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W Watykanie zakoñczy³y siê uroczystoœci zwi¹zane z pierwsz¹ rocznic¹ œmierci Jana Paw³a II. Uczestniczy³o w nich ponad
1500 cz³onków NSZZ “Solidarnoœæ”. Z Regionu Zag³êbie Miedziowe uczestniczy³o ponad 20 pielgrzymów z Solidarnoœci S³u¿by
Zdrowia ze Z³otoryi, Huty Miedzi Legnica, ZG Lubin, Pol-MiedŸ-Trans oraz PKP Cargo Legnica. JK

W Domu Ojca



Wydaje: Zarz¹d Regionu Zag³êbie 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

Wystawê IPN tworz¹ 33 p³achty–banery z powiêkszony-
mi fotografiami wraz z oryginalnymi podpisami wykonany-
mi podczas festiwalu rockowego w Jarocinie. Pochodz¹ one
z syntetycznych opracowañ S³u¿by Bezpieczeñstwa, które
w formie albumów zdjêciowych zosta³y odnalezione wraz
z innymi materia³ami operacyjnymi na pocz¹tku 2004 roku
w archiwach Wojewódzkiego Urzêdu Spraw Wewnêtrz-
nych w Kaliszu oraz Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych.
Albumy te s³u¿y³y bezpiece jako tablice pogl¹dowe do opisu
subkultur m³odzie¿owych. Autorami zdjêæ (jak i tak¿e fil-
mów) byli zarówno funkcjonariusze Wydzia³u „B” (obser-
wacji) WUSW w Kaliszu, jak i osobowe Ÿród³a informacji.
Wœród tajnych wspó³pracownicy padaj¹ pseudonimy(?) np.:
„Maciek” i „Olek”. Co roku, podczas trwania Festiwalu w
Jarocinie SB „do dyspozycji” mia³a ich co najmniej kilkuna-
stu. 

Fotografie maj¹ charakter reporterski. Przedstawiaj¹
¿ycie w Jarocinie podczas trwania imprezy,  wydarzenia ze
stadionu, amfiteatru, pola namiotowego, gdzie odbywa³y
siê koncerty i gromadzi³a siê publicznoœæ festiwalowa. Co
ciekawe, niektóre fotki s¹ pozowane, wiêc pewnie zosta³y
wykonane za wiedz¹ i przyzwoleniem utrwalonych na nich
osób. To wskazywa³oby, ¿e zosta³y wykonane przez tajnych
wspó³pracowników, np. cz³onków subkultur m³odzie¿o-
wych. Byæ mo¿e zostali oni zwerbowani przez SB i MO w
swoim miejscu zamieszkania lub na festiwalu w zamian za
unikniêcie odpowiedzialnoœci za drobne wykroczenia (w
1986 r. naczelnik Wydzia³u III WUSW zwróci³ siê z proœb¹
do swoich odpowiedników w innych województwach o roz-
poznanie m³odzie¿owych œrodowisk subkulturowych w
zwi¹zku z ich przyjazdem do Jarocina oraz umo¿liwienie
wykorzystania Osobowych �róde³ Informacji). 

W krêgach zainteresowañ SB zapewne znajdowali siê
tak¿e przedstawiciele ówczesnych mediów. Czêœæ zdjêæ
wykonanych z ukrycia, przy u¿yciu teleobiektywów mog³a
zostaæ zrobiona przez funkcjonariusze SB wystêpuj¹cy w
roli fotoreporterów prasowych. Na zdjêciach operacyjnych
najczêœciej fotografowano punków, meta-
lowców, ksiê¿y, cz³onków
Oazy.

Oryginalne podpisy pod zdjêciami wskazuj¹, ¿e ich auto-
rzy nie zawsze byli zbyt dobrze zorientowani w temacie
subkultur, dlatego te¿ niektóre z nich mog¹ nieco dziwiæ
lub œmieszyæ (np. „modelki – dziewczyny skinów”, „punk –
model zniszczony”, „skini aj”). Jednak ka¿dego roku z
przebiegu Festiwalu na ich podstawie oraz wielu innych
materia³ów operacyjnych powstawa³y syntetyczne opraco-
wania SB w formie opisowej i statystycznej. Jako  „tajne”
trafia³y do najwy¿szych w³adz PRL, m.in.: W. Jaruzelskiego,
A. Kwaœniewskiego, L. Millera, J. Urbana, J. Oleksego, M.
Rakowskiego, F. Siwickiego, S. Wiatra.

