onów Zarz¹du Delegatury i ustosunkowa³
siê do najistotniejszych problemów Zwi¹zku. 

JOTEM
Solidarnoœæ Zag³êbia Miedziowego nr 24, 25 

z czerwca 1981 roku

Zarz¹d Delegatury: Franciszek Bazylczuk, Andrzej
Bednarz, Tomasz Dziurzyñski, Andrzej Gurkowich,
Edward Jaroszwicz, Zbigniew Ku�niar, Zbigniew Krzy-
stek, Krystyna Muci³owicz, Tadeusz Pokrywka, Kry-
styna Sobierajska, Ryszard Zygmunt z Legnicy. Zofia
Bobiñska, Marek Foltyñski, Wies³aw Skiba, Marek
Smyk, Zdzis³¹w Strzelec, Jerzy Owczarek, Wojciech
Uczkiewicz, Franciszek Marcinkowski, Janusz Sobola
z Lubina. Romuald Halicki, Jerzy Jurkiewicz, Andrzej
Kosmalski, Józef S³awiñski z G³ogowa. Roaman Czar-
necki z Chocianowa i Prochowic. Alfred Kozio³, Sabi-
na Sosnowska z Jawora. Janina Pieprzka ze Z³otoryi.
Zdzis³aw Malinowski z Chojnowa. 

Komisja Rewizyjna: Piotr Ku�niak, Jan Paprota,
Stanis³aw Lembas, Manfred Kozio³, Jan Przybylski,
Antoni Trzebiñski, Gra¿yna Guliñska



Porady prawne
1.W dalszym ci¹gu wiele

w¹tpliwoœci budzi przepis
art. 251 § 1 Kodeksu pracy
w zakresie zaliczania kolej-
nych umów o pracê na czas
okreœlony.

Pytanie dotyczy³o zaliczania
umóww o pracê na czas okre-
œlony, zawartych przed 1 maja
2004 r., które dawa³yby podsta-
wê do ustalenia umowy o pracê
na czas nieokreœlony ?

Odpowiadaj¹c na to pytanie
nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e  prze-
pis art. 251 § 1 Kp. zosta³ przy-
wrócony z dniem 1 maja 2004 r.
i dotyczy umów wszystkich 
w czasie jego obowi¹zywania.
Je¿eli umowa na czas okreœlony
zosta³a zawarta przed 1 maja
2004 r. i obowi¹zywa³a po tej
dacie, to dopiero dwie nastêp-
ne umowy na czas  okreœlony
wywo³uj¹ skutek zawarcia
umowy na czas nieokreœlony.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e
przepis art. 251 § 2 uniemo¿li-
wia przed³u¿enie zawartej
umowy na czas okreœlony za
porozumieniem stron np. anek-
sami jako czynnoœci zmierzaj¹-
cej do obejœcia prawa.

2. Nie zawsze zgoda pra-
cownika na dokonanie
potr¹ceñ z jego wynagro-
dzenia jest wa¿na. S¹d Naj-
wy¿szy wyrokiem z dnia 5

maja 2004 r. IPK 529/03
orzek³, ze wyra¿enie zgody
przez pracownika na doko-
nanie potr¹ceñ z jego wyna-
grodzenia bez wiedzy o wiel-
koœci d³ugu i istnienia prze-
s³anki odpowiedzialnoœci jest
niewa¿ne.

Z orzeczenia S¹du Najwy¿-
szego wyraŸnie wynika bezpod-
stawne dzia³anie pracodawcy
¿¹daj¹cego od pracownika z³o-
¿enia oœwiadczenia woli o zgo-
dzie na potr¹cenie z jego wyna-
grodzenia w przysz³oœci, gdy
d³ug powstanie. Zgoda na
potr¹cenie z wynagrodzenia
pracownika mo¿e dotyczyæ
jedynie zaistnia³ego d³ugu
i wyraŸnej podstawy faktycznej
jego odpowiedzialnoœci. Z uza-
sadnienia wyroku Sadu Najwy¿-
szego jednoznacznie wynika, ¿e
¿¹danie od pracownika wyra¿e-
nia zgody na potr¹cenie z wyna-
grodzenia przysz³ego d³ugu sta-
nowi naruszenie zasad okreœlo-
nych art. 87 Kodeksu pracy. 
W wypadku dokonania potr¹-
cenia z wynagrodzenia z naru-
szeniem zasad okreœlonych
przepisem art.87 Kp. pracowni-
kowi przys³uguje roszczenie 
o zwrot potraconej kwoty.

3. Uchwa³a S¹du Najwy¿-
szego z dnia 15 wrzeœnia
2004 r. III ZOP 3/04 potwier-

dzi³a s³usznoœæ stanowiska
zajêtego przez Komisje
Zak³adowe dzia³aj¹ce 
w zak³adach pracy objêtych
Ponadzak³adowy Uk³adem
Zbiorowy Pracy dla pracow-
ników przedsiêbiorstwa
pañstwowego „Polskie Kole-
je Pañstwowe” a obecnie
Ponadzak³adowym Uk³a-
dem Zbiorowym Pracy dla
Pracowników Zatrudnio-
nych przez Pracodawców
Zrzeszonych w Zwi¹zku
Pracodawców Kolejowych w
zakresie stosowania przepi-
su art. 24113 Kodeksu Pracy. 

