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Legnicki Sierpieñ ’80
W Lubinie, 2 wrzeœnia w Centrum Kultury MUZA, odbêd¹ siê regionalne uroczystoœci 25-lecia powstania NSZZ „Solidarnoœæ”.
Na tê rocznicê zaprosi³em obecnych delegtów, przewodnicz¹cych organizacji zak³adowych i miêdzyzak³adowych, pracowników
Zarz¹du Regionu zatrudnionych w ostatnich 25 latach. Nie zapomnia³em o osobach, które cierpia³y w wiêzieniach i obozach
internowania za idea³y Solidarnoœci. Mam œwiadomoœæ, i¿ do ka¿dej z tych osób nie dotrzemy, poniewa¿ nie dysponujemy
pe³n¹ baz¹ adresow¹, b¹dŸ niektóre dane s¹ nieaktualne. St¹d moje zaproszenie równie¿ za poœrednictwem gazety. Spotkajmy
siê w tym dniu na uroczystym Walnym ZjeŸdzie Delegatów, na Mszy Œw. w koœciele pw. Matki Boskiej Czêstochowskiej i przed
Pomnikiem Pamiêci Ofiar Lubina ‘82. Manifestujmy w sposób pokojowy po raz 25 nasze radoœci i smutki. B¹dŸmy razem nadal
i razem pracujmy zgodnie ze Spo³eczn¹ Nauk¹ Koœcio³a: „Jeden drugiego brzemiona noœcie”.
Bogdan Or³owski, przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ „Solidarnoœæ”
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25-LECIE SOLIDARNOŒCI
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on o wartoœci 50 z³otych oraz talony na
poczêstunek i piwo
otrzymali uczestnicy Zwi¹zkowego Festynu Rodzinnego
NSZZ Solidarnoœæ Huty Miedzi
G³ogów.
Leœna Dolina po raz kolejny
w ci¹gu ostatnich tygodni sta³a siê
miejscem spotkania zwi¹zkowców i ich rodzin. Tym razem
w s³oneczn¹ niedzielê, 19 czerwca,
do oœrodka przybyli pracownicy
Huty Miedzi „G³ogów”, Zak³adu

Gospodarki Wod¹, Centralnego
Oœrodka Przetwarzania Informacji,
Jednostki Ratownictwa GórniczoHutniczego oraz firmy REMY.
Na festynie nagrodzono ksi¹¿kami oraz pami¹tkowymi srebrnymi monetami cz³onków zwi¹zku. Nie zabrak³o te¿ konkurencji,
gier i zabaw dla dzieci i doros³ych. Najm³odsi rywalizowali
m.in. w rzutach do kosza, wyœcigu w workach, slalomie z pi³k¹,
skokach na skakance. Du¿ym
zainteresowaniem cieszy³ siê

konkurs piosenki dzieciêcej,
w którym pierwsze miejsce zajê³a Ewa Stasiak, drugie Dominik
Galewski, trzecie duet Arleta
Dragan i Patrycja Wawrzyñczuk.
Ponadto dzieci bezp³atnie korzysta³y z suchego basenu, dmuchanej zje¿d¿alni, gry w cymbergaja.
Wszystkie konkursy cieszy³y siê
du¿ym zainteresowaniem, rozdano ponad 350 nagród.
Doroœli mogli wzi¹æ udzia³ m.in.
w konkurencji rozci¹gania sprê¿yn, w której w kategorii pañ trzy

pierwsze miejsca zajê³y: Katarzyna
Domaga³a, Barbara Torfiñska
i Urszula Klepusiewicz. W kategorii panów kolejnoœæ by³a nastêpuj¹ca: Marian Chwaszcz, Leszek
Weso³owski i Grzegorz Hofmañski. W zawodach w piciu piwa
przez s³omkê na czas pierwsze
miejsce zaj¹³ S³awomir Michalewicz, drug¹ pozycjê wywalczy³
Daniel Har³o¿yñski a trzeci by³
Grzegorz Hofmañski. W konkursie bicia piany z jajek zwyciê¿yli
Aneta i Mariusz Peterka. Odby³ siê

te¿ konkurs w odgadywaniu cen,
rodzinny konkurs œpiewu oraz
zawody specjalnie przygotowane
dla pañ, polegaj¹ce na wbijaniu 25
centymetrowych gwoŸdzi w pieniek za pomoc¹ jak najmniejszej
iloœci uderzeñ m³otka. Uczestnicy
festynu mogli te¿ sprawdziæ swoje
oko podczas strzelania z wiatrówki i rodzinnego turnieju w lotki,
a amatorzy nieco mocniejszych
wra¿eñ obejrzeæ pokazy walki
Modern Ju-jitsu. Wszyscy bior¹cy
udzia³ w przygotowanych zaba-

wach otrzymali medale, dyplomy,
nagrody i upominki.
Podczas festynu Robert
Œwierszcz, Jacek Franczuk i Kazimierz Pyk wydawali zdjêcia
z poprzednich lat oraz na bie¿¹co
fotografie z niedzielnej imprezy.
Na rodzinnym spotkaniu nie
zabrak³o te¿ koni, kucyków,
bryczki, waty cukrowej i dmuchanych baloników. By³o te¿ doskona³e jad³o i napoje. Ca³oœæ zakoñczy³a trwaj¹ca do wieczora zabawa taneczna w Leœnej Chacie.

25-LECIE SOLIDARNOŒCI
Rocznicê powstania NSZZ „Solidarnoœæ” uczcili tak¿e zwiazkowcy
z Volkswagena organizuj¹c 29
czerwca w Lubiatowie festyn
rodzinny, na który przyby³o prawie
500 osób. Wœród wielu atrakcji przygotowano wile gier i zabaw. Du¿ym
zainteresowaniem cieszy³y siê przeja¿dzki ¿aglówkami oraz rodzinnymi
rowerami. Odby³y sie równie¿
mistrzostwa w pi³karzyki. Dla dzieci
zwi¹zkowców przygotowano takze
szereg zabaw, choæ najbardziej
„okupowiana” by³ dmuchana zje¿d¿alnia. Oczywiœcie nie zabrak³o dla
nikogo grochówki i piwa.
DD
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25-LECIE SOLIDARNOŒCI

Ju¿ po raz ósmy szeœciu œmia³ków wyp³ynê³o w rejs. Tym razem za³oga
obra³a kurs na Morze Pólnocne dop³ywaj¹c do granic Norwegii. Grzegorz
Spa³a fotoreporter Konkretów, cz³onek NSZZ „Solidarnoœæ” w tym roku
zabra³ ze sob¹ flagi i chusty NSZZ „Solidarnoœæ”, które przekazywa³
w portach zagranicznym ekipom. W ten sposób uczci³ 25 rocznicê
powstania Solidarnoœci.
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

Wybra³y Solidarnoœæ
W Miedziowym Centru Zdrowia rozwi¹za³ siê
Zwi¹zek Zawodowy Pielêgniarek i Po³o¿nych
skupiaj¹cy blisko 50 osób.
32 spoœród nich wst¹pi³y do NSZZ „Solidarnoœæ”. Jak poinformowa³y przewodnicz¹c¹ Solidarnoœci Mariê Masny przyczyn¹ wypisania siê ze
zwi¹zku by³o nik³e, a czasami wrêcz ¿adne zainteresowanie w³adzy zwierzchniej. Wiele pism kiero- Maria Masny
wanych do niej pozostawa³o bez odpowiedzi.
Jedynie „Solidarnoœæ” s³uzy³a zawsze pomoc¹.

„S” apeluje
do Marsza³ka
NSZZ „Solidarnoœæ” protestuje przeciwko forsowaniu w Sejmie
projektu ustawy o ustanowieniu Krzy¿a „Solidarnoœci”.
Komisja Krajowa NSZZ „S” przes³a³a do Marsza³ka Sejmu list,
w którym domaga siê wycofania z dalszych prac Sejmu projektu
o ustanowieniu Krzy¿a „Solidarnoœci”. Najistotniejsze uwagi, jakie
zwi¹zkowcy zg³aszaj¹ do projektu ustawy to m.in.:
brak konsulatacji projektu ustawy z NSZZ „S”
autorzy projektu nie wyst¹pili do Komisji Krajowej z wnioskiem
o wyra¿enie zgody na u¿ycie zastrze¿onego w Statucie Zwi¹zku znaku
graficznego „Solidarnoœæ”
Zwi¹zkowcy zapowiedzieli równie¿, ¿e w przypadku uchwalenia
ustawy, wykorzystaj¹ wszystkie prawne mo¿liwoœci - ³¹cznie z zaskar¿eniem ustawy do Trybuna³u Konstytucyjnego, aby zablokowaæ jej
wejœcie w ¿ycie.
Dzia³ Informacji KK

Z³ota „Solidarnoœæ”
W sierpniu do obiegu zostan¹ wprowadzone monety upamiêtniaj¹ce 25. rocznicê wydarzeñ Sierpnia 1980 r. i powstania NSZZ ”Solidarnoœæ”.
17 sierpnia Narodowy Bank Polski wyda okolicznoœciowe monety
z okazji 25. rocznicy powstania „Solidarnoœci”. Do obiegu trafi najwiêcej, bo a¿ milion sztuk monet o nominale 2 z³. Do kupienia w
oddzia³ach Narodowego Banku Polskiego bêd¹ równie¿ monety
srebrne o nominale 10 z³ w cenie 46 z³ oraz monety z³ote o nominale
200 z³ w cenie 1020 z³. Wielkoœæ emisji monet srebrnych wynosi
64.900 monet a z³otych 4.600.
Dzia³ Informacji KK

Solidarnoœæ zakoñczy³a
komunizm
Kongres Stanów Zjednoczonych przyj¹³ rezolucjê upamiêtniaj¹c¹
25 rocznicê Sierpnia 1980 r. i powstania NSZZ „Solidarnoœæ”.
W poniedzia³ek podczas pierwszej sesji, Kongres Stanów Zjednoczonych przyj¹³ jednomyœlnie rezolucjê upamiêtniaj¹c¹ powstanie
NSZZ „S”.
Amerykañscy kongresmani oddali czeœæ zmaganiom i poœwiêceniu
Polaków, którzy czêsto ryzykowali ¿yciem walcz¹c o demokracjê
i powrót Polski do wspólnoty pañstw demokratycznych. W rezolucji
podkreœlono rolê Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, który podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 r. dodawa³ odwagi swoim rodakom.
„Solidarnoœæ zakoñczy³a komunizm w Polsce bez rozlewu krwi
i zainspirowa³a inne narody pod sowieck¹ kontrol¹ oraz doprowadzi³a
do upadku Muru Berliñskiego, 9 listopada 1989 r.” – czytamy w rezolucji.
W rezolucji napisano równie¿, ¿e Polska jest wzorem dla innych krajów, które walcz¹ o wyzwolenie spod autorytarnych rz¹dów i ustanowienie reprezentatywnych w³adz.
G³ównym promotorem rezolucji by³ republikañski kongresman
z Kalifornii, Elton Gallegly. Wspiera³ go kongresman polskiego pochodzenia John Dingell.
Dzia³ Informacji KK
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25 lat Solidarnoœci
NSZZ „Solidarnoœæ” w bie¿¹cym roku obchodzi 25 rocznicê powstania.
Jest to rocznica znacz¹ca zarówno dla Zwi¹zku, jak i dla nas wszystkich.