Jeszcze wiêcej materia³ów zdjêciowych i Ÿród³owych
mo¿na znaleŸæ w wydawnictwie „Jarocin w obiektywie
bezpieki”, którego ju¿ rozesz³y siê dwa nak³ady.

Druga wystawa z materia³ów Muzeum Regionalnego w
Jarocinie ukazuje Festiwal pod k¹tem historycznym. Impre-
za o charakterze ogólnopolskim zosta³a zapocz¹tkowana w
1980 roku (pocz¹tkowo jako Ogólnopolski Festiwal Muzyki
M³odej Generacji, nastêpnie: Festiwal Muzyków Rocko-
wych, Festiwal Muzyki Rockowej). Jednak ju¿ od 10 lat
organizowano tam Wielkopolskie Rytmy M³odych, powsta-
³e na bazie lokalnej imprezy z lat szeœædziesi¹tych. Doku-
mentuj¹ to fotografie wykonawców (m.in. Ada Rusowicz,
Ireneusz Dudek, Hanna Banaszak, Niebiesko–Czarni) oraz
plakietki festiwalowe. O wiele bogatsza dokumentacja
dotyczy festiwali z lat 1980 – 1994. Skompletowano pra-
wie wszystkie plakaty, foldery i znaczki festiwalowe. Dodat-
kowo mo¿na zobaczyæ kolejne dziesi¹tki zdjêæ pokazuj¹ce
uczestników Festiwalu od pierwszych minut w Jarocinie –
zaraz po przyjeŸdzie na dworcu PKP, przez koncerty, pobyt
na polu namiotowym, codzienne ¿ycie miasta po zespo³y na
scenie.

Obie wystawy mo¿na zwiedzaæ do 26 kwietnia w Aka-
demii Rycerskiej. Obok wystaw Legnickie Centrum Kultury
w ramach imprezy „Jarocin w Legnicy” zorganizowa³o
pokazy filmów dokumentalnych o Festiwalu w Jarocinie, a
tak¿e koncert plenerowy z udzia³em gwiazd i laureatów
jarociñskiej imprezy: TSA (laureat „Jarocina” z 1981 roku),
BAKSHISH (1983), MOSKWA (1984), ZIELONE ¯ABKI /
GA–GA (1988/1992), MARIA NEFELI (1990). 

/bgk/ (na podstawie „Jarocin w obiektywie bezpieki” (IPN)

JJaarroocciinn  zz  bbeezzppiieekk¹¹  ww  LLeeggnniiccyy
Od 3 kwietnia Legnickie Centrum Kultury eksponuje dwie wystawy o festiwalu 
w Jarocinie. Pierwsza – „Jarocin w obiektywie bezpieki” – przygotowana przez
Oddzia³owe Biuro Edukacji Publicznej IPN w £odzi, druga – „Historia Festiwalu 
w Jarocinie” – pochodzi z Muzeum Regionalnego w Jarocinie.

Marek Piekarczyk – TSA
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Szkolenia
W dniach 7 – 8 kwietnia 2006 r. w Legnicy odby³a siê, 

w ramach projektu Podstawowe Elementy Zarz¹dzania, pierwsza
czêœæ szkolenia Sztuka negocjacji czyli negocjacje racjonalne,
traktuj¹cego o negocjacjach jako o procesie podejmowania decyzji.
St¹d du¿o uwagi podczas warsztatów poœwiêcono stylom
poznawczym i systemom wartoœci, czyli wszystkim czynnikom,
które odnosz¹ siê do indywidualnego sposobu myœlenia i dzia³ania.
Zaprezentowano równie¿ b³êdy negocjatorów w racjonalnym
myœleniu, spowodowane ograniczeniami psychologicznymi oraz
rozpoczêto omawianie sposobów unikania ich. Ci¹g dalszy 
w maju. Zajêcia prowadzi³y Ewa Gorzkowska z Dzia³u Szkoleñ
Regionu Dolny Œl¹sk i Ewa Kosiorowska. W projekcie, który
rozpocz¹³ siê w czerwcu 2005 r. bior¹ udzia³ cz³onkowie
Solidarnoœci z: Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. 
w Polkowicach, Sitech Spó³ka z o.o. w Polkowicach, Zak³adów
Górniczych „Lubin” Oddzia³u KGHM „Polska MiedŸ” SA”, WPEC 
w Legnicy S.A. oraz Organizacji Miêdzyzak³adowej Pracowników
Oœwiaty i Wychowania w Jaworze. EK

W dniach 22–24 marca 2006 r., w Oœrodku Wypoczynkowym
„Debrzyno” w Debrzynie k. Koœcierzyny, odby³o siê szkolenie dla
dziennikarzy zwi¹zkowych – dotycz¹ce roli, jak¹ pe³ni¹ oni 
w procesie realizacji strategii rozwoju zwi¹zku. W szkoleniu wziê³o
udzia³ trzynastu przedstawicieli prasy zwi¹zkowej z oœmiu ZR 
i dwóch sekretariatów. 