Zmiany dokonane ww. uk³a-
dami zmienia³y wysokoœæ nie-
których sk³adników wynagro-
dzenia na mniej korzystne nie
zosta³y wprowadzone przez
pracodawców w drodze wypo-
wiedzeñ zmieniaj¹cych.
Orzecznictwo s¹dów
powszechnych rozpatrywuj¹-
cych powództwa pracownicze
kszta³towa³o siê ró¿nie (S¹d
Rejonowy - S¹d Pracy w Legni-
cy oraz S¹d Okrêgowy w Legni-
cy uznawa³y roszczenia pra-
cowników), obecnie treœæ cyto-
wanej uchwa³y rozwiewa 
w tym zakresie wszelkie w¹tpli-
woœci: „wprowadzenie uk³a-
dem zbiorowym pracy mniej
korzystnych dla pracownika

warunków
nabywania 
i ustalania
wysokoœci
niektórych
sk³adników
wynagrodzenia za pracê wyma-
ga wypowiedzenia dotychcza-
sowych warunków umowy 
o pracê tak¿e wtedy, gdy
ukszta³towane nowym uk³a-
dem wynagrodzenie nie uleg³o
obni¿eniu” (art. 24113 § 2 Kp). 

4. Pracownik ma obowi¹zek
poddania siê badaniom lekar-
skim kontrolnym po d³ugotrwa-
³ej chorobie. Odmowa podda-
niu siê badaniom mo¿e stano-
wiæ podstawê  do rozwi¹zania
z nim umowy o pracê z jego
winy ( art. 52 § 1 Kp.), takie sta-
nowisko zaj¹³ S¹d Najwy¿szy 
w wyroku z dnia 10 maja 2000
r. I PKN  642/99. W wyroku 
z dnia 23 wrzeœnia 2004 r. I PK
541/2003 S¹d Najwy¿szy uzna³,
¿e odmowa wykonania badañ
lekarskich badañ kontrolnych
skutkuje zakazem wykonywa-
nia pracy a tak¿e utrat¹ wyna-
grodzenia. Pracodawca mo¿e
wiêc nie dopuœciæ pracownika
do pracy chocia¿by gotów by³
on do jej wykonywania.

Sporz¹dzi³
Henryk S¹gaj³³o
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O pracy ludzkiej 
Uprawnienia
ludzi pracy

Encyklika „Laborem exercens”
obok zagadnieñ dotycz¹cych
podmiotowoœci pracy , relacji
miêdzy kapita³em a prac¹, kryte-
riów w³asnoœci porusza tak¿e
nies³ychanie istotn¹ kwestiê
uprawnieñ ludzi pracy.   

Praca jest powinnoœci¹ cz³o-
wieka – wymaga tego nakaz
Stwórcy, a tak¿e dobro rodziny
za któr¹ niejeden pracownik jest
odpowiedzialny, dobro narodu 
i ca³ej wspólnoty ludzkiej.
Mówi¹c o obowi¹zku pracy nie
nale¿y zapominaæ o nale¿nych
ka¿demu pracownikowi upraw-
nieniach. Chodzi tu przede
wszystkim o jakoœæ zale¿noœci,
jakie zachodz¹ miedzy praco-
dawc¹ a pracobiorc¹.

Jan Pawe³ II odró¿nia tak zwa-
nego pracodawcê bezpoœrednie-
go ( osoba lub instytucja, która
zawiera bezpoœrednio umowê 
o pracê) i poœredniego. Pod tym
ostatnim pojêciem kryje siê ca³y
zespó³ osób, instytucji okreœlaj¹-
cych zasady postêpowania,
warunki zbiorowych umów 
o pracê, ca³y ustrój polityczno 
– ekonomiczny pañstwa. Dlatego
odpowiedzialnoœæ pracodawcy
poœredniego jest olbrzymia. Od
pracodawcy poœredniego zale¿y
bowiem postêpowanie praco-
dawcy bezpoœredniego, gdy ten
ustala okreœlony kontrakt 
i warunki umowy o pracê. To
prawid³owa etycznie polityka

pracy, w³aœciwa polityka pañstwa
jako pracodawcy poœredniego: 
w dziedzinie eksportu, importu,
w dziedzinie stymulacji rozwoju
gospodarczego umo¿liwi praco-
dawcy bezpoœredniemu stwarza-
nie takich warunków pracy, które
nie bêd¹ poni¿ej  koniecznych do
¿ycia wymagañ pracowników
nawet wtedy gdy pracodawca
bêdzie chcia³ czerpaæ ze swego
przedsiêbiorstwa  mo¿liwie wiel-
kie zyski. 

I dlatego urzeczywistnianie
uprawnieñ cz³owieka pracy nie
mo¿e byæ tylko efektem pobocz-
nym procesu ekonomicznego
poniewa¿ kieruje siê on przede
wszystkim zwiêkszaniem zysku.
Przeciwnie uprawnienia takie
powinny byæ podstawowym kry-
terium kszta³towania stosunków
ekonomicznych.  Dlatego tak nie-
bezpieczny jest proces tzw. glo-
balizacji. Codzienne doniesienia
wskazuj¹, ¿e zagraniczni w³aœci-
ciele wielkich sieci handlowych,
TPSA czy innych polskich przed-
siêbiorstw bezwzglêdnie maksy-
malizuj¹ swoje wywo¿one z kraju
zyski dziêki sta³emu obni¿aniu
kosztów produkcji, czytaj niskim
p³acom, licznym niep³atnym nad-
godzinom i masowej redukcji
zatrudnienia.

Ojciec Œwiêty podkreœla i przy-
pomina, ¿e do podstawowych
uprawnieñ pracowniczych nale¿y
bezwzglêdnie zaliczyæ : prawo do
opieki lekarskiej, emerytury,
wypoczynku zarówno d³u¿szego
czyli urlopu jak i tygodniowego

obejmuj¹cego przynajmniej nie-
dzielê.