D

wadzieœcia piêæ lat temu zapocz¹tkowane zosta³y zmiany,
które doprowadzi³y do: upadku
muru berliñskiego i po³¹czenia podzielonej przez lata Europy, pierwszych
demokratycznych wyborów i ugruntowania demokracji w Polsce, przyjêcia
zasad wolnoœci s³owa i poszanowania
w³asnoœci prywatnej, wprowadzenia
zasad gospodarki rynkowej, przyst¹pienia
Rzeczpospolitej do NATO i Unii Europejskiej, stworzenia perspektyw dla dalszego rozwoju gospodarczego i spo³ecznego
naszej Ojczyzny.

¿ycia, doprowadzili do odrodzenia siê wolnej, demokratycznej Polski. Nie najlepiej
jest równie¿ z wiedz¹ o tamtych czasach
wœród najm³odszego pokolenia. Musimy
mieæ jednak œwiadomoœæ, ¿e w du¿ej mierze na nas spoczywa odpowiedzialnoœæ za
przekazanie prawdy naszym dzieciom i
wnukom .
Rocznica dwudziestopiêciolecia NSZZ
„Solidarnoœæ” jest œwietn¹ okazj¹, a¿eby
przypomnieæ nam wszystkim jak du¿o
razem przeszliœmy od 80 roku.

Ludzka pamiêæ jest zawodna. Dzisiaj
wielu z nas zapomina o tamtym zrywie i o
ludziach „Solidarnoœci”, którzy kosztem
kariery zawodowej, zdrowia i nierzadko

Bogdan Or³owski
Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Regionu Zag³êbie Miedziowe
NSZZ „Solidarnoœæ”

Uroczystoœci centralne
30 sierpnia 2005 r. Hala Olivia w Gdañsku
! Okolicznoœciowy zjazd zwi¹zkowców w historycznym miejscu, gdzie odby³ siê I Zjazd
NSZZ Solidarnoœæ.
Uczestnikami uroczystoœci, oprócz aktualnych delegatów, bêdzie oko³o 3,5 tysi¹ca goœci
z kraju i zagranicy, w tym przedstawiciele Miêdzynarodowej Konfederacji Wolnych Zwi¹zków
Zawodowych, Œwiatowej Konfederacji Pracy, Europejskiej Konfederacji Zwi¹zków Zawodowych,
Miêdzynarodowej Organizacji Pracy.
Program zjazdu:
! 16.00 – rozpoczêcie
! 16.00 – 18.30 – okolicznoœciowe przemówienia, podziêkowania, wrêczanie medali
! ok.18.30 – 19.00 – zakoñczenie czêœci oficjalnej
! 20.00 uroczysty koncert z okazji 25 rocznicy powstania NSZZ „Solidarnoœæ”
– „Honor jest Wasz Solidarni”, wg scenariusza Jerzego Bielunasa.
W koncercie wyst¹pi¹ znani artyœci m.in.: Andrzej Seweryn, Zbigniew Zapasiewicz, Krystyna
Janda, Anna Maria Jopek, Jan Peszek, Kinga Preis, Iwona Lorenc, Wojciech M³ynarski,
Jan Pietrzak. Koncert bêdzie transmitowany przez TVP2.
31 sierpnia 2005 r. Plac Solidarnoœci w Gdañsku
! 9.00 – Brama nr 2 Stoczni Gdañskiej. Sk³adanie kwiatów przez delegacje regionów, bran¿,
organizacji spo³ecznych i politycznych
! 10.30 – Program artystyczny
! 11.30 – Wprowadzenie sztandarów na Plac Solidarnoœci
! 12.15 – Brama nr 2 Stoczni Gdañskiej. Sk³adanie kwiatów przez delegacje stoczniowców,
sygnatariuszy porozumieñ, Komisjê Krajow¹ NSZZ „S”, zarz¹dy regionów: Gdañskiego,
Pomorza Zachodniego, Œl¹sko–D¹browskiego, w³adze miasta Gdañska i województwa
pomorskiego, delegacje zagraniczne
! 12.30 – Uroczysta Msza œw., której bêdzie przewodniczy³ ks. abp Stanis³aw Dziwisz, osobisty wys³annik Ojca Œwiêtego Benedykta XVI
! 16.30 – Brama nr 2 Stoczni Gdañskiej. Sk³adanie kwiatów przez goœci specjalnych konferencji ”Od Solidarnoœci do wolnoœci” i ”Solidarnoœæ dla przysz³oœci” oraz podpisanie aktu
powo³ania Europejskiego Centrum Solidarnoœci
! 20.30 – Teren Stoczni Gdañskiej. Widowisko s³owno–muzyczne

Uroczystoœci
regionalne
2 wrzeœnia – LUBIN
! 11.30 – Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ”
Regionu Zag³êbie Miedziowe
– CK Muza
! 13.00 – Przegl¹d Kronik Filmowych z lat osiemdziesi¹tych – CK Muza
! 14.00 – otwarcie wystawy
„25 lat NSZZ Solidarnoœæ
w Regionie Zag³êbie Miedziowe” – CK Muza
! 15.00 Msza Œw. koncelebrowana przez J.E. Ks. Bp Stefana Cichego Ordynariusza Diecezji Legnickiej
! 16.30 Przemówienia okolicznoœciowe i z³o¿enie kwiatów
pod Pomnikiem Pamiêci
Ofiar Lubina ‘82 w XXIII rocznicê Wydarzeñ
! 17.00 Koncerty rockowe
– tereny zielone w Lubinie.
M.in.: TSA.

Jean-Michel Jarre w Gdañsku
Z okazji 25. rocznicy powstania „Solidarnoœci” na terenie Stoczni Gdañskiej odbêdzie siê koncert francuskiego kompozytora
muzyki elektronicznej Jeana Michela Jarre'a.
Jego monumentalne widowiska, które ³¹cz¹
muzykê, œwiat³o i dŸwiêk ciesz¹ siê du¿¹
popularnoœci¹ i przyci¹gaj¹ miliony widzów.
Koncert Jeana Michela Jarre'a odbêdzie
siê na terenie Stoczni Gdañskiej 26 sierpnia
2005 r. o godz. 20.00. Artysta nie weŸmie
za swój wystêp honorarium. Organizatorem koncertu jest TVP i Fundacja Gdañska,
której przedstawiciele podpisali 20 lipca br.
umowê z menad¿erem Jeana Michela Jarre’a okreœlaj¹c¹ wszystkie szczegó³y widowiska. Koncert ma byæ transmitowany przez
telewizjê publiczn¹. Obejrzeæ go bêd¹
mogli tak¿e widzowie TV Polonia i internauci.
W œrodê (27 lipca ) firma TicketPro rozpocznie sprzeda¿ biletów w cenach: 33, 55
i 66 z³otych. Wejœciówki bêd¹ sprzedawane równie¿ w Czechach i na Wêgrzech oraz
w internecie.

Jean – Michel Jarre urodzi³ siê 24 sierpnia 1948 roku w mieœcie
Lyon we Francji, syn znanego kompozytora muzyki filmowej - Maurice'a Jarre'a. Jego matka - France Pejot by³a w czasie wojny dzia³aczk¹
francuskiego Ruchu Oporu, a nastêpnie schwytana przez Gestapo
zosta³a osadzona w obozie koncentracyjnym; odznaczona Legi¹ Honorow¹ z r¹k gen. de Gaulle'a.
Jean Michel Jarre jest kompozytorem muzyki elektronicznej. Pierwszym albumem, który przyniós³ artyœcie s³awê by³ Oxygene, za który
otrzyma³ nagrodê Grand Prix Du Disques, a drugim Equinoxe. Obie p³yty stanowi¹ do dziœ
najwiêksze osiagniêcie artysty.
S³ynne s¹ jego koncerty-przedstawienia organizowane dla du¿ej publicznoœci. Pierwszy
koncert Jarre'a odby³ siê 14 Lipca 1979 r. na Place de la Concorde w Pary¿u, na którym zgromadzi³o siê ponad milion widzów. Tym koncertem Jean Michel Jarre uzyska³ swój pierwszy
wpis do ksiêgi rekordów Guiness'a, ustanawiaj¹c rekord zgromadzonej publicznoœci. Zreszt¹
rekord ten zosta³ póŸniej przez Jarre'a niejednokrotnie pobity, np. na koncert w Moskwie
w 1997 roku przyby³o a¿ 3,5 miliona osób.
5 paŸdziernika 1986 roku w swoim rodzinnym Lyonie artysta zorganizowa³ koncert, aby
uczciæ wizytê w mieœcie Papie¿a Jana Paw³a II.
TicketPro ma swoje punkty sprzeda¿y
biletów w ok. 70 miejscach w Polsce. Na
Pomorzu dziewiêæ punktów jest w Trójmieœcie i jeden w S³upsku. Mo¿liwoœæ kupna
biletu przez internet zosta³a zarezerwowa-
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na tylko dla posiadaczy kart kredytowych.
Jak informuj¹ organizatorzy, w cenie biletu
jest op³ata za dojazd na koncert i powrót
gdañsk¹ komunikacj¹ miejsk¹ oraz poci¹gami Szybkiej Kolei Miejskiej.