Uczestnicy zapoznali siê z informacjami na temat ogólnej sytuacji
zwi¹zku i przyk³adami, gdzie pracownicy poprzez zorganizowanie
siê w zwi¹zek zmieniaj¹ warunki swojej pracy i ¿ycia. 

W dalszej czêœci szkolenia pracowano nad tym, jak najlepiej pisaæ
dzisiaj o sprawach pracowniczych, o ich staraniach by poprawiaæ
swoje warunki pracy i ¿ycia. Bardzo mocno podkreœlono fakt, ¿e 
w pracy organizacyjnej najwa¿niejsz¹ rolê graj¹ sami pracownicy. To
w wyniku ich dzia³añ (organizowania siê), ich decyzji – powstaje 
w zak³adzie zwi¹zek. Prasa zwi¹zkowa powinna sprzyjaæ, zachêcaæ 
i wzmacniaæ te dzia³ania. Zarówno je¿eli chodzi o dzia³ania samych
pracowników w zak³adach, ale te¿ je¿eli chodzi o coraz wiêksze
w³¹czanie siê do dzia³añ na rzecz rozwoju liderów z ju¿ istniej¹cych
struktur zwi¹zku. Czêœæ dyskusji poœwiêcono te¿ problemowi: jak
pisaæ, by zainteresowaæ – ale te¿ mo¿e, co wa¿niejsze, zdobyæ
przychylnoœæ opinii publicznej do dzia³añ podejmowanych przez
zwi¹zki zawodowe. Uczestnicy uznali szkolenie za bardzo ciekawe 
i potrzebne; jednoczeœnie pokreœlili potrzebê kontynuowania tego
typu szkoleñ. Zajêcia prowadzili: Krzysztof Zgoda, El¿bieta Wielg 
i Janusz Zabiega. Z Regionu Zagêbie Miedziowe w szkoleniu
uczestniczy³ Wojciech Obremski. Janusz Zabiega (wo)

Jestem œwiadoma
odpowiedzialnoœci
Wiceprzewodnicz¹ca Œl¹sko–D¹browskiej „Solidarnoœci” Bo¿ena Borys-Szopa
zosta³a powo³ana na stanowisko G³ównego Inspektora Pracy. 

Uroczystoœæ powo³ania odby³a siê w budyn-
ku Sejmu. – Otrzyma³a Pani ze strony Rady
Ochrony Pracy wielkie poparcie. Dlatego

jestem spokojny o los Inspekcji – powiedzia³ wrê-
czaj¹c powo³anie Marsza³ek Sejmu Marek Jurek. 
– Jestem œwiadoma odpowiedzialnoœci, jaka na mnie
spoczywa i bêdê stara³a siê godnie sprawowaæ ten
urz¹d – powiedzia³a Bo¿ena Borys-Szopa. – Liczê na
pomoc i dobr¹ wspó³pracê z kadr¹ Pañstwowej
Inspekcji Pracy – podkreœli³a. Bezpoœrednio po
otrzymaniu powo³ania G³ówna Inspektor Pracy spo-
tka³a siê w siedzibie PIP z dyrektorami Departamen-
tów i Sekcji Pañstwowej Inspekcji Pracy i zapozna³a
siê z zakresem ich obowi¹zków. 

Wczoraj kandydaturê Bo¿eny Borys–Szopy popar³o
20 cz³onków Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, nikt
nie by³ przeciw. Z proœb¹ do Rady o zaopiniowanie tej
kandydatury na pocz¹tku marca zwróci³ siê Marsza³ek
Sejmu Marek Jurek, który nie by³ jednak zobligowany
opini¹ Rady. 

Bo¿ena Borys–Szopa nie wypowiada³a siê dziœ na
temat planów swojej dzia³alnoœci, ale we wczeœniej-
szych wypowiedziach podkreœla³a, ¿e jednym z priory-
tetów jej pracy bêdzie zwalczanie procederu niewyp³a-
cania wynagrodzeñ. Zamierza te¿ skoncentrowaæ siê
na poprawie bezpieczeñstwa pracy, zw³aszcza 
w ma³ych firmach. Jest zwolenniczk¹ utrzymania nad-
zoru Sejmu nad Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy. 