Szczególn¹ uwagê Jego Œwi¹-
tobliwoœæ poœwiêca sprawiedli-
wej zap³acie za wykonan¹ pracê.
Zap³ata bowiem jest œrodkiem
do korzystania z dóbr powszech-
nych zarówno dóbr natury, jak i
tych wyprodukowanych przez
cz³owieka. Pracownik ma prawo
do takiego wynagrodzenia, by
móc zapewniæ godziwy byt swej
rodzinie oraz zabezpieczyæ j¹ na
przysz³oœæ. 

W takich okolicznoœciach bez
uszczerbku na poziomie ¿ycia
kobieta–matka bêdzie mog³a
oddaæ siê wychowaniu dzieci, tak
by mog³y wyrosn¹æ na osoby doj-
rza³e etycznie oraz psychicznie
zrównowa¿one. W ten sposób
papie¿ domaga siê równie¿
dowartoœciowania macierzyñ-
stwa. Upomina siê o w³aœciwe
traktowanie trudu macierzyñ-
stwa bez ograniczania wolnoœci
matki, bez dyskryminowania jej
psychologicznie i praktycznie
oraz bez pogarszania jej sytuacji
w zestawieniu z innymi kobieta-
mi.     

Ojciec Œwiêty porusza tak¿e
ci¹gle aktualny problem tzw. emi-
gracji za prac¹. Cz³owiek ma
prawo do opuszczenia kraju
swego pochodzenia by szukaæ
warunków ¿ycia w innym kraju.
Pañstwo jednak nie powinno
dopuszczaæ do tego aby jego
obywatele czuli siê zmuszeni do
wyje¿d¿ania z w³asnej ojczyzny. „
Odchodzi bowiem cz³onek wiel-

kiej wspólnoty zjednoczonej
histori¹, tradycj¹, kultur¹. Ubywa
przy tym podmiot pracy, który
wysi³kiem swojej myœli czy swo-
ich r¹k móg³by przyczyniæ siê do
pomno¿enia dobra wspólnego
w³asnego kraju. Ów wysi³ek i ów
wk³ad zostaje oddany innemu
spo³eczeñstwu, które ma ponie-
k¹d mniejsze do tego prawo ni¿
w³asna ojczyzna. „W tym kontek-
œcie ¿enuj¹co brzmi¹ zachwyty
niektórych polityków nad mo¿li-
woœciami, jakie zyskali Polacy
mog¹c wyje¿d¿aæ do krajów Unii
Europejskiej za prac¹ w³aœnie.
Wygl¹da to tak jakby cieszyli siê 
z pozbycia siê k³opotu. Jak¿e
katastrofalna jest sytuacja na pol-
skim rynku pracy, skoro nawet
rosn¹ca emigracja zarobkowa nie
powoduje obni¿enia stopy bez-
robocia.     

Emigracja za prac¹ nie mo¿e
równie¿ staæ siê Ÿród³em wyzy-
sku tak finansowego jak i spo³ecz-
nego.  Emigrant ma prawo do
takich samych warunków p³acy 
i pracy jak ka¿dy inny pracownik
w tym spo³eczeñstwie.      

Zwi¹zki zawodowe
Fundamentalnym uprawnie-

niem pracowniczym jest prawo
do stowarzyszeñ – zwi¹zków
zawodowych czy syndykatów.
Chocia¿ podobne do œrednio-
wiecznych cechów rzemieœlni-
czych, jako organizacji jednego
zawodu, wspó³czesne zwi¹zki
zawodowe powsta³y w toku
walki  robotników przemys³o-

wych o s³uszne uprawnienia
socjalne. Dlatego g³ównym zada-
niem zwi¹zków zawodowych
jest obrona bytowych interesów
ludzi pracy wszêdzie tam gdzie to
jest konieczne. Obok zwi¹zków
robotniczych mog¹ oczywiœcie
istnieæ tak¿e organizacje rolni-
ków czy pracowników umys³o-
wych. Zwi¹zki zawodowe nie
powinny byæ, jak chc¹   libera³o-
wie, traktowane jako z³o
konieczne, jako organizacje wal-
cz¹ce jedynie o pieni¹dze dla
swoich cz³onków. Ten medialny
obraz nie odpowiada zwi¹zkowej
rzeczywistoœci Polski A.D. 2005.
Powo³ane do stania na stra¿y
sprawiedliwoœci w ¿yciu spo³ecz-
nym s¹ nieodzownym sk³adni-
kiem ¿ycia i ³adu spo³ecznego
oraz koniecznym elementem do
zapewnienia solidarnoœci miêdzy
podmiotami tworz¹cymi ustrój
polityczno–ekonomiczny pañ-
stwa.     

Nie do przecenienia jest taka
dzia³alnoœæ zwi¹zków zawodo-
wych dziêki, której pracownik
mo¿e nie tylko wiêcej „mieæ” lecz
tak¿e wiêcej „byæ”. Bardzo wa¿na
jest wobec tego dzia³alnoœæ samo-
oœwiatowa i samowychowawcza.
Przyk³adem mog¹ byæ liczne szko-
lenia, kursy, kontakty z organiza-
cjami zwi¹zkowymi innych krajów
ale te¿ zawody sportowe, festyny
rodzinne, wycieczki. NSZZ „Soli-
darnoœæ” staraj¹c siê realizowaæ w
praktyce spo³eczn¹ naukê Koœcio-
³a Katolickiego dba tak¿e o
poziom etyczny swoich cz³on-

ków, organi-
zacje regio-
nalne czêsto
maj¹ swoich
kapelanów,
organizowa-
ne s¹ pielgrzymki pracownicze,
msze w zwi¹zkowych intencjach.
Wszyscy pamiêtamy uroczystoœci
zwi¹zane z tragiczn¹,  20-st¹
rocznic¹  zamordowania  ksiêdza
J. Popie³uszki, kapelana „Solidar-
noœci”.