Szkolenia

P

Zakoñczy³ siê kolejny rok
szkoleniowy. Od 1 czerwca
2004 r. do 30 czerwca 2005 r.
w Regionie zorganizowano 32
szkolenia, w których wziê³o Ewa
udzia³ 459 osób. Najwiêcej, bo Kosiorowska
105, uczestniczy³o w Szkoleniu
podstawowym na temat rozwoju Zwi¹zku. Ponadto 38 w SOD-1, 37 w szkoleniach dla sipowców, 27
w szkoleniach poœwiêconych Zmianom w prawie
pracy. Wyj¹tkowo du¿a grupa cz³onków Zwi¹zku
(22) wziê³a udzia³ w rocznym kursie Podstawowe
Elementy Zarz¹dzania. Najaktywniejsze szkoleniowo organizacje zak³adowe i miêdzyzak³adowe to:
Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach, Volkswagen Motor
Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Zak³ady Górnicze
„Lubin”, Wojewódzkie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy SA, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Z³otoryi, FUM „Chofum” w Chocianowie oraz organizacje pracowników oœwiaty
i wychowania w Jaworze i w Legnicy. W lipcu
i sierpniu Dzia³ Szkoleñ organizuje szkolenia tylko
po otrzymaniu konkretnego zamówienia od komisji
zak³adowych. Natomiast równie¿ w czasie wakacji
mo¿na zg³aszaæ chêtnych na zajêcia, które bêd¹
prowadzone od wrzeœnia. Ofertê szkoleniow¹
Regionu mo¿na poznaæ na stronie http://www.solidarnosc.org.pl/legnica.

A

!!!
Zachêcaj¹c do zg³aszania siê na szkolenia informujê, ¿e wymienione ni¿ej, organizowane przez
Dzia³ Szkoleñ Regionu Zag³êbie Miedziowe, s¹ nieodp³atne dla cz³onków naszego zwi¹zku w Regionie. Uczestnicy zapraszani s¹ w oparciu o kolejnoœæ
zg³oszeñ.
Istnieje mo¿liwoœæ zorganizowania zajêæ w siedzibach oddzia³ów Regionu oraz szkoleñ dopasowanych do potrzeb danej organizacji. Zamawiaj¹c
takie warsztaty KZ powinna dok³adnie przedstawiæ
oczekiwania zwi¹zane z programem warsztatów, a
Prezydium ZR rozwa¿y mo¿liwoœæ nieodp³atnego
szkolenia – zale¿y to od œrodków jakimi dysponuje
Regionalny Fundusz Szkoleniowy. Koszty dojazdu na
zajêcia, wy¿ywienia i noclegów ponosi
Wszystkie szkolenia s¹ na bie¿¹co aktualizowane
z uwzglêdnieniem zmian, które zachodz¹ w prawie
pracy i prawie wewn¹trzzwi¹zkowym.
Zg³oszenia przyjmujemy pod nr telefonów: 72108-78, 721-08-98, 722-42-22.
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SOD-1

Szkolenie podstawowe na temat rozwoju Zwi¹zku
(1 dzieñ) uœwiadamiaj¹ce cz³onkom, ¿e si³a Zwi¹zku le¿y m.in. w jego liczebnoœci oraz to, ¿e od tej
si³y zale¿y powodzenie w negocjacjach - osi¹gniêcie najwy¿szych mo¿liwych p³ac i najlepszych warunków pracy.

Zmiany w prawie pracy
(1 dzieñ), na bie¿¹co aktualizowane szkolenie poœwiêcone prawu pracy ze szczególnym uwzglêdnieniem zmian, które w nim zachodz¹.

Wybory w podstawowych jednostkach organizacyjnych Zwi¹zku

Szkolenie ogólnozwi¹zkowe dla dzia³aczy zwi¹zkowych - czêœæ 1 (4 dni) – podstawowe szkolenie
zwi¹zkowe, które powinien przejœæ ka¿dy dzia³acz KZ. Wykszta³ca samodzielnoœæ i umiejêtnoœæ wyszukiwania rozwi¹zañ problemów, uœwiadamia ró¿norodnoœæ zagadnieñ jakimi musi zajmowaæ siê zwi¹zek
zawodowy. Tematyka szkolenia obejmuje m.in.: spotkania ze zwi¹zkowcami i interwencje w sprawach
pracowniczych, zebrania komisji zak³adowej, negocjacje i spory zbiorowe, kodeks pracy, ustawê o
zwi¹zkach zawodowych i ustawê o zwolnieniach grupowych – bie¿¹cy stan prawny.

SOD-2
Szkolenie ogólnozwi¹zkowe dla dzia³aczy zwi¹zkowych – czêœæ 2 (4 dni), jest kontynuacj¹ szkolenia podstawowego. Podczas tego szkolenia dzia³acze wzbogacaj¹ swoj¹ wiedzê na temat: uprawnieñ zwi¹zków
zawodowych, rozwi¹zywania problemów, komunikowania siê, spo³ecznej inspekcji pracy, negocjowania itd.

(1 dzieñ) – szkolenie przeznaczone dla osób prowadz¹cych zebrania wyborcze, cz³onków komisji
skrutacyjnych i wszystkich zainteresowanych cz³onków Zwi¹zku.

SOD-3
Spo³eczna Inspekcja Pracy
(3 dni) - dotyczy roli i zadañ zwi¹zku zawodowego w zakresie ochrony pracy oraz podstaw prawnych dzia³alnoœci SIP.

(Prawo Pracy) - Szkolenie Ogólnozwi¹zkowe dla Dzia³aczy Zwi¹zkowych - czêœæ 3 (4-dni). Program
szkolenia obejmuje zagadnienia dotycz¹ce: Kodeksu Pracy, Ustawy o zwi¹zkach zawodowych, Ustawy o
zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych, Ustawy o szczególnych zasadach rozwi¹zywania z pracownikami umów o pracê z przyczyn niedotycz¹cych pracownika.

Gra w przedsiêbiorstwo

Ksiêgowoœæ w Zwi¹zku
(1 dzieñ) - podczas tego szkolenia osoby, które zajmuj¹ siê ksiêgowoœci¹ KZ, a dotychczas nie mia³y
z tym wiele wspólnego mog¹ poznaæ podstawowe zasady ksiêgowoœci.

(2-dni) symulacja, podczas której uczestnicy zarz¹dzaj¹c spó³k¹, poznaj¹ podstawowe pojêcia ekonomiczne oraz ucz¹ siê wype³niaæ arkusze: planowania decyzji oraz przep³ywów gotówkowych, rachunku
wyników, kapita³u obrotowego i bilansów, a na koniec wyceniaj¹ przedsiêbiorstwo na podstawie wartoœci ksiêgowej i metod¹ dochodow¹ z kapitalizacj¹. Ucz¹ siê rozszyfrowaæ druk F-01.

Zasady dzia³ania komisji rewizyjnej
(2 dni) podczas warsztatów cz³onkowie komisji rewizyjnych dowiedz¹ siê jakie s¹ zasady dzia³ania
komisji rewizyjnej oraz jej uprawnienia.

Sztuka negocjacji
4-dniowe szkolenie, podczas którego uczestnicy poznaj¹ regu³y racjonalnych negocjacji, æwicz¹ techniki
negocjacyjne, ucz¹ siê jak przygotowaæ siê do ró¿nych etapów negocjacji.

Podstawy komunikacji spo³ecznej
2-dniowe szkolenie poœwiêcone komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zasadom konstruktywnego porozumiewania siê interpersonalnego i w organizacjach.
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Sejm przeg³osowa³

Krzysztof Raczkowiak autor zdjêæ z Wydarzeñ Lubiñskich ‘82 uruchomili w internecie stronê (http://www.lubin82.pl) prezentuj¹c¹ jego
zdjêcia, a tak¿e wiele innych informacji dotycz¹cych tamtych tragicznych wydarzeñ. Jak mówi sam autor: „Na tych stronach postanowi³em
zamieœciæ swoje zdjêcia z tamtego okresu oraz zebraæ publikacje dotycz¹ce tragicznych wydarzeñ. Bêdê wdziêczny za pomoc i nadsy³anie
materia³ów lub linków do archiwalnych zasobów internetowych, do
których nie uda³o mi siê dotrzeæ”. Zapraszamy do odwiedzenia strony.
WO

Oko³o 8 tys. górników protestowa³o przed Sejmem 26 lipca br. Górnicy domagali
siê wprowadzenia pod ostatnie obrady Sejmu tej kadencji obywatelskiego
projektu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

1% dla Caritas
FOT. WOJCIECH GUMU£KA

Caritas Diecezji Legnickiej pragnie gor¹co podziêkowaæ wszystkim,
którzy 1% swojego podatku wp³acili na nasze konto jako organizacji
po¿ytku publicznego. Do 5 maja otrzymaliœmy wp³aty od 1048 osób
fizycznych na kwotê 71 963,98 z³.
Piêni¹dze te s¹ wyrazem zaufania dla naszej organizacji, a jednoczeœnie jest dla nas wyzwaniem, aby wykorzystaæ te œrodki jak najbardziej zgodnie z wol¹ darczyñców.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e planujemy te œrodki w ca³oœci wydaæ
na trzy cele:
1. dofinansowanie wypoczynku dzieci biednych z naszej Diecezji,
2. dop³aciæ do dzia³alnoœci œwietlicy socjoterapeutycznej 4 366 z³,
3. wspomóc sto³ówkê dla biednych 1 643 z³.

G

órnicy od rana zbierali siê przed
Sejmem. Marsza³ek Sejmu W³odzimierz Cimoszewicz zdecydowa³, ¿e pos³owie na ostatnim posiedzeniu
tej kadencji nie zajm¹ siê projektem
nowelizacji ustawy emerytalnej. Po spotkaniu z przedstawicielami protestuj¹cych górników ustalono, ¿e sejmowa
komisja polityki spo³ecznej rozwa¿y
wy³¹czenie kwestii emerytur górniczych
z ca³ego projektu ustawy o emeryturach

Ks. Czes³aw W³odarczyk

FOT. PIOTR NOWSIELSKI

Nowy dziekan

Podczas obrad konferencji ksiê¿y i dziekanów, której przewodniczy³
biskup legnicki Stefan Cichy zaprzysiê¿ony zosta³ nowy dziekan dekanatu Polkowice - ks. Marian Kopko - duszpasterz NSZZ „Solidarnoœæ”
Regionu Zag³êbie Miedziowe, który zast¹pi³ na tym stanowisku ks.
Ludwika Koœmidka.
Serdecznie gratulujemy ksiêdzu Marianowi.
WO

Pielgrzymka

i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych w celu skierowania ich pod
obrady Sejmu. Po po³udniu komisja sejmowa zarekomendowa³a Sejmowi zajêcie siê utrzymaniem obecnego systemu
emerytur dla górników.
Podczas protestu dosz³o do staræ z policj¹. W wypowiedzi dla TVN24 Mariusz
Soko³owski, rzecznik sto³ecznej policji
stwierdzi³, ¿e organizatorzy do koñca starali
siê utrzymaæ porz¹dek podczas manifestacji.