30 marca podczas posiedzenia Zarz¹du Regionu Œl¹-
sko–D¹browskiej „Solidarnoœci” Bo¿ena Borys–Szopa
z³o¿y rezygnacjê z funkcji wiceprzewodnicz¹cej i sekre-
tarza ZR. Zapowiedzia³a jednak, ¿e pozostanie cz³on-
kiem „Solidarnoœci”, z któr¹ zwi¹zana jest od 1980
roku. Od 1991 roku pracuje w Zarz¹dzie Regionu,
gdzie by³a specjalist¹ ds. BHP, cz³onkiem Zarz¹du
Regionu i Prezydium Zarz¹du Regionu. Od 2002 roku
jest wiceprzewodnicz¹c¹ i sekretarzem Zarz¹du Regio-
nu. Od 1998 roku jest równie¿ cz³onkiem Komisji Kra-
jowej NSZZ „Solidarnoœæ”. Skoñczy³a prawo na Uni-
wersytecie Œl¹skim oraz podyplomowe studia z zakre-
su zarz¹dzania przedsiêbiorstwem na Akademii Górni-
czo-Hutniczej. W latach 1998–2002 by³a przewodni-
cz¹c¹ Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Od 2002
jest jej wiceprzewodnicz¹c¹. Jest równie¿ cz³onkiem
Polskiego Towarzystwa Legisla cji.  

Wojciech Gumu³ka

Co z wychowaniem dzieci i m³odzie¿y?
Dla nikogo nie jest tajemnic¹, ¿e w polskiej szko-

le realizowane s¹ dwie funkcje – socjalna i edukacyj-
na. Eksperyment na wychowanie bezstresowe
skoñczy³ siê kompletn¹ klap¹. Istnieje dzisiaj ogrom-
ne zapotrzebowanie na przywrócenie szkole funkcji
wychowawczych. Czy rz¹d ma w tej materii jakiœ
program?

Okazuje siê, ¿e tak. Celem g³ównym w obecnych
dzia³aniach Ministerstwa Edukacji i Nauki jest przy-
wrócenie szkole harmonii w wykonywaniu jej zadañ
wychowawczych, opiekuñczych i dydaktycznych.
Jest to podstawowy warunek dobrego przygotowa-
nia dzieci i m³odzie¿y do ¿ycia w spo³eczeñstwie
demokratycznym. Zdaniem Ministerstwa koniecz-
ne jest skupienie uwagi przedstawicieli wszystkich
œrodowisk zwi¹zanych z oœwiat¹, a tak¿e œrodowisk
pozaoœwiatowych na problemach wychowania
m³odego pokolenia. Niezbêdne jest równie¿ odro-
dzenie myœli wychowawczej. Konieczne s¹ zmiany
procesu kszta³cenia i doskonalenia umiejêtnoœci
wychowawczych nauczycieli i pracowników szko-
³y.

Pierwszym krokiem bêdzie przygotowanie
odpowiedniej oferty szkoleniowej dla nauczycieli w
zakresie rozwijania umiejêtnoœci wychowawczych.
Przewiduje siê powo³anie Narodowego Instytutu
Wychowania, który stanowi³by centrum upo-

wszechniania wiedzy o wychowaniu oraz koordy-
nacji programów i inicjatyw w sferze wychowania.
Zadaniem tej placówki by³oby opracowanie d³ugo-
falowej strategii wychowania, rozwijanie i upo-
wszechnianie dorobku polskiej myœli pedagogicz-
no–wychowawczej oraz prowadzenie badañ pro-
blemowych dotycz¹cych realizacji zadañ wycho-
wawczych przez podmioty zajmuj¹ce siê wychowy-
waniem. 