Wiadomo, ¿e zwi¹zki zawodo-
we zabiegaj¹c o uprawnienia
wykorzystuj¹ niekiedy metodê
strajku. Ka¿dy pracownik powi-
nien mieæ zapewnione prawo do
strajku bez ¿adnych sankcji i kar
za uczestnictwo w nim. Natural-
nie prawo to powinno byæ wyko-
rzystywane w sposób rozs¹dny 
i pod okreœlonymi warunkami.     

Jeœli wiêc politykê bêdziemy
rozumieæ jako roztropn¹ troskê
o dobro wspólne to oczywiœcie
zadaniem zwi¹zków zawodo-
wych jest uprawianie „polityki”.
Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e syn-
dykaty nie maj¹ charakteru partii
politycznych, nie powinny
uczestniczyæ w walce o w³adzê,
podlegaæ decyzjom partyjnym ani
mieæ z nimi zbyt œcis³ych zwi¹z-
ków. „W takiej bowiem sytuacji
³atwo trac¹ ³¹cznoœæ z tym, co
jest ich w³aœciwym zadaniem, to
znaczy z zabezpieczaniem s³usz-
nych uprawnieñ ludzi pracy (…),
staj¹ siê natomiast narzêdziem do
innych celów.”   

Agnieszka Rurak ̄ eleŸny

Agnieszka
Rurak-¯eleŸny

Koniec w¹tpliwoœci?
W artykule „Równi i równiejsi”, zamieszczonym w „Solidarnoœci” Zag³êbia

Miedziowego z dnia 16 listopada 2004 r., pisa³em o trudnej sytuacji, w jakiej zna-
leŸli siê pracownicy administracji i obs³ugi placówek oœwiatowych prowadzonych
przez samorz¹dy terytorialne. Przyczyn¹ by³o orzecznictwo S¹du Najwy¿szego
jednoznacznie wskazuj¹ce, ¿e byli oni pracownikami oœwiaty, a nie samorz¹du.
Byli, poniewa¿ w dniu 6 maja 2005 r. Sejm znowelizowa³ ustawê o pracowni-
kach samorz¹dowych, która nadaje status tych pracowników personelowi admi-
nistracyjnemu samorz¹dowych szkó³ i placówek. Teraz ju¿ nie bêdzie w¹tpliwo-
œci, które przepisy nale¿y stosowaæ wobec innych ni¿ nauczyciele pracowników
szkó³ prowadzonych przez jednostki samorz¹du terytorialnego. Stosowny zapis
musi siê tak¿e znaleŸæ w ustawie o systemie oœwiaty.

Z finansowego punktu widzenia jest to dobra wiadomoœæ dla pracowników
administracyjno-obs³ugowych, gdy¿ mog¹ oni teraz liczyæ na coroczn¹ walory-
zacjê p³ac, wy¿sz¹ odprawê emerytaln¹, nagrody jubileuszowe czy dodatek za
wieloletni¹ pracê. Kilkuletnia walka nauczycielskich zwi¹zków zawodowych o
wyjaœnienie tej sprawy zakoñczy³a siê wiêc du¿ym sukcesem. Warto przypo-
mnieæ, ¿e to w³aœnie po protestach organizacji zawodowych sprawa trafi³a na
forum Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego oraz Rz¹dowego
Centrum Legislacyjnego.

Dla w³adz lokalnych jest to informacja zapewne niekorzystna, gdy¿ nie bêd¹
mog³y, jak dotychczas, przeznaczaæ œrodki wydzielone na administracjê i obs³ugê,
na cele niezgodne z ich ustawowym przeznaczeniem. Przez wiele lat pracowni-
cy ci wskutek takich praktykach stracili sporo pieniêdzy. Oczywiœcie nie musieli,
gdyby odwo³ywali siê do s¹dów, ale tego - z wiadomych przyczyn - nie robili.

Pojawi³y siê równie¿ pewne zagro¿enia pracownicze w zwi¹zku z przyjêt¹
nowelizacj¹. Jest bardzo prawdopodobne, ¿e w³adze samorz¹dowe bêd¹ chcia-
³y powetowaæ sobie „straty” wynikaj¹ce z przyjêtego rozwi¹zania, dokonuj¹c
oszczêdnoœci w postaci zwolnieñ i ograniczania zatrudnienia tych pracowników.
Wyjœciem z sytuacji jest zapisanie siê do zak³adowych organizacji zwi¹zkowych,
które bêd¹ wiedzia³y, co z tym fantem zrobiæ. 

Dla nauczycielskich zwi¹zków zawodowych nowelizacja jest dwuznaczna,
gdy¿ w jednym zak³adzie pracy bêd¹ zatrudnieni pracownicy podlegaj¹cy dwóm
ró¿nym ustawom, a pracodawca pozostanie ten sam. To wró¿y iskrzenie i spory,
g³ównie na linii zwi¹zki – w³adze samorz¹dowe, szczególnie, ¿e podejœcie tych
ostatnich do problemów oœwiatowych jest powszechnie znane.