Z Regionu Zag³êbie Miedziowe w pikiecie przed Sejmem uczestniczy³o ponad 150
górników z NSZZ „Solidarnoœæ”. Jak poinformaowa³ nas Bogus³aw Szarek podczas
staræ z policj¹ dwóch naszych kolegów
zosta³o pobitych ale na szczêœcie nic nikomu siê nie sta³o.
Sejm przyj¹³ ustawê, w której utrzymano obecny system przyznawania emerytur
górnikom. Teraz czas na Senat i Prezydenta.

Kolejarskie protesty
W dniach 23 maja – 5 czerwca br zwi¹zki zawodowe przeprowadzi³y wœród pracowników zak³adów spó³ek Grupy PKP referendum.
Potwierdzi³o ono, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ kolejarzy nie aprobuje
obecnej rz¹dowej strategii wobec spó³ek Grupy PKP i ograniczania
miejsc pracy oraz wyrazi³o wolê przeprowadzenia na kolei strajku.
Wyniki i przebieg tego referendum podsumowano zaœ 9 czerwca,
na wspólnym posiedzeniu Krajowego Komitetu Protestacyjno– Strajkowego. Wyniki referendum uznano za satysfakcjonuj¹ce. Potwierdzi³o ono niezadowolenie kolejarskich za³óg z dzia³añ Rz¹du RP
wobec polskich kolei. Podczas tego spotkania podjêto te¿ decyzje co
do dalszych dzia³añ protestacyjnych. Ustalono ¿e je¿eli nie zmieni siê
podejœcie Rz¹du RP wobec kolei, je¿eli w najbli¿szym czasie nie dojdzie do rozmów w sprawie zmiany tej polityki, to zwi¹zki zawodowe
a w szczególnoœci NSZZ ,,SOLIDARNIŒÆ”, zagrozi³y og³oszeniem
strajku generalnego.

Zgodnie z zapowiedziami Krajowego Komitetu Protestacyjno –
Strajkowego w pi¹tek 10 czerwca w kilku miastach odby³y siê kolejarskie protesty przeciwko aktualnie prowadzonej przez Rz¹d RP polityce i dzia³aniom wobec polskich kolei.
W Warszawie ponad 100–osobowa grupa kolejarzy protestowa³a
pod gmachem Ministerstwa Infrastruktury. Z³o¿ono petycje z kolejarskimi postulatami. Skierowano je do ministra infrastruktury Krzysztofa Opawskiego oraz prezesa Zarz¹du PKP S.A. Andrzeja Wacha.
Podobne pikiety odby³y siê przed Urzêdami Wojewódzkimi w Krakowie i Katowicach gdzie na rêce wojewodów sk³adano petycje.
Je¿eli postulaty zwi¹zków zawodowych skupionych w Krajowym
Komitecie Protestacyjno – Strajkowym nie zostan¹ spe³nione, to
zwi¹zki zawodowe zmuszone zostan¹ do podjêcia w najbli¿szym czasie kolejnych dzia³añ protestacyjnych.

Petycja komitetu strajkowego

„Jezu chw³a Tobie” to has³o XIII Pieszej Pielgrzymki Diecezji Legnickiej na Jasn¹ Górê. P¹tnicy wyruszyli na szlak 1 sierpnia, a do Tronu Pani
Jasnogórskeij dotr¹ 9 sierpnia. Tradycyjnie Przewodnikiem Pielgrzymki jest Ksi¹dz Marian Kopko. W tegorocznych rekolekcjach w drodze
uczestniczy wielu cz³onków „Solidarnoœci” nios¹c ze sob¹ wiele intencji, wœród których s¹ te¿ intencje dziêkczynne za 25 lat Solidarnoœci.
Wszystkim ¿yczymy wiele radoœci na p¹tniczym szlaku.
WO

DI,WO

W zwi¹zku z ci¹g³ym brakiem konsekwentnej
i d³ugofalowej polityki Rz¹du RP w odniesieniu do
sektora kolejowego i podejmowaniem przez ten
Rz¹d dzia³añ chaotycznych i szkodliwych stanowczo sprzeciwiamy siê:
1. Realizacji ,,strategi dalszej restrukturyzacji
i prywatyzacji spó³ek Grupy P K P,,przyjêtej przez
Radê
Ministrów 22 lutego 2005 roku,która nie proponuje ¿adnej d³ugofalowej wizji przysz³oœci sektora kolejowego w Polsce.
2. Wdra¿aniu Programu Operacyjnego dzia³añ
Zarz¹du PKP SA, który podporz¹dkowany jest
wdra¿aniu rz¹dowych rozwi¹zañ wobec kolei
i który nie uzyska³ akceptacji kolejarskich zwi¹zków zawodowych.

3.wyboru doradcy prywatyzacyjnego dla spó³ki
PKP CARGO SA a dzia³anie to nosi znamiona nieuzasadnionego wydatkowania funduszy publicznych tak potrzebnych na inne cele, jak na przyk³ad
na dotowanie kolejowych przewozów regionalnych.
Stoimy na stanowisku ¿e pozostaj¹cy przy w³adzy RZ¹d RP nie powinien podejmowaæ zadnych
dzia³añ o charakterze decyzyjnym, a jedynie administracyjnym, bowiem na obecn¹ chwilê nie posiada ¿adnego poparcia spo³ecznego.
Nie uwzglêdnienie powy¿szych ¿¹dañ bêdzie
odebrane jako brak zainteresowania Rz¹du RP
i Zarz¹du PKP SA przysz³oœci¹ sektora kolejowego. Mo¿e to doprowadziæ do podjêcia akcji strajkowych prze kolejarskie zwi¹zki zawodowe. JK
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J Krawczun

W ostatnim numerze
96/244) naszego pisma zamieœciliœmy relacjê z I Zjazdu
Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” województwa legnickiego, w której wykorzystaliœmy
zdjêcia archiwalne. Po publikacji tych zdjêæ odnalaz³ siê ich
autor. Jest nim Ireneusz Pol
dzia³acz Solidarnoœci z lat
osiemdziesiatych, internowany
w Nysie. Jednoczeœnie zwracamy siê z ponownym apelem
o
przekazywanie
zdjêæ
z pierwszych lat Solidarnoœci.
Redakcja
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Ewangelium vitae

Spo³eczna Nauka Koœcio³a Katolickiego stara siê obj¹æ swoim zasiêgiem jak najszersze obszary ¿ycia, tak by pomóc katolikom
i wszystkim ludziom dobrej woli w szukaniu odpowiedzi na ró¿norakie pytania stawiane przez wspó³czesny œwiat.

E

ncykliki Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II dotycz¹ wiêc problemów globalnych, kontrastów
miêdzy ubogim Po³udniem i bogat¹
Pó³noc¹, godnoœci pracy ludzkiej, charakteru w³asnoœci, praw cz³owieka.
Dostrzegaj¹c dodatnie strony postêpu
naukowego, Papie¿-Polak z niepokojem obserwuje marginalizowanie ¿ycia
duchowego oraz jawne lekcewa¿enie
zasad etycznych w imiê doraŸnych
korzyœci.
W dokumentach papieskich wielokrotnie przewija siê sformu³owanie:
„kultura œmierci”, która ogarnia wspó³czesny œwiat. „Ewangelium vitae”
– encyklika z 1995 rokupoœwiêcona
jest w ca³oœci zagadnieniu nieprzemijalnej i nieodwracalnej wartoœci ¿ycia
ludzkiego.
Jej autor zwraca uwagê na pog³êbiaj¹ce siê, niebezpieczne tendencje do zwalniania cz³owiekaz odpowiedzialnoœci za
bliŸnich, wyra¿aj¹ce siê zanikiem solidarnoœci ze s³abymi, starcami, dzieæmi czy
chorymi.
¯ycie cielesne nie jest wartoœci¹ absolutn¹ – przypomina Papie¿ – ka¿dy mo¿e
zostaæ wezwany by poœwiêciæ je dla
dobra wy¿szego np. obrony rodziny
przed napastnikami. Jednak¿e nikt nie
mo¿e samowolnie decydowaæ o tym,
czy ma ¿yæ, czy umrzeæ. Poniewa¿ jedynym dysponentem ¿ycia jest Bóg.

Nauka na us³ugach œmierci
Antykoncepcja
Jan Pawel II stara siê podejœæ z pe³nym
zrozumieniem do motywów jakimi kieruj¹ siê ci, którzy dopuszczaj¹ przyjmowanie œrodków antykoncepcyjnych.
Zgadza siê, ¿e niekiedy s¹ to trudne
warunki egzystencji a tak¿e unikanie
pokusy aborcji.

Jednak¿e przewa¿nie jest tak, ¿e antykoncepcja najbardziej jest rozpowszechniona w œrodowiskach, które propaguj¹
tak¿e aborcjê. Wynika z egoistycznego
przekonania, ¿e prokreacja jest przeszkod¹ w pe³nym rozwoju osobowoœci
cz³owieka. A wtedy ¿ycie, które mo¿e
powstaæ w wyniku zwi¹zku kobiety
i mê¿czyzny traktowane jest jak wróg.
Sztuczne zap³odnienie
Ojciec Œwiêty rozumie, ¿e wielu
ludzi uwa¿a, i¿ techniki sztucznej
reprodukcji maj¹ za zadanie sprzyjaæ
nowemu ¿yciu.
Czêsto s¹ stosowane z t¹ w³aœnie
intencj¹. Czy wolno jednak chrzeœcijaninowi zamykaæ oczy na fakt, ¿e techniki
te s¹ jeszcze niedopracowane i nios¹ ze
sob¹ ryzyko traktowania nie wykorzystanych ludzkich embrionów jako materia³u biologicznego? Prowadz¹ do zabijania embrionów „nadliczbowych’. Niejednokrotnie mieliœmy okazje us³yszeæ,
¿e s¹d w Wielkiej Brytanii dopuœci³ do
zniszczenia wielu tysiêcy przechowywanych ludzkich embrionów, zosta³y
potraktowane jak zwyk³e œmiecie.Równie niedopuszczalne jestwykorzystywanie ¿ywych embrionów do pozyskiwania
tkanek do przeszczepów lub jako Ÿród³a
organów.