Szczególne znaczenie MEiN przypisuje treœciom
zwi¹zanym z wychowaniem patriotycznym i oby-
watelskim. Szko³a powinna kszta³towaæ system
zachowañ i postaw patriotycznych, obywatelskich
oraz demokratycznych. Winna te¿ uczyæ wspó³od-
powiedzialnoœci za wspólnotê narodow¹ i pañstwo
a tak¿e wskazywaæ prawdziwe autorytety. W tym
celu w najbli¿szym czasie podjête zostan¹ nastêpu-
j¹ce dzia³ania: wprowadzi siê do programów kszta³-
cenia i doskonalenia nauczycieli (wszystkich specjal-
noœci) treœci wychowawcze i metody pracy w tym
zakresie, promowaæ siê bêdzie szko³y odnosz¹ce
sukcesy wychowawcze i buduj¹ce dobre, warto-
œciowe œrodowisko wychowawcze, dokona siê
“uspo³ecznienia” szko³y poprzez zwiêkszenie udzia-
³u rodziców w ¿yciu szko³y, wspieraæ siê bêdzie i
promowaæ samorz¹dnoœæ uczniów oraz popieraæ
m³odzie¿owe ruchy i organizacje o charakterze

spo³eczno–wychowawczym, w tym zw³aszcza
wszelkich form m³odzie¿owego wolontariatu.

Pierwszym krokiem w kierunku podwy¿szenia
jakoœci wychowania jest przywrócenie od nowego

roku szkolnego nale¿ytej rangi godzinie wycho-
wawczej i ocenie z zachowania. Negatywna ocena z
zachowania spowoduje pozostanie w tej samej kla-
sie na nastêpny rok. Stanis³aw Witek
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25 lat „Tygodnika Solidarnoœæ”
3 kwietnia 1981 roku ukaza³ siê pierwszy numer

„Tygodnika Solidarnoœæ”, którego wydawc¹ by³a
wtedy Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ
„Solidarnoœæ”. 

Pierwszym redaktorem naczelnym tygodnika by³
Tadeusz Mazowiecki. Do wprowadzenia stanu
wojennego wysz³o 37 numerów, ka¿dy w nak³adzie
ponad 0,5 mln egzemplarzy. 

Po reaktywowaniu Solidarnoœci pierwszy numer
ukaza³ siê z dat¹ 2 czerwca 1989 r. Odt¹d ju¿ nie-
przerwanie, mimo zmian redaktorów naczelnych 
i ca³ych zespo³ów – jest nadal opiniotwórczym tygo-
dnikiem spo³eczno–politycznym. Nieprzerwanie
by³ i jest pismem NSZZ Solidarnoœæ. 

Czym wyró¿nia siê „Tygodnik Solidarnoœæ” 
w tym ostatnim æwieræwieczu prasy polskiej? Jest
zaledwie kilka pism opiniotwórczych, które maj¹
swoj¹ legendê i na pewno do nich nale¿y „Tygodnik
Solidarnoœæ”. Ta legenda wynika przede wszystkim
z misji jak¹ on zawsze spe³nia³. W roku 1981 pole-
ga³a ona na prze³amywaniu monopolu na informacjê
i wiedzê w oficjalnym obiegu prasy i na formowa-
niu polityki NSZZ Solidarnoœæ. I to zaanga¿owanie,
bo zawsze redakcji o chodzi³o o kultywowanie ide-
a³ów Sierpnia – by³o wyra¿ane tak¿e przez ostatnie
17 lat. Czasy transformacji to opisywanie a niekiedy
wrêcz nawet prowokowanie wyzwañ, przed który-
mi stawia³a nas zmieniaj¹ca siê rzeczywistoœæ, a¿ po
dzieñ dzisiejszy, kiedy problematyka pracownicza
stanowi zasadniczy nurt pisma. 

Z okazji 25 lecia „Tygodnika Solidarnoœæ” w po³o-
wie kwietnia nak³adem wydawnictwa Tysol uka¿e
siê w ksiêgarniach ksi¹¿ka reporta¿owa “Ludzie
Tygodnika Solidarnoœæ”. Dziêki niej czytelnik pozna
historiê pisma ale przede wszystkim biografie ludzi
maj¹cych wp³yw na jego oblicze. Bêd¹ to jego
redaktorzy naczelni jak Tadeusz Mazowiecki czy
Jaros³aw Kaczyñski ale tak¿e wybitni dziennikarze
czy wspó³pracownicy jak Zbigniew Herbert,
Tomasz Strzembosz czy Jan Pietrzak. W rocznico-
wym tygodniu uka¿e siê ju¿ 915 nr „Tygodnika Soli-
darnoœæ”, czyli za nieca³e 2 lata bêdziemy œwiêto-
waæ tysiêczny nr naszego pisma. 