Intencje S¹du Najwy¿szego sz³y chyba w innym kierunku. Z ostatecznymi
wnioskami nale¿y jednak poczekaæ do czasu wdro¿enia noweli w ¿ycie i skutków
jej funkcjonowania w praktyce.

Stanis³aw Witek

Henryk S¹gaj³³o
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Inauguracja obchodów 25. rocznicy
powstania „Solidarnoœci”
29 maja 2005 r., w koœciele œw. Marcina w Jaworze, odby³a siê msza œwiêta w intencji NSZZ „Solidarnoœæ”. Zainaugurowa³a
ona obchody 25 rocznicy Sierpnia i powstania „Solidarnoœci” w Regionie Zag³êbia Miedziowego. Kolejne jubileuszowe
uroczystoœci odbêd¹ siê w Z³otoryi, G³ogowie, Lubinie i Legnicy. Potrwaj¹ one a¿ do wrzeœnia.

Inicjatorem jaworskich uroczystoœci by³ komi-
tet organizacyjny reprezentuj¹cy komisje
zak³adowe i miêdzyzak³adowe z terenu mia-

sta i powiatu. Uczestniczyli w nich mieszkañcy
Jawora, cz³onkowie organizacji zak³adowych
oraz Prezydium Zarz¹du Regionu NSZZ „Soli-
darnoœæ” Region Zag³êbie Miedziowe z prze-
wodnicz¹cym Bogdanem Or³owskim na czele.

Mszê celebrowali: ks. dziekan Jan Sowa, ks. pra³at
Zbigniew Tracz i ks. kanonik Waldemar Hawryle-
wicz. Rozpoczynaj¹c mszê ks. dziekan przypomnia³,
¿e w 1980 roku, jako pierwsi, zorganizowali strajk
solidarnoœciowy pracownicy oddzia³u PKS Jawor.
Najwiêksza organizacja zak³adowa powsta³a jednak
w Zak³adach Kuzienniczych i Maszyn Rolniczych,
Nieco póŸniej zorganizowali siê nauczyciele, pra-
cownicy Spó³dzielni Inwalidów „Inprodus”, Okrê-
gowego Zak³adu Transportu i Maszyn Drogowych,
Fabryki Wyrobów Emaliowanych „Fawem”, PSS
„Spo³em”, Jaworskich Zak³adów Chemii Gospo-
darczej, Jaworskiego Przedsiêbiorstwa Budowla-
nego, Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej, Zak³adów Silników Centralnych
„Diora”, Pañstwowego Oœrodka Maszynowego,
Przedsiêbiorstwa Handlu Sprzêtem Rolniczym
„Agroma”, Cukrowni „Jawor”. W piêknym kaza-
niu ks. pra³at nawi¹za³ do historii powstania „Soli-
darnoœci” i jej roli w przeobra¿eniu Polski i Europy.

Jak s³usznie zauwa¿y³, to wizyta Jana Paw³a II w 1979
r. sta³a siê momentem zwrotnym na drodze do
wolnoœci i niepodleg³oœci. To wtedy pad³y pamiêtne
s³owa: „Niech zst¹pi Duch Twój! I odnowi oblicze
ziemi. Tej ziemi!”. Potem wszystko potoczy³o siê
b³yskawicznie. Narodzi³a siê „Solidarnoœæ”, która
by³a jednoczeœnie wolnym zwi¹zkiem zawodo-
wym, ruchem spo³ecznym i moralnym. To by³ ruch
¿¹daj¹cy poszanowania ¿ycia, godnoœci cz³owieka i
godnoœci pracy. Ma³o kto wtedy wierzy³, ¿e „Soli-
darnoœæ” w bezkrwawy sposób zburzy porz¹dek
poja³tañski, zmieni mapê Europy, wprowadzi Polskê
do NATO i Unii Europejskiej oraz  wywrze tak zna-
cz¹cy wp³yw na politykê globaln¹.

Po skoñczonej mszy uczestnicy obchodów z³o¿y-
li wieniec pod pomnikiem Jana Paw³a II. Tej czêœci
uroczystoœci towarzyszy³y s³owa i melodia ulubionej
pieœni papie¿a „Barki”, œpiewanej przez chór „Scho-
la” pod kierownictwem Longina Wilczyñskiego.
Nastêpnie zebrani przeszli pod Pomnik Tysi¹clecia
Pañstwa Polskiego. Tutaj z³o¿ono kolejny wieniec a
g³os zabra³ przewodnicz¹cy Bogdan Or³owski,
zwracaj¹c uwagê na choroby dr¹¿¹ce nasze spo³e-
czeñstwo - szczególnie bezrobocie. Przypomnia³
te¿ o koniecznoœci przekazywania m³odym ludziom
wiedzy o tym, czym jest „Solidarnoœæ” i jak wielka
by³a jej rola w naszych najnowszych dziejach.

Stanis³aw Witek

Festyn 
Festyn „Solidarnoœci”, jaki mia³ miejsce na „Jawor-

niku” w dniu 4 czerwca br. w Jaworze, przebiega³ 
w szczególnej atmosferze. Podyktowane to zosta³o
faktem obchodzenia w tym roku 25. rocznicy
powstania zwi¹zku. Niezale¿nie zaœ od tego, by³a to
ju¿ pi¹ta z rzêdu impreza, któr¹ zwi¹zkowcy zorga-
nizowali dla swoich cz³onków celem zapewnienia jej
uczestnikom wypoczynku i dobrej zabawy. Wziê³o
w niej udzia³ ponad osiemset osób.