Wojna silnych
przeciwko bezsilnym
Aborcja
„Odra¿aj¹ca zbrodnia” w taki sposób
nazwa³ Papie¿ zabieg przerywania ci¹¿y.
Jednoznacznie okreœla go mianem
zabójstwa i to najgorszego gatunku, bo
pope³nionego na istocie s³abej i bezbronnej.
Pozbawionej nawet tak iluzorycznej
broni jak¹ jest „b³agalny p³acz i kwilenie
nowonarodzonego dziecka”.

Szczególnie niebezpieczna staje siê
tendencja do takiej zmiany mentalnoœci, obyczajów oraz prawa, ¿eby aborcja sta³a siê czymœ powszednim i zwyczajnym. Ojciec Œwiêty przytacza
w tym kontekœcie s³owa jednego z proroków: „Biada tym, którzy z³o nazywaj¹ dobrem, a dobro z³em, którzy
zamieniaj¹ ciemnoœci na œwiat³o”
i wzywa do odwa¿nego nazywania rzeczy po imieniu. Nieistotne s¹ równie¿
dywagacje, od którego dnia po zap³odnieniu mo¿na mówiæ o cz³owieku,
skoro ka¿dy nawet ten, kto nie ma nic
wspólnego z genetyk¹ wie, ¿e kobieta
raczej nie urodzi kozy ani kota.
„Jest ju¿ cz³owiekiem ten, który powinien nim byæ” jak napisa³ Tertulian.
Jan Pawe³ II wie, ¿e istniej¹ dramatyczne okolicznoœci ratowania ¿ycia
matki kosztem ¿ycia nienarodzonego
dziecka.
Podkreœla jednak, ¿e umyœlne pozbawienie ¿ycia niewinnej istoty ludzkiej jest
nie do usprawiedliwienia.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie tylko na
matce spoczywa odpowiedzialnoœæ za
poczête ¿ycie. Papie¿ zwraca uwagê ¿e
nacisk psychiczny wywierany przez ojca
dziecka czy rodzinê mo¿e spowodowaæ,
¿e kobieta poczuje siê zmuszona do
dokonania aborcji. Wina bêdzie wiêc
spoczywa³a na tych, którzy opuœcili
kobietê w trudnym momencie podejmowania decyzji lub wywierali na ni¹
niedopuszczalny nacisk. „Odpowiedzialni s¹ tak¿e lekarze i pracownicy s³u¿by
zdrowia gdy oddaj¹ na s³u¿bê œmierci
wiedzê i umiejêtnoœci zdobyte po to, by
broniæ ¿ycia.”
Eutanazja
Zale¿nie od okolicznoœci eutanazja
nabiera cech albo zabójstwa albo samobójstwa. W obu przypadkach stanowi

powa¿ne naruszenie Prawa Bo¿ego i jest
moralnie niedopuszczalna.
„Nie wolno zabiæ drugiego cz³owieka
nawet wtedy, gdy chory nie jest w stanie
¿yæ” – pisa³ œw. Augustyn.
Samobójstwo samo w sobie jest
aktem z³ym poniewa¿ oznacza odrzucenie mi³oœci do samego siebie i uchylanie
siê od obowi¹zków wobec rodziny czy
spo³eczeñstwa. Samobójstwo jest równie¿ odrzuceniem mi³oœci samego Boga.
Dlatego te¿ wszyscy, którzy uczestnicz¹ w tak zwanym „wspomaganym
samobójstwie” powinni liczyæ siê z konsekwencjami. Fa³szywa to litoœæ– uleganie proœbom cierpi¹cego by go zabiæ po
to by skróciæ jego cierpienia.
Zamiast tego nale¿y otoczyæ go nale¿n¹ opiek¹ i czu³oœci¹, ³agodziæ ból
poprzez podawanie odpowiednich œrodków.
Ogromne pole do dzia³ania maj¹ równie¿ naukowcy, którzy winni rozwijaæ tak
zwan¹ medycynê paliatywn¹, a wiêc
tak¹, która operowaæ bêdzie coraz lepszymi lekami przeciwbólowymi.
Gorzej jeszcze, gdy chory nie ma
pojêcia o planowanej na nim eutanazji.
Oto bywa, ¿e motywem eutanazji jest
egoistyczna odmowa ponoszenia
przez krewnych trudów opieki. Najbardziej godne potêpienia zaœ jest
przekonanie niektórych o swoim prawie do decydowania o tym kto ma ¿yæ,
a kto umrzeæ. Zawsze, gdy cz³owiek
stawia siê w roli Boga – przestrzega Jan
Pawe³ II– wynika z tego niesprawiedliwoœæ i œmieræ. Zostaje podwa¿one
zaufanie spo³eczne u samych jego podstaw. Do kogo siê zwrócimy, jeœli nie
bêdziemy wierzyæ w szczere intencje
lekarzy?
Pokusa eutanazji jest tak silna w dzisiejszych czasach, poniewa¿wszecho-

becny staje siê kult
m³odoœci. Wszyscy
pragn¹ byæ m³odzi,
sprawni i piêkni. Staroœæ jest postrzegana
jako bezu¿yteczny ciê¿ar i spychana na
margines. Tymczasem ludzie w podesz³ym wieku mog¹ s³u¿yæ swoim bogatym doœwiadczeniem i m¹droœci¹. Dlatego staroœæ powinna cieszyæ siê powa¿aniem i byæ otoczona czci¹.
Jego Œwi¹tobliwoœæ Jan Pawe³ II
wzywa wiêc wszystkich chrzeœcijan do
odnowy kultury ¿ycia w ramach wszystkich wspólnot. Zwraca uwagê, ¿e zbyt
czêsto ludzie wierz¹cy ulegaj¹ tendencji
do odrywania wiary chrzeœcijañskiej od
jej wymogów etycznych dotycz¹cych
¿ycia. Chrzeœcijanin nie mo¿e wiêc
powiedzieæ: „Wierzê w Jezusa Chrystusa
ale opowiadam siê za eutanazj¹”, s¹ to
bowiem deklaracje sprzeczne ze sob¹.
Wa¿ne jest odpowiednie kszta³towanie sumieñ, uœwiadomienie sobie nienaruszalnej wartoœci ka¿dego ¿ycia.
Z formacja sumienia ³¹czy siê œciœle
praca wychowawcza. Ka¿dy obdarzony
wspó³czuciem, mi³oœci¹, poczuciem
obowi¹zku, dobry rodzic bêdzie skutecznie pomaga³ m³odemu cz³owiekowi
stawaæ siê coraz bardziej cz³owiekiem,
bêdzie kszta³towaæ w nim coraz wiêkszy
szacunek dla ¿ycia. By wychowaæ dobrego cz³owieka nie trzeba wcale wielkiego
pedagogicznego wykszta³cenia. Pamiêtajmy o tym.
Encyklika „Ewangelium vitae” porusza
tak¿e problemy prawa cywilnego, ró¿norodnych rozwi¹zañ w sferze adopcji,
minimalizowania krzywd uczynionych
prawem aborcyjnym. O tych zagadnieniach w przysz³ym miesi¹cu.
Agnieszka Rurak-¯eleŸny

Porady Prawne
Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych dofinansowanie wypoczynku pracowniczego
W zwi¹zku z sezonem urlopowym nasili³y siê pytania
dotycz¹ce dofinansowania
wypoczynku pracowniczego.
Niniejsze opracowanie zawiera próbê udzielenia odpowiedzi na pewne w¹tpliwoœci
zg³aszane przez pracowników.
I. Jakiego rodzaju wypoczynek
mo¿e byæ dofinansowany z ZFSS?
Nie ma ¿adnych ustawowych
ograniczeñ z wyj¹tkiem obowi¹zuj¹cego od 1 stycznia 2003 roku
ograniczenia finansowania wypoczynku poza granicami kraju.
W praktyce o rodzajach i formach wypoczynku, wysokoœci
i czêstotliwoœci przyznawanych
dop³at z ZFSS decyduj¹ postanowienia zak³adowego regulaminu,
które powinny z jednej strony
uwzglêdniaæ preferencje pracownicze a z drugiej strony mo¿liwoœci finansowe samego Funduszu. Decyzje podejmuj¹ pracodawca w uzgodnieniu z zak³adow¹ organizacj¹ zwi¹zkowa.
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Oprócz tzw. Wypoczynku zorganizowanego
(wczasy,
obozy,kolonie) pracownicy mog¹
otrzymaæ pomoc finansow¹ na
wypoczynek
indywidualny
(wczasy pod grusz¹, wczasy turystyczne) . Przypomnieæ jednak
wypada ¿e warunkiem uzyskania
tego œwiadczenia jest korzystanie
z urlopu co najmniej 14 kolejnych
dni wypoczynkowych (kalendarzowych) oraz legitymowanie siê
okreœlonym w regulaminie
niskim dochodem na osobê
w rodzinie.
II. Kto jest uprawniony do ubiegania siê o dop³atê do wypoczynku?
O dop³aty do wypoczynku
mog¹ ubiegaæ siê: pracownicy
i ich rodziny, byli pracownicy
– emeryci i renciœci oraz ich
rodziny a tak¿e inne osoby którym pracodawca przyzna³
w regulaminie takie prawo.
III. Czy przepisy ustawy okreœlaj¹
jak czêsto mo¿na ubiegaæ siê
o dop³atê do wypoczynku?