Jerzy K³osiñski – Redaktor naczelny „Tygodnika
Solidarnoœæ’

1981

2006
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 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Hucie Miedzi Legnica
Przewodnicz¹cy: Witold Nowicki
Delegaci na WZD: Witold Nowicki, Tadeusz Tumilewicz
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Patalec-Elpena Sp. z o.o. w Legnicy

Przewodnicz¹cy: Adam Wegner
Delegaci na WZD: Adam Wegner
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy EnergiaPro Koncern Energetyczny

S.A. o/ Legnica
Przewodnicz¹cy: Bogdan Kieleczawa
Delegaci na WZD: Bogdan Kieleczawa, Dariusz Rzymek, Andrzej
Szwajkowski
 NSZZ „Solidarnoœæ” pracowników Poczty Polskiej w Legnicy

Przewodnicz¹cy: Romana Pilarz
Delegaci na WZD: Romana Pilarz, Halina Trzepacz
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Powiatowych Stacjach 

Sanitarno-Epidemiologicznych w Legnicy
Przewodnicz¹cy: Robert Kaczanowski
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Legnickim Przedsiêbiorstwie Wodo-

ci¹gów i Kanalizacji S.A. w Legnicy
Przewodnicz¹cy: Dariusz Ma³achowski
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Qubus Hotel Sp. z o.o. w Legnicy

Przewodnicz¹cy: W³adys³awa Fassa

 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Zak³adzie Nietypowej Produkcji
Ma³otona¿owej i Prototypów O/ Instytut Metali Nie¿elaznych 
w Legnicy
Przewodnicz¹cy: Zbigniew P³ukar
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Zarz¹dzie Gospodarki 

Mieszkaniowej w Legnicy
Przewodnicz¹cy: Zbigniew Pró¿ny
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Przedsiêbiorstwie Budownictwa Spe-

cjalistycznego i Melioracji Sp. z o.o. w  Legnicy
Przewodnicz¹cy: Wiktor Szymañski
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Ruch S.A. w Warszawie 

O/Dolnoœlaski Zespó³ w Legnicy z/s w Lubinie
Przewodnicz¹cy: Lidia Siwek 
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy PKS TransPol Sp. z o.o. w Legnicy

Przewodnicz¹cy: Marek Siedlewski
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Modernbud Sp. z o.o. w Legnicy

Przewodnicz¹cy: Andrzej Gumulak
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Legnickim Przedsiêbiorstwie Gospo-

darki Komunalnej Sp. z o.o. 
Przewodnicz¹cy: Józef Podlaski
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Legnickiej Spó³dzielni 

Mieszkaniowej 
Przewodnicz¹cy: Jerzy Michalczyk
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Legnickiej Bibliotece

Publicznej w Legnicy
Przewodnicz¹cy: Rados³aw Miœta
 NSZZ „Solidarnoœæ” Emerytów i Rencistów w Legnicy

Przewodnicz¹cy: Helena Grabiec
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy PKP Energetyka Zak³ad 

Dolnoœl¹ski w Legnicy
Przewodnicz¹cy: Dariusz Paj¹k 
 NSZZ „Solidarnoœæ” Pracowników Oœwiaty

i Wychowania nr 1 w Legnicy
Przewodnicz¹cy: Mariola Karwan 
Delegaci na WZD: Mariola Karwan, Ewa Kosiorowska
 NSZZ „Solidarnoœæ” Pracowników Oœwiaty 

i Wychowania nr 2 w Legnicy
Przewodnicz¹cy: Teresa Gresiuk 
Delegaci na WZD: Teresa Gresiuk
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Spó³dzilni Inwalidów 

„Inprodus” w Jaworze
Przewodnicz¹cy: Eugeniusz Rêbisz
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy PKO BP w Jaworze

Przewodnicz¹cy: Bogumi³a Kasiñska

 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Global Pollena S.A. w Jaworze
Przewodnicz¹cy: Wojciech Nolbrzak
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Nadleœnictwie w Jaworze

Przewodnicz¹cy: Jacek Celmer
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Spó³dzielni Mieszkaniowej 

Lokatorsko W³asnoœciowej w Jaworze
Przewodnicz¹cy: Irena Zalewska
 NSZZ „Solidarnoœæ” Pracowników Oœwiaty

i Wychowania w Jaworze
Przewodnicz¹cy Stanis³aw Witek
Delegaci na WZD: Stanis³aw Witek
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Zak³adzie Us³ug Remontowych

w Jaworze
Przewodnicz¹cy: Henryk Zarêba
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Zak³adzie Gospodarki 