W tym roku pogoda dopisa³a tylko do pewnego
momentu. Wystarczy³o to jednak do rozegrania licz-
nych gier, zabaw i konkursów. Dla dzieci przygoto-
wano hula-hoop, rzut lotkami do tarczy, malowanie
rysunków na betonie oraz krêgle. Za udzia³ w zaba-
wach otrzyma³y one szereg cennych nagród. Doroœli
rozegrali mecz siatkówki o Puchar Przewodnicz¹-
cego Komisji Miêdzyzak³adowej, w którym uczestni-
czy³y te¿ siatkarki „Olimpii” Jawor. Ponadto przeci¹-
gano linê, konkurowano w jeŸdzie taczk¹ z beczk¹
miêdzy tyczkami oraz wziêto udzia³ w konkursie
wiedzy o „Solidarnoœci”. W tym ostatnim konkursie
nagrody by³y szczególnie cenne: grill ogrodowy,
radiomagnetofon na p³yty CD, bezprzewodowy
czajnik elektryczny i stojak pod choinkê.

PóŸniej lun¹³ rzêsisty deszcz. Nie odstraszy³o to
jednak wiêkszoœci uczestników tego jubileuszowego
spotkania. Na scenê wesz³y bowiem znane m³odzie-
¿owe zespo³y: „£ukash”, „Weekend” i „Fokus”. Przy
dŸwiêkach ich muzyki bawiono siê a¿ do zmroku.
Imprezê zorganizowano wprawdzie z myœl¹ o cz³on-
kach zwi¹zku, ale mia³a ona charakter otwartyi ka¿dy
móg³ przyjœæ, pos³uchaæ muzyki, wypiæ piwo, czy
zjeœæ coœ na gor¹co. Zainteresowani histori¹ mogli
zwiedziæ mini-wystawê wydawnictw podziemnej
„Solidarnoœci” z lat 1982 - 1989. Pe³na prezentacja
planowana jest w po³owie wrzeœnia 2005 r. 
w Muzeum Regionalnym w Jaworze. Wstêpne roz-
mowy ju¿ poczyniono.

Rozmach, z jakim przygotowano imprezê, nie
by³by mo¿liwy bez udzia³u licznych darczyñców. Do
g³ównych nale¿y zaliczyæ KuŸniê Jawor, PZU - ¯ycie
w Legnicy, oraz KOOL - £o¿yska (Dariusz Jurkie-
wicz). Ponadto festyn wspomagali: Gospodarstwo
Rolne z W¹dro¿a Wielkiego (Wojciech Krasecki),
Centrum Technik Instalacyjno-Grzewczych (Dariusz
Borecki), Myjnia Samochodowa „Inesa”, Metal-Pol
(Jan Moroszczuk, Bogus³aw Golonka), CERAL
(Andrzej Brambor), Hurtownia KIM z Legnicy
(Marek Chabecki, Krzysztof Ha³asa, Janusz Zieliñski),
DOMEX (Dorota i Witold Strzeœniewscy), Klejdom
(Artur Juskowiak, Leszek Kwiatkowski), AGROMA
(Ryszard ¯mudzki, Arkadiusz Grenda, Wies³aw
Lopko, Miros³aw Lopko), Provident Polska, Przed-
siêbiorstwo Handlowe „Lidia” (Zbigniew Bednarek),
Gabinet Stomatologiczny (Ma³gorzata Kijewska-
Ho³ub), Stacja Kontroli Pojazdów, Jan Kar³o i Teresa
Nijaka, Zarz¹d Regionu NSZZ „Solidarnoœæ”.

Wszystkim wy¿ej wymienionym organizatorzy
festynu, KM NSZZ „S” przy KuŸni Jawor S.A. oraz
Komitet Organizacyjny Obchodów 25.rocznicy
Sierpnia i powstania „Solidarnoœci”, sk³adaj¹ gor¹ce
podziêkowania za udzielon¹ pomoc w zorganizowa-
niu tak du¿ego spotkania. Szczególne podziêkowania
nale¿¹ siê: Jednostce Wojska Polskiego w Legnicy za
przygotowanie gor¹cych posi³ków, Komendzie
Powiatowej Policji w Jaworze za zapewnienie ³adu 
i porz¹dku, Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Jaworze
za bezpieczeñstwo i Impelowi-Security za ochronê. 

SW  
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Wiara, która staje siê kultur¹ 
- urodzinowy prezent dla Jana Paw³a II

Ryszard Kaczorwski honorowym
Obywatelem Miasta Legnicy
W tym roku Rada Miejska Legnicy przyzna³a tytu³ Honorowego Obywatela Miasta 
Ryszardowi Kaczorowskiemu ostatniemu prezydentowi Polski na uchodŸstwie. 

(...) Stowarzyszenie „Obecnoœæ”
zaprosi³o legniczan do udzia³u w prezen-
tacji ostatniej ksi¹¿ki Jana Paw³a II
„Pamiêæ i to¿samoœæ”.

W goœcinnych progach  legnickiego
teatru im. Modrzejewskiej spotka³o siê
ponad 300 osób, a wœród nich bp stefan
cichy, bp tadeusz rybak, bp stefan reg-
munt. Zaproszeni prelegenci to: bp tade-
usz pieronek - by³y rektor papieskiej aka-
demii teologicznej w krakowie i d³ugo-
letni jej wyk³adowca, autor ksi¹¿ki
„koœció³ nie boi siê wolnoœci”, rafa³ bub-
niki - dziennikarz „rzeczpospolitej” i
jerzy kichler - niegdyœ przewodnicz¹cy
zwi¹zku gmin wyznaniowych  ¿ydow-
skich w polsce i prezes wroc³awskiej
gminy ¿ydowskiej, obecnie cz³onek jej
zarz¹du. 