Przepisy tego nie okreœlaj¹ ale
powinien to okreœlaæ regulamin
funduszu. Czêstotliwoœæ korzystania ze œwiadczeñ uzale¿niona
jest od stanu œrodków Funduszu.
Oznacza to ¿e u jednego pracodawcy tworz¹cego fundusz
bêdzie mo¿na skorzystaæ z ró¿nych form dop³at kilka razy
w roku, a u innego który posiada
mniej œrodków tylko z jednej
formy i np. raz na2 lata.
IV. Czy ¿¹danie od pracownika
informacji o sytuacji materialnej
rodziny (informacji o dochodach)
narusza przepisy o ochronie danych
osobowych?
W zwi¹zku z tym, ¿e art. 8
ust.1 ustawy o ZFŒS uzale¿nia
przyznanie i wysokoœæ dop³at
z funduszu od sytuacji ¿yciowej,
rodzinnej i materialnej pracownika – wymagania regulaminowe
dotycz¹ce udostêpnienia tych
danych przez ubiegaj¹cego siê
o pomoc z funduszu nale¿y uznaæ
za uzasadnione i nie narusza
prawa. Takie stanowisko zaj¹³

S¹d Najwy¿szy w swoim wyroku
z 8 maja 2002 roku sygn. Akt
I PKN 267/01.
V. Czy wysokoœæ dop³at mo¿na
uzale¿niaæ od sta¿u i wymiaru
czasu pracy?
Nie, nie mo¿na. Na przyznanie
œwiadczenia i jego wysokoœæ
mo¿e mieæ wp³yw wy³¹cznie
ocena sytuacji ¿yciowej, rodzinnej i materialnej ubiegaj¹cego siê
o œwiadczenie. Ani okres zatrudnienia ani wymiar czasu pracy nie
powinny byæ brane pod uwagê
jako kryterium przyznawania
œwiadczeñ.
VI. Czy dop³ata do wypoczynku
powinna nast¹piæ przed rozpoczêciem urlopu czy te¿ po jego zakoñczeniu?
Ustawa nie rozstrzyga tej kwestii, a powinien to rozstrzygaæ
regulamin. Wydaje siê, ¿e dop³ata
do wypoczynku powinna byæ
przyznana przed rozpoczêciem
urlopu wypoczynkowego co
zreszt¹ jest praktykowane
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u wiêkszoœci pracodawców.
Przemawia za tym cel œwiadczenia tzn. Stworzenie pracownikom realnych mo¿liwoœci finansowych pozwalaj¹cych pokryæ
przynajmniej czêœæ kosztów
zwi¹zanych z wypoczynkiem
urlopowym .
VII. Czy pracodawca tworz¹cy
ZFŒS mo¿e wyp³acaæ œwiadczenia
urlopowe w rozumieniu art. 3 ustawy o ZFŒS?
Nie. Przepisy ustawy o ZFŒS
w czêœci dotycz¹cej œwiadczenia
urlopowego (art.4 ust 4–6) nie
maj¹ zastosowania do pracodawców tworz¹cych
Fundusz.
Œwiadczenia urlopowego nie
nale¿y uto¿samiaæ z tzw. Wczasami pod grusz¹. Poza tym inne s¹
zasady wyp³aty tego œwiadczenia.
W roku 2005 maksymalna wysokoœæ tego œwiadczenia wynosi
733,25 z³ brutto a w przypadku
osób zatrudnionych w niepe³nym
wymiarze czasu pracy œwiadczenie wyp³aca siê proporcjonalnie
do wymiaru czasu pracy. Podsta-

wowym
warunkiem
wyp³aty
œwiadczenia
urlopowego
jest jednak
korzystanie
przez pracownika z urlopu
wypoczynkowego w wymiarze
co najmniej 14 kolejnych dni
kalendarzowych.
Terminem wyp³aty œwiadczenia jest najpóŸniej ostatni dzieñ
przed rozpoczêciem urlopu.
Œwiadczenie urlopowe jest
wyp³acane raz w roku i podobnie
jak œwiadczenie finansowe
z ZFŒS nie stanowi podstawy
wymiaru sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne i zdrowotne. Na
podkreœlenie zas³uguje równie¿
fakt, ¿e w odró¿nieniu od œwiadczenia urlopowego „wczasy pod
grusz¹” s¹ œwiadczeniem uznaniowym i o jego przyznaniu decyduje wy³¹cznie sytuacja ¿yciowa,
rodzinna i materialna.
Opracowa³: Edward Chmiel

Legnicki SIERPIEÑ ‘80
– Wœród za³óg ZG „Rudna”,
ZG „Lubin”, g³ogowskiej Huty
Miedzi oraz legnickich zak³adów
pracy z PKS-em, WPK, ZBS trwa³
niepokój i panowa³o zainteresowanie odmienn¹ sytuacj¹ spo³eczn¹ kraju.

27 sierpnia 1980 roku
– zmiana ZG „Lubin” nie zje¿d¿a na dó³. Powsta³ tymczasowy
KS w sk³ad którego wchodzili
pracownicy „Szybu Wschodniego”. Wysuniêto postulaty skierowane do dyrekcji, które traktowa³y o warunkach pracy, socjalnych i dotyczy³y wszystkich
innych uci¹¿liwych treœci ¿ycia.
Strajk trwa³ jedn¹ zmianê.
– Wieczorem nocna zmiana
ZG „Rudna” Szybu Wschodniego
postanowi³a nie zje¿d¿aæ na dó³.
Nie by³o w tym dzia³aniu jeszcze
¿adnej organizacji. Starania dozoru spowodowa³y, ¿e za³oga
zastrajkowa³a na powierzchni, a
zalecenie dozoru dla obs³ugi
szybu by³o takie by wywo¿ono
ludzi z do³u, nawet pojedynczo,
co mia³o nie dopuœciæ do strajku
na dole. Ostateczn¹ przyczyn¹
strajku by³a wieœæ, ¿e POP wys³a³a korespondencjê skierowan¹
do nadrzêdnych w³adz partyjnych oraz Rz¹du, w której rzekomo w imieniu za³ogi potêpiono
stoczniowców i odcinano siê od
ich dzia³alnoœci. Po przyst¹pieniu
do strajku podjêto dzia³ania organizacyjne. Wybrano Komitet
Strajkowy, w sk³ad którego
wchodzi³o po dwie osoby
z oddzia³u (1 górnik oraz 1 osoba
z dozoru). Nadesz³a wiadomoœæ
z Szybu G³ównego, ¿e tam za³oga
podjê³a strajk na dole Kopalni.
W zwiazku z tym delegacja KS
uda³a siê tam, gdzie w porozumieniu z górnikami nast¹pi³
wyjazd za³ogi na powierzchniê.
Utworzono wówczas wspólny
komitet Strajkowy na czele którego stanêli: Andrzej Poroszew-

ski i Ryszard Sawicki. Dalsze dzia³ania KS-u doprowadzi³y do uformowania stra¿y robotniczej,
ktróa zabezpiecza³a mienie zak³adu, przy szybach i na bramach,
aby nie dopuœciæ do prowokacji
Górnicy u³o¿yli w tym czasie
rezolucjê, a takze spisali postualty
za³ogi.
– W PKS-ie strajk nie doszed³
do skutku.

28 sieprnia 1980 roku
– Na ZG „Rudna” nad ranem
odby³a siê pierwsza, bezskuteczna zreszt¹ próba rozmów.
Oko³o po³udnia wyjecha³a do
Gdañska 4-osobowa delegacja
w sk³adzie m.in. Janusz Serenak
i Andrzej Ko³odziej. Pojechali oni
prywatnym samochodem (równoczeœnie do Gdañska wyjecha³a
samozwañcza delegacja w sk³ad
której weszli Sobczak i Poszwiñski) Delegacja wytypowana przez
KS otrzyma³a instrukcje by pozostaæ w Gdañsku do czasu wyjaœnienia sytauacji. Otrzymali oni
tak¿e polecenie zdementowania
korespondencji POP oraz wyra¿enia solidarnoœci i poparcia górników dla robotników wybrze¿a.
Przed wyjazdem delegacji zosta³
sprecyzowany
podstawowy
warunek podjêcia rozmów: bezpieczny powrót delegacji skierowanej do Gdañska. Osoby
z dozoru bêd¹ce w KS doprowadzi³y do rozpoczêcia rozmów.
Pretekstem by³a koniecznoœæ
dokonania wyp³aty wynagrodzenia za pracê tradycyjnie
w cechowni, która z kolei by³a
okupowana przez strajkuj¹cych.
Rozmowy trwa³y ok 8 godzin
przy obecnoœci wezwanego
Wiceministra Hutnictwa Zenona
Stawiñskiego.
– W PKS-ie legnickim po porozumieniu z WPK i otrzymaniu
postulatów gdañskich o godzinie
4.00 rozpocz¹³ siê strajk. Za³oga
zamknê³a bramê, przyszed³
Dyrektor z I Sekretarzem POP,
którzy próbowali nak³oniæ za³ogê
do podjêcia pracy. Jedynym kie-

rowc¹ na trasie zosta³ w efekcie
pierwszy Sektretarz. Za³oga
stwierdzi³a – Popieramy Wybrze¿e.
Przyst¹pili do strajku tak¿e
pracowniki placówki PKS
w Jaworze, Z³otoryi i Lubinie.
O godzinie 9.00 popar³ strajk
G³ogów.
Przewodnicz¹cym
zosta³ Marcin Broñski a zastêpc¹
Zdzis³aw Gaul. Wyjecha³a delegacja do MKS-u wroc³awskiego
w sk³¹dzie: Zdzis³aw Gaul i Zygmunt Pawlak, w celu uzyskania
informacji (nie dzia³a³y telefony).

29 sierpnia 1980 roku
– Po pierwszej zmianie, na
teren Szybu „Boles³aw” ZG
„Lubin” przybyli c¿³onkowie KS
celem nawi¹zania kontaktu
z poszczególnymi szybami
i stworzenie KS dla ca³ej kopalni.
Dowiedziano siê wtedy o strajku
okupacyjnym na ZG „Rudna”, do
którego postanowiono solidarnie
siê przy³¹czyæ. Spoœród pracowników I i II zmiany Szybu
Wschodniego i innych oddelegowano zaufanych ludzi do tworzenia KS.
– Na ZG „Rudna” rozmowy
zosta³y zakoñczone sporz¹dzeniem dokumentów, których
efektem mog³o byæ zawieszenie
strajku. Andrzej Proszewski,
Przewodnicz¹cy KS pope³ni³
podczas rozmów kilka b³êdów
taktycznych na co zareagowali
strajkuj¹cy odwo³aniem delegacji
z sali obrad. Rozmowy zosta³y
przerwane. W tej sytuacji Przewodnicz¹cym KS zosta³ Ryszard
Sawicki. Przyj¹³ on funkcjê stawiaj¹c warunki, ¿e bêdzie mia³
decyduj¹cy g³os w podejmowaniu wszelkich decyzji, co zaakceptowa³a za³oga.