Mieszkaniowej w G³ogowie
Przewodnicz¹cy: Bogdan Kwiatkowski
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy KGHM PM S.A. O/Huta Miedzi G³o-

gów w ̄ ukowicach
Przewodnicz¹cy: Jerzy Czarnecki
Delegaci na WZD: Krzysztof B¹czek, Jerzy Czarnecki,
Jacek Franczuk, Andrzej Kucharski 

 NSZZ „Solidarnoœæ” przy KGHM PM S.A. 
O/Huta Miedzi Cedynia w Orsku
Przewodnicz¹cy: Zbigniew Dudek
Delegaci na WZD: Kazimierz Magdziak
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Spó³dzielni Mieszkaniowej 

Nadodrze w G³ogowie
Przewodnicz¹cy: Andrzej Bartkowiak
Delegaci na WZD: Andrzej Meger
 NSZZ „Solidarnoœæ” Pracowników Oœwiaty i Wychowania 

w G³ogowie
Przewodnicz¹cy: Ludwik Lehman
Delegaci na WZD: Czes³aw Czupryniak, 
Ewa Dorociñska-Dyduk, Jan Rzepa
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Komendzie Powiatowej 

PSP w G³ogowie
Przewodnicz¹cy: Janusz Kryñski
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Miejskim Oœrodku Pomocy 

Spo³ecznej w G³ogowie
Przewodnicz¹cy: Danuta Gross
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Starostwie Powiatowym 

w G³ogowie
Przewodnicz¹cy: Rados³aw Pobol
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Automatyce Miedzi 

Sp. z o.o. w G³ogowie
Przewodnicz¹cy: Edward Skowroñski
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Przedsiêbiorstwie 

Komunikacji Samochodowej S.A. w Lubinie 
Przewodnicz¹cy: Wies³awa Schultz
Delegaci na WZD: Wies³awa Schultz
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Spo³em PSS w Lubinie

Przewodnicz¹cy: Irena Kaspryszyn
Delegaci na WZD: Halina Bielec
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Nadleœnictwie Chocianów

Przewodnicz¹cy: Wojciech Potyszka
 NSZZ „Solidarnoœæ” Pracowników S³u¿by Zdrowia 

w Lubinie
Przewodnicz¹cy: Bogus³awa Grabowska
Delegaci na WZD: Krystyna Glapa, Alina Banaszkiewicz
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Zak³adzie Gospodarki 

Komunalnej w Œcinawie
Przewodnicz¹cy: Miros³aw Kraœniañski
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy KGHM PM S.A. OZG Rudna 

Przewodnicz¹cy: Józef Czyczerski
Delegaci na WZD: Waldemar Brus, Cezary Burzyñski, Józef 

Czyczerski, Miros³aw Drabczyk, £ukasz Kuczyñski, Zbigniew
Laskowski, Witold Ortyñski, Jacek Piatowski, Miros³aw 
Pomirski, Wies³aw Œwierscz
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Pol-MiedŸ-Trans Sp. z o.o. w Lubinie

Przewodnicz¹cy: Adam Januchta
Delegaci na WZD: Adam Januchta, Krzysztof Kamiñski, Anna
Mazur, Jaros³aw Polowy 
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Inova Centrum Innowacji 

Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie 
Przewodnicz¹cy: Kazimierz Dajer
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie

Przewodnicz¹cy: Maria Masny
Delegaci na WZD: Danuta Smulska  Radka
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Zak³adzie Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Rudnej
Przewodnicz¹cy: Eugeniusz Pleban
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubinie

Przewodnicz¹cy: Dorota Piwowarczyk
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy KGHM PM S.A. O/ZG 

Polkowice- Sieroszowice w Kazimierzowie
Przewodnicz¹cy: Bogus³aw Szarek
Delegaci na WZD: Jacek Dziuba, Mariusz Dziurman, Bogumi³
Kozak, S³awomir Ma³achowski, Andrzej Marus, Bogus³aw 
Szarek, Tadeusz Tomski
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy KGHM PM S.A. 