Udzielaj¹c odpowiedzi na tak posta-
wione problemy rozmówcy dali niezwy-
k³e œwiadectwo bogactwa treœci, jak¹ nie-
sie ze sob¹ ostatnia ksi¹¿ka Jana Paw³a II.
Wskazywali wrêcz na konieczn¹ wrêcz
prostotê i szczeroœæ serca, które s¹
potrzebna na pocz¹tku lektury, a jedno-
czeœnie nieodzown¹ pracê, jak¹ nale¿y
podj¹æ, aby móc pod¹¿aæ za kolejnymi
myœlami Ojca Œwiêtego. Za absolutn¹
nowoœæ zgodnie uznano koncepcjê z³a,
które w ostatecznoœci s³u¿y dobru, oraz
fakt, ¿e zaproponowane przez Jana Paw³a
II rozumienie takich pojêæ jak kultura, tra-
dycja, naród, patriotyzm,pamiêæ nikogo

nie rani¹, nikogo nie wykluczaj¹ wszyst-
kich otaczaj¹ g³êbokim szacunkiem. Jed-
noczeœnie pojawiaj¹ siê w œwiecie nie po
to, aby toczyæ dyskurs z jego „autoryteta-
mi”, nie po to, by polemizowaæ lub odpie-
raæ zarzuty. Jak ca³e chrzeœcijañstwo
wydarzaj¹ siê w œwiecie i jako wydarze-
nie, staj¹ siê pozytywn¹ propozycjê.

Punkt wyjœcia i osnowê rozmowy sta-
nowi³y pytanie przygotowane przez pro-
wadz¹cego spotkanie Marka Adamowi-
cza. Dotyczy³y kolejno: postaw i uprze-
dzeñ utrudniaj¹cych przyjêcie oraz
narzêdzi u³atwiaj¹cych zrozumienie s³ów
Papie¿a, nowoœci spojrzenia, jakie te
s³owa przynosz¹, oraz sposobów prze-
k³adania ich na nasze ludzkie, codzienne
doœwiadczenie. Udzielaj¹c odpowiedzi
na tak postawione problemy rozmówcy
dali niezwyk³e œwiadectwo bogactwa
treœci, jak¹ niesie ze sob¹ ksi¹¿ka Jana
Paw³a II. Wskazywali na konieczn¹
wrêcz prostotê i szczeroœæ serca, które
s¹ potrzebne na pocz¹tku lektury, a jed-
noczeœnie nieodzown¹ pracê, jak¹ nale¿y
podj¹æ, aby móc pod¹¿aæ za kolejnymi
myœlami Ojca Œwiêtego. Za absolutn¹
nowoœæ zgodnie uznano koncepcjê z³a,
które w ostatecznoœci s³u¿y dobru, oraz
fakt, ¿e zaproponowane przez Jana
Paw³a II takich pojêæ jak kultura, tradycja,
naród, patriotyzm, pamiêæ, nikogo nie
rani¹, nikogo nie wykluczaj¹, wszystkich
otaczaj¹ g³êbokim szacunkiem. Jedno-

czeœnie pojawiaj¹ siê w œwiecie nie po to,
aby toczyæ dyskurs z jego „autoryteta-
mi”, nie po to, by polemizowaæ, lub
odpieraæ zarzuty. Jak ca³e chrzeœcijañ-
stwo wydarzaj¹ siê w œwiecie i jako
wydarzenie, staj¹ siê pozytywn¹ propo-
zycj¹, wewn¹trz której mo¿na ¿yæ. Tak
jak mo¿na by³o ¿yæ wewn¹trz wydarze-
nia, jakim jest Polska, Legnica u pocz¹t-
ku wieku XIX, tak mo¿na ¿yæ niejako
wewn¹trz rzeczywistoœci, któr¹ opisuje
Jan Pawe³ II. Charakteru wydarzenia -
czyli faktu, który ma swoje miejsce w
czasie i przestrzeni, wewn¹trz naszej
kultury, ksi¹¿ka ta nabiera, poniewa¿ -
jak to wielokrotnie podkreœlano w czasie
spotkania -„jest utkana z wszystkich w¹t-
ków doœwiadczenia” Ojca Œwiêtego i
poparta œwiadectwem jego ¿ycia. Ostat-
nie pytanie postawione rozmówcom
przez prowadz¹cego by³o w³aœnie zwró-
cenie uwagi na pal¹ce pragnienie ka¿de-
go, kto czyta s³owa Ojca Œwiêtego - jak
¿yæ, aby s³owa Jana Paw³a II stawa³y siê
prawd¹ w moim ¿yciu, stawa³y siê prze-
strzeni¹ mojego ¿ycia. Znacz¹cej odpo-
wiedzi udzieli³ bp Pieronek, wskazuj¹c,
¿e Jana Pawe³ II zawsze, w rozumieniu
ka¿dej rzeczy, ka¿dego zjawiska, docho-
dzi³ do jego ostatecznych Ÿróde³ - to zna-
czy do Boga. 

„Wszystkie sprawy koñcz¹ siê widze-
niem sedna” - jak piêknie zakoñczy³
Ksi¹dz Biskup „bo to by³ taki cz³owiek”. 

Pierwsza refleksja jaka by³a udzia³em
chyba wszystkich na sali, i jak¹ wszyscy
zabrali ze sob¹ jest doœwiadczenie, ¿e
dobrze byæ razem i ¿e w³aœnie chrzeœci-
jañska kultura dla nas, Polaków i Euro-
pejczyków, jest jedn¹ z najbardziej pod-
stawowych dróg porozumienia. 