FOT. MIROS£AW FR¥CKOWSKI

od po³owy sierpnia
1980 roku

Dworzec PKS w Legnicy – sierpieñ ’80.
cz¹cym zosta³ Janusz Sobola.
Nastêpnie delegacja ZKS uda³a
siê do ZG „Polkowice” by
nastêpnie wspólnie nawi¹zaæ
kontakt ze strajkuj¹cymi górnikami z ZG „Rudna”. Do spotkania
na Rudnej jednak nie dosz³o ze
wzglêdu na du¿¹ nieufnoœæ tam
strajkuj¹cych, co spowodowane
by³o kilkakrotnymi ju¿ prowokacjami ze strony ró¿nych agitatorów, ludzi siej¹cych zamêt. Ca³y
czas zbierane i spisywane by³y
postulaty pracownicze.
– W PKS delegowany zosta³
do sk³adu KS Jerzy Wêglarz
(powróci³ z urlopu). Po podpisaniu porozumienia w Szczecinie
próbowano zmusiæ za³ogê do
pracy. Ze wzglêdu na to, ¿e
Zdzis³aw Gaul nie powróci³
z wroc³awskiego MKS-u pracy
nie podjêto.

30 sierpnai 1980 roku

31 sierpnia 1980 roku

– Na ZG „Lubin” odby³o siê
pierwsze posiedzenie strajkuj¹cych górników, które trwa³o 12
godzin i powsta³ wtedy ZKS,
sk³adaj¹cy siê z górników ze
wszystkich szybów. Przewodni-

– Po podpisaniu porozumieñ
w Gdañsku na „Rudnej” przyst¹piono do rozmów, lecz przeci¹gano je do powrotu z Wybrze¿a
delegacji górniczej (dwóch delegatów powróci³o z Gdañska ze

wstêpnymi ustaleniami, dnia
poprzedniego). Zapewniono im
w ten sposób bezpieczeñstwo
a takze oczekuj¹c na potwierdzenie wiarygodnoœci uzyskanych
z Wybrzeza informacji poprzez
TV.

1 wrzeœnia 1980 roku
– Ok. godziny drugiej na ZG
„Rudna” podpisano porozumienie. Komitet Strajkowy nie
zakoñczy³ swojej dzia³alnoœci.
Dalsz¹ czêœæ rozmów wyznaczono na dzieñ 5 wrzeœnia, kiedy to
mia³y zostaæ podpisane wszystkie
postulaty.
– Po powrocie ³¹cznika z Wroc³awia o godzinie 6-tej rano
legnicki PKS podj¹³ pracê. Na
trasê wyjecha³y pierwsze autobusy.
– Podejmuj¹ pracê pozosta³e
strajkuj¹ce dot¹d zak³ady pracy.

3 wrzeœnia 1980 roku
– Z inicjatywy pracowników
Zak³adów G³ównych na ZG
„Lubin” powstaje Komitet Za³o¿ycielski Wolnych Zwi¹zków
Zawodowych (ich warunkiem

strajkowym przyst¹pienia do
pracy by³o utworzenie WZZ).

5 wrzeœnia 1980 roku
– Na ZG „Lubin” podpisano
wstêpne porozumienie z dyrekcj¹ nt. postulatów pracowniczych.

9 wrzeœnia 1980 roku
– Odby³o siê I posiedzenie
MKZ- tu legnickiego na którym
Jerzy Wêglarz zosta³ przewodnicz¹cym. MKZ legnicki skupia³
wtedy m.in. PKS, WPK, Transbud, Transkom, PRiBO, KBS oraz
w pierwszej fazie (do momentu
przyst¹pienia LGOM-u) „Legmet” i Hutê Miedzi „Legnica”.

30 wrzeœnia
1980 roku
– Podpisany zosta³ Protokó³
Porozumiewawczy pomiêdzy
Miêdzyzk³adowym Komitem
Za³o¿ycielskim NSZZ „Solidarnoœæ” przy KGHM w Lubinie,
a Komisj¹ Rz¹dow¹ Resortu Hutnictwa w sprawie postulatów
za³óg zg³oszonych przez Komitet
w dniu 27 wrzeœnia 1980 roku.

O legnickim SIEPRNIU ‘80
Rozmowa z Ryszardem Sawickim, Przewodnicz¹cym Oddzia³u Wojewódzkiego NSZZ „Solidarnosæ” w Legnicy
– Czy móg³byœ przedstawiæ jakieœ
fakty „pozaprotokólarne” z tamtego okresu?
– Do ewenementu nale¿y zaliczyæ
dwukrotn¹ próbê wzniecenia po¿aru
w pobli¿u kopalni. Zmuszona by³a
interweniowaæ stra¿ po¿arna. Podczas
trwania strajku zwi¹zki bran¿owe
zupe³nie odwróci³y siê od za³ogi, nie
udzielaj¹c równoczeœnie wsparcia
– „trzyma³y z dyrekcj¹”. Tylko jeden raz
pod presj¹ za³ogi, spowodowa³y wydanie górnikom zupy. Po za tym faktem
Rada Zak³adowa nie uczestniczy³a
w dzia³aniach za³ogi.
– Czy mo¿emy uzyskaæ bli¿szych
informacji nt. Powstania MKZ-tu?
– Na pocz¹tku wrzeœnia podczas spotkania w Dyrekcji Kombinatu i Wykonawstwa Inwestycyjnego zosta³ powo³any Zespó³ Koordynacyjny NSZZ, którego celem by³o powi¹zanie w niezale¿nym ruchu wszystkich zak³adów Kom-
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binatu, Przewodnicz¹cym Zespo³u
zosta³ Janusz Sobola, a cz³onkami
M. Poszwiñski (ZG Rudna) i W. D¹browski (Zanam). W tym czasie pojecha³em
do Gdañska po szczegó³owe informacje
dotycz¹ce tworzenia WZZ. W momencie gdy wróci³em zosta³o zwo³ane zebranie, na którym przedstawi³em przywiezione materia³y tzn. miêdzy innymi
deklaracje cz³onkowskie oraz ramowy
statut. W tym czasie przy³¹czy³o siê do
nas 17 zak³adów. Za³o¿ony zosta³ MKZ
a równoczeœnie przesta³ istnieæ Zespó³
Koordynacyjny. W wyniku wyborów
powierzono mi funkcjê Przewodnicz¹cego. Janusz Sobola zosta³ Przewodnicz¹cym Komisji Postulatowej, która do
30 wrzeœnia przygotowywa³a do parafowania porozumienie.
– Zanim dowiemy siê nt. Podpisania porozumienia prosimy jeszcze
o kilka faktów z pocz¹tkowej dzia³alnoœci MKZ-tu.

– Prezydium MKZ-tu skupi³o swoj¹
uwagê nad pracami przygotowawczymi
do rejestracji Zwi¹zku. Pierwsze ustalenia z Gdañska prowadzi³y w kierunku
rejestracji poszczególnych ogniw Zwi¹zku z których mia³a nastêpnie powstaæ
federacja Wolnych Zwi¹zków Zawodowych. Jednak na I ZjeŸdzie MKZ-ów
w Gdañsku podjêto decyzjê o rejestracji
Zwi¹zku poprzez jeden wniosek. Wtedy
tak¿e zatwierdzono pe³n¹ nazwê Zwi¹zku. Po nastêpnym ZjeŸdzie na którym
powo³ano KKP sk³adaj¹ce siê z 38 przewodnicz¹cych MKZ-ów, udano siê do
Warszawy celem zarejestrowania
Zwi¹zku.
– Jak dosz³o do podpisania porozumienia 30 wrzeœnia?
– Do Kombinatu na ¿¹danie MKZ
w koñcu wrzeœnia przyjechali minister
Franciszek Kaim oraz wiceminister
Zenon S³owiñski. Celem tego spotkania
by³o ostateczne dogadanie siê w sprawie
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postulatów pracowniczych. Jednak
Komisja Rz¹dowa nie chcia³a podpisaæ
porozumienia – „przyjechali porozmawiaæ”. Po takim stwierdzeniu zarz¹dzono przerwê podczas której cz³onkowie
MKZ–tu u³o¿yli oœwiadczenie, które
w wypadku nie podpisania przez ministrów porozumienia, proklamowa³o
w Zag³êbiu strajk Po przedstawieniu
tego oœwiadczenia, postulaty zosta³y
podpisane. Znosi³y one m.in. system
czterobrygadowy w górnictwie. Wówczas minister Kaim powiedzia³ sentencjê
„Dogadaliœmy siê jak Polak z Polakiem”.
Obecnie jeden z Polaków prawdopodobnie ju¿ nie chodzi na wolnoœci.
– Dziêkujemy za rozmowê

Rozmawiali: Zofia Bobiñska
i Marek Koz³owski
„Solidarnoœæ Zag³êbia Miedziowego”
nr 35 z 4 wrzeœnia 1981 roku

Lekcja patriotyzmu

G³os Jana Nowaka-Jeziorañskiego odtworzony z archiwalnej audycji Radia Wolna Europa przywita³ w samo po³udnie
14 czerwca na dziedziñcu Ossolineum we Wroc³awiu zebranych na uroczystym wernisa¿u. W ten sposób otwarto wystawê
poœwiêcon¹ pami¹tkom, jakie Kurier z Warszawy pozostawi³ Zak³adowi Narodowemu im. Ossoliñskich

U

kocha³ szczególnie dwa
miasta
na
literê
W – wspomina³ zmar³ego w styczniu br.dyrektora Radia
Wolna Europa mecenas Jacek
Taylor – dlaczego obok Warszawy
w³aœnie Wroc³aw? To ju¿ musicie
odpowiedzieæ sobie sami – zwróci³ siê do zebranych przedstawicieli Towarzystwa Ossolineum,
w³adz miasta i województwa.