O/Zak³ad Hydrotechniczny 
Przewodnicz¹cy: S³awomir Kleczyñski
Delegaci na WZD: S³awomir Kleczyñski
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy ZUW Urbex Sp. z o.o. w Lubinie

Przewodnicz¹cy: Stanis³aw Miazga
Delegaci na WZD: Stanis³aw Miazga, Dariusz Kwaœnik
 NSZZ „Solidarnoœæ”przy KGHM PM S.A. O/ZWR w Polkowicach

Przewodnicz¹cy: Franciszek Poselu¿ny
Delegaci na WZD: Franciszek Poselu¿ny, W³adys³aw Roszatyñski
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Miejskim Przedsiêbiorstwie 

Oczyszczania  w Lubinie
Przewodnicz¹cy: Andrzej Szulc
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Volkswagen Motor Polska 

w Polkowicach
Przewodnicz¹cy: Dariusz D¹browski
Delegaci na WZD: Dariusz D¹browski, Marek Gawron, Janusz Kle-
puszewski, Piotr Motyliñski, Bogus³¹w Browiec, Jaros³aw Œciana
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Sitech Sp. z o.o. w Polkowicach

Przewodnicz¹cy: Ewa Grzeœkowiak 
Delegaci na WZD: Marek Broda, Ewa Grzeœkowiak, Artur Hupa-
³owski, Daniel Karpiak
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Urzêdzie Miasta i Gminy w Œcinawie

Przewodnicz¹cy: Barbara Ferenc
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Hormann Serwis Polska 

Sp. z o.o. w Poznaniu O/Polkowice
Przewodnicz¹cy: Jerzy BrzeŸniak
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy PPU Magrotex  Sp. z o.o. w Chojnowie

Przewodnicz¹cy: Zbigniew Letkiewicz
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Przedsiêbiorstwie Górniczo 

Produkcyjnym Bazalt S.A. w Wilkowie
Przewodnicz¹cy: Witold K³odnicki
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Zak³adzie Poprawczym 

w Jerzmanicach Zdrój
Przewodnicz¹cy: Andrzej Pieterek
 NSZZ „Solidarnoœæ” Pracowników Oœwiaty i Wychowania 

w Z³otoryi
Przewodnicz¹cy: Ma³gorzata Maækowiak
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Zak³adzie Opieki Zdrowotnej 

w Z³otoryi 
Przewodnicz¹cy: S³awa Kolano
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Nadleœnictwie Z³otoryja 

Przewodnicz¹cy: Krystyna Fogiel
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Boart Longyear Sp. z o.o. 

w Wilkowie
Przewodnicz¹cy: Leopold Blasewac
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Szkole Podstawowej 

w Nowej Wsi Grodziskiej 
Przewodnicz¹cy: Helena Szu³kowska
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Przedsiêbiorstwie Produkcyjno Han-

dlowym Vitbis w Z³otoryi
Przewodnicz¹cy: Dorota Lemba
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Kopalni Odkrywkowej Surowców

Drogowych  Sp. z o.o. w Wilkowie
Przewodnicz¹cy: Ireneusz G³owacki
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Gimnazjum w Zagrodnie

Przewodnicz¹cy: Jadwiga Jankowska
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Zak³adach Wapienniczych 

Wojcieszów Sp. z o.o. 
Przewodnicz¹cy: Krzysztof Nowicki
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Wojeódzkim Szpitalu 

Psychiatrycznym w Z³otoryi
Przewodnicz¹cy: Maria Wache³ko
Delegaci na WZD: Maria Wache³ko



Redemptor Hominis 
pierwsza encyklika 
Min¹³ rok...    

Porady prawne
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Kiedy pracownikowi zwolnionemu przys³u-
guje odprawa pieniê¿na?

– Odprawa pieniê¿na jest œwiadczeniem nale¿-
nym pracownikom z którymi rozwi¹zano umowê 
o pracê w trybie ustawy z dnia 13 marca 2003
roku o szczególnych zasadach rozwi¹zywania 
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie-
dotycz¹cych pracowników. (Dz. U. 2003 nr 90
poz. 844 ze zmianami) zwan¹ dalej UZG. 

Na wstêpie nale¿y podkreœliæ ¿e odprawa pie-
niê¿na przys³uguje od pracodawcy zatrudniaj¹cego
co najmniej 20 pracowników. 

Przyczyny niedotycz¹ce pracownika to wszelkie
przypadki, w których powód uzasadniaj¹cy roz-
wi¹zanie stosunku pracy bêdzie le¿eæ poza pra-
cownikiem (zmiany organizacyjne, nieop³acalnoœæ
dotychczasowej produkcji, k³opoty finansowe pra-
codawcy, og³oszenie upad³oœci lub likwidacja pra-
codawcy)

Pracownik nie bêdzie mia³ prawa do odprawy
gdy stosunek pracy ustanie wskutek: 

– wypowiedzenia dokonanego przez pracodaw-
cê ale z przyczyn le¿¹cych po stronie pracownika