(...) Ka¿dy kto po spotkaniu jeszcze
raz, a mo¿e pierwszy raz, weŸmie do
rêki „Pamiêæ i to¿samoœæ„ bêdzie móg³
powiedzieæ z radoœci¹ o trudnych s³o-
wach Ojca Œwiêtego: „Naród bowiem
jest t¹ wielk¹ wspólnot¹ ludzi, któr¹
³¹cz¹ ró¿ne spoiwa, ale nade wszystko
w³aœnie kultura. Naród istnieje „z kultu-
ry„ i „dla kultury„. I dlatego w³aœnie jest
ona tym znamienitym wychowawc¹ ku
temu, aby bardziej byæ we wspólnocie”. 

Nie potrafiê mo¿e znaleŸæ s³ów, aby
to wyt³umaczyæ, ale tak w³aœnie mi siê
zdarzy³o, kiedy wspólnie s³uchaliœmy
Chopina w teatrze, kiedy razem œpiewa-
liœmy, byliœmy bardziej razem. 

(...) To my zostaliœmy obdarowani w
dzieñ urodzin Jana Paw³a II. Obdarowani
ksi¹¿ka, która jest drog¹ do wzrastania,
ksi¹¿k¹, która sta³a siê pretekstem do
spotkania, ksi¹¿k¹, która na nowo uczy
nas kochaæ nasz¹ wspólnotê i nasz¹ kul-
turê. Zostaliœmy obdarowani pracowitym
¿yciem cz³owieka, który szed³ naprzód,
abyœmy mogli iœæ za nim, budowa³, byœmy
my mieli gdzie przynale¿eæ. Dziêkujemy
Ojcze Œwiêty. Dziêkujemy Boze za dar
Jego ¿ycia. Fragmenty relacji Idy Kruczek 
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Wdniu 6 czerwca br. pod-
czas uroczystej sesji Rady
Miasta prezydent Kaczo-

rowski osobiœcie odebra³ tytu³ z r¹k
przewodnicz¹cego Rady Miasta Cze-
s³awa Kozaka. W swoim wyst¹pieniu
podziêkowa³ Radzie za to zaszczytne
wyró¿nienie, a nastêpnie przypo-
mnia³, jak wielk¹ wartoœci¹ jest
Ojczyzna. „Broniliœmy wolnoœci i nie-
podleg³oœci naszej nade wszystko
ukochanej Ojczyzny, a kiedy po woj-
nie ulegliœmy przemocy, premier
Tomasz Arciszewski odrzuci³ uk³ad
ja³tañski i zapowiedzia³ dalsz¹ walkê,
ju¿ bez orê¿a, lecz w tym samym
celu. Powstanie „Solidarnoœci” i roz-
k³ad Zwi¹zku Sowieckiego stworzy³o
sytuacjê pozwalaj¹c¹ narodowi na

suwereny wybór Prezydenta Rzeczy-
pospolitej. Moi poprzednicy, od W³a-
dys³awa Raczkiewicza poczynaj¹c,
powtarzali gotowoœæ przekazania
prezydentury najgodniejszemu 
z Polaków,wybranemu w sposób
wolny od zewnêtrznego nacisku.
Wybór Lecha Wa³êsy pozwoli³ mi na
przekazanie urzêdu prezydenta 
i zamkniêcie dzia³alnoœci w³adz pol-
skich na ObczyŸnie. (...) W dalszej
czêœci Kaczorowski mówi³: „Jestem
tu w okresie rocznic, wydarzeñ,które
zdecydowa³y o losach Kraju i Naro-
du. Nie mo¿emy wobec nich zostaæ
obojêtni, bo jeszcze nie zasch³y rany
zadane Polsce i Polakom. Wiedz¹ 
o tym dobrze Obywatele Legnicy,
Miasta, które w wyniku II wojny œwia-

towej zmieni³o swój sk³ad narodo-
woœciowy przyjmuj¹c wygnañców ze
wschodnich ziem Rzeczypospolitej
i przez prawie 50 powojennych lat
pozostawa³o pod sowieckim nadzo-
rem. 

Na zakoñczenie Kaczorowski mówi³
o atutach Legnicy: „Legnica jest mia-
stem na wskroœ europejskim. Le¿y
prawdzie daleko od centrum Polski, ale
na mapie Europy ma bardziej centralne
po³o¿enie ni¿ najwiêksze miasta kraju.
St¹d jest bli¿ej do Berlina i Pragi ni¿ do
Warszawy. (...) Wierzê, ¿e przekszta³-
caj¹c siê z oœrodka militarnego w mia-
sto akademickie, Legnica znów stanie
siê Grodem zasobnym, a mieszkañcy
bêd¹ szczêœliwi i dumni z jego rozwo-
ju.

Niech ¿yje Legnica i Jej Mieszkañcy!
Bo¿e B³ogos³aw Miastu! WO

Ryszard Kaczorowski 

ur. 1919, polityk; 1939 komendant chora-

gwi Szarych Szeregów w Bialymstoku; aresz-

towany 1941, skazany na smierc; po zmia-

nie wyroku zeslany do lagrów na Kolyme;

1942 w Armii Pol. na Wschodzie; 1986-89

min. spraw krajowych w rzadzie RP na

uchodzstwie; 1989-91 prezydent RP na

uchodzstwie. W 1991 roku przekazal insy-

gnia wladzy Lechowi Walesie.