Chcia³bym, aby dla m³odych
ludzi ta wystawa by³a lekcj¹ patriotyzmu – mówi³ Adolf Juzwenko
dyrektor Zak³adu. Wœród goœci
przyby³ych na wernisa¿, Adolf
Juzwenko szczególnie ciep³o
powita³ W³adê Majewsk¹, kieruj¹c¹ w czasach komunizmu londyñsk¹ sekcj¹ Radia Wolna Europa.
O tym jak powsta³a wystawa
i jak wybierano eksponaty zajmu-

j¹co mówi³a zastêpca dyrektora
Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich Dobros³awa Platt.
Zwiedzaj¹cy mo¿e obejrzeæ
zabytkowe meble, które
Nowak–Jeziorañski
wraz
z ¿on¹ zbierali, kiedy mieszkali
przez pewien czas w Austrii.
Odwiedzali wtedy alpejskie
wioski i od tamtejszych ch³opów kupowali rzeŸbione skrzy-

nie, ³ó¿ko. Odtworzono, oczywiœcie nie w ca³oœci gabinet, ale
tak naprawdê Jan Nowak
–Jeziorañski swoje ksi¹¿ki pisa³
…w kuchni. Dobros³awa Platt
wspomina, ¿e gdy odwiedzi³a
pañstwo Jeziorañskich w jednym z ich mieszkañ, stó³
w kuchni by³ zawalony ró¿nymi
papierami, które odsuwano
jedynie na czas posi³ków.
Ekspozycja w auli podzielona
jest na najwa¿niejsze okresy
z ¿ycia Jana Nowaka – Jeziorañskiego. S¹ sprzêty domowe
z okresu, gdy by³ dyrektorem
RWE, s¹ m.in. zdjêcia z prezydentami USA (Reaganem, Clintonem i Bushem) z czasu, gdy
mieszka³ w Annandale pod
Waszyngtonem oraz z czasów,
gdy powróci³ do Polski. Obejrzeæ
mo¿na kolekcjê zbiorów numizmatycznych, znaczków, obrazów.
Wystawê „Dar Jana Nowaka
– Jeziorañskiego dla Ossolineum”mo¿na ogl¹daæ w dniach
15 czerwca –12 sierpnia
w Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich we Wroc³awiu przy
ul. Szewskiej 37.
Marcin Raczkowski

O legnickim SIEPRNIU ‘80
Rozmowa z Henrykiem Nazarczukiem redaktorem naczelnym „Solidarnoœci Zag³êbia Miedziowego”
– Jakie s¹ Twoje wspomnienia
z okresu „legnickiego sierpnia 1980
roku?
– W zesz³ym roku (1980 dop. red.)
pracowa³em w Zak³adzie Budownictwa
Specjalnego., w jego legnickim Przedsiêbiorstwie Remontowo – Budowlanym,
które pracowa³o g³ównie dla potrzeb
i na obiektach Armii Radzieckiej. 22-go
otrzymaliœmy pierwsze konkretne wiadomoœci o strajkach na Wybrze¿u,
a w dwa dni póŸniej 21 postulatów gdañskich odpisanych rêcznie. Najbardziej
interesowa³a nas pierwsza czêœæ postulatów, gdy¿ by³o to coœ nowego. Dotychczas ¿¹dania ogranicza³y siê do postulatów ekonomicznych , natomiast Wolne
Zwi¹zki Zawodowe zaabsorbowa³y nas.
Z „Rozmaitoœci” a tak¿e od kierowców
z „Transkomu” dowiedzieliœmy siê

o wroc³awskich strajkach. W takiej sytuacji postanowiliœmy zorientowaæ siê co
s³ychaæ w innych brygadach. Ryszard
Borowski pojecha³ na rowerze – z którego póŸniej czêsto korzystaliœmy – do
s¹siedniej brygady. Okaza³o siê ¿e czynnie przygotowuj¹ siê do strajku, szyj¹
opaski oraz przygotowuj¹ flagi. Wtedy
postanowiliœmy proklamowaæ na nastêpny dzieñ strajk solidarnoœciowy.
– Jaki to by³ dzieñ?
– Strajk rozpoczêliœmy 28 sierpnia.
Dzieñ wczeœniej utworzyliœmy Komitet
Inicjatyw w sk³¹dzie którego wchodzili
z mojej brygady Ryszard Borowski, Piotr
Zemsta i ja oraz z drugiej brygady Zdzis³aw Orlankiewicz, Leszek £aboda
i Jerzy Kulesza. Jeszcze tego samego dnia
wieczorem zaczêliœmy szukaæ kontaktu
z innymi zak³adami pracy: z „Transko-

mem” i „PKS-em”. ZnaleŸliœmy taki,którego skutkiem by³o wys³anie kolegi Swacha do wroc³awskiego MKS-u celem
zapoznania siê z sytuacj¹. Wróci³ tego
samego dnia z informacj¹, która sugerowa³a powstrzymanie siê od strajku ze
wzglêdu na „podniesion¹ temperaturê
miêdzynarodowej sytuacji politycznej”.
Tak¹ informacjê przekazaliœmy brygadom
podejmuj¹c decyzjê o przesuniêciu strajku
na godzinê 12 w dniu nastêpnym (28 sierpnia) w celu uzgodnienia stanowiska z za³ogami. Nastêpnego dnia rano pracy nie by³o,
ale nie strajkowaliœmy, toczy³a siê dyskusja.
– Jaka by³a reakcja kierownictwa
na tak¹ sytuacjê?
– Nikt nam nie przeszkadza³ w dyskusjach. Od godziny 9 na placu jednostki
gdzie by³o miejsce naszej pracy, pojawi³ siê
transporter opancerzony. Dla nas by³a to
sytuacja niecodzienna. Mimo, ¿e pracowaliœmy tam ok. 2 lat. Widz¹c z daleka, ¿e
znam tych ¿o³nierzy wsiad³em na rower i
podjecha³em do nich. Zachowywali siê
spokojnie, a¿ nazbyt spokojnie. Zapyta³em
siê: „co siê dzieje?” Po d³u¿szej chwili jeden
z ¿o³nierzy odpowiedzia³: „¿e stoj¹ tutaj
dla ochrony koszar”.
– Jak zareagowa³a Twoja brygada
na wynik rozmów z ¿o³nierzami?
– Gdy obróci³em siê do nich zrozumia³em, ¿e brygada i czêœæ ludzi tam
zgromadzonych (m.in. z „Transkomu”)
bêdzie zdecydowana na strajk. Ryszard
Borowski pojecha³ po brygadê Zdzis³awa Orlankiewicza. Po ok. pó³ godzinie
obydwie brygady po³¹czy³y siê. Za³o¿yliœmy opaski bia³o-czerwone i proklamowaliœmy strajk okupacyjny . W tym celu

przenieœliœmy do s¹siedniego przedsiêbiorstwa Zak³adu Modernizacyjno
– Budowlanego (istnia³ tam ju¿ Komitet
Strajkowy, a by³ to obiekt cywilny).
Z kolei postanowiliœmy zwart¹ grup¹
(ok. 150 osób) udaæ siê na budowê szpitala przy ul. Murarskiej, gdzie bardzo
serdecznie zostaliœmy przyjêci.
– Czy do strajku przyst¹pi³a ca³a
brygada?
– Z wczeœniejszych rozmów z za³og¹
wiedzieliœmy, ¿e wiêksza czêœæ przyst¹pi
do strajku. Weszliœmy w porozumienie
z nasz¹ baz¹ transportow¹ przy ul. Leñskiego (obecnie ul. Nowy Œwiat), ta za³oga obieca³a nam przygotowaæ na rano
bazê do docelowego przeniesienia strajku. Nastêpnego dnia rano 29–go sierpnia
spotkaliœmy siê na ul. Leñskiego z reszt¹
za³ogi. Na miejscu mi³ym zaskoczeniem
by³o to, ¿e wiêksza czêœæ administracji
a zw³aszcza pion techniczny przy³¹czyli
siê do strajku. Wy³oniliœmy 11 osobowy
Komitet Strajkowy bez przewodnicz¹cego. Po moim wstêpnym przedstawieniu
sytuacji Leszek £aboda odczyta³ 21
postulatów z gdañskich na które za³oga
odpowiedzia³a transparentem „Popieramy 21 postulatów z Gdañska”. (...)
Ok. godziny 11 zjawi³ siê Naczelny
Dyrektor Kombinatu, który na pytanie
s³u¿b porz¹dkowych „w jakiej sprawie?”
odpowiedzia³: „jestem tutaj gospodarzem i na teren zak³adu mogê wejœæ
kiedy mi siê podoba, a wy jesteœcie tu
¿eby pracowaæ a nie strajkowaæ”. Dy¿uruj¹cy przy bramie Piotr Zemsta odpowiedzia³ stanowczo ale grzecznie:
„Odpowiedzialnoœæ za zak³ad bierze
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Komitet Strajkowy. W zwi¹zku z tym
mo¿e siê Pan do nas przy³¹czyæ, albo
proszê opuœciæ teren zak³adu”. Dyrektor
stwierdzi³: „nie mamy o czym rozmawiaæ” po czym wsiad³ do s³u¿bowej
„Wo³gi” i odjecha³. Wiêcej siê nie pokaza³. Strajk zosta³ zawieszony w poniedzia³ek (1 wrzeœnia) o godz. 7-mej, gdy
powróci³ z Wroc³awia kol. Swach.
Wtedy to potwierdzi³ on informacjê, ¿e
porozumienie gdañskie jest faktem.
Odœpiewaliœmy hymn po czym rozeszliœmy siê do pracy. Na miejscu pozosta³
komitet Strajkowy, który przekszta³ci³
siê w Komitet Za³o¿ycielski NSZZ.
– W kilka dni potem zosta³eœ wiceprzewodnicz¹cym MKZ-tu legnickiego. Jak dosz³o do jego powstania?
– Zaczêliœmy zbieraæ siê w „Transkomie” jeŸdziæ do Wroc³awia do MKZ (tam
pozna³em Andrzeja Bednarza). 6 wrzeœnia spotkaliœmy siê w œwietlicy PKS-u.
Spotkali siê tam przedstawiciele zak³adów
pracy, które w sierpniu strajkowa³y. Nasze
spotkanie polega³y na przekazywaniu
informacji z Gdañska i ca³ej Polski. W tym
czasie zaczê³y do³¹czaæ inne zak³ady:
WPK, Fortepiany, Huta, Legmet. 9 wrzeœnia postanowiliœmy powo³aæ MKZ. Przewodnicz¹cym zosta³ Jerzy Wêglarz. Od
dyrekcji PKS-u otrzymaliœmy pomieszczenie 2,5m x3,0m. Tu zaczêliœmy rejestrowaæ kolejne zak³ady, które zg³asza³y chêæ
wst¹pienia do WZZ. W MKZ-cie pracowa³em spo³ecznie do 19 wrzeœnia, kiedy
to zosta³em oddelegowany do prac spo³ecznych.
Rozmawia³ Marek Koz³owski
Solidarnoœæ Zag³êbia Miedziowego
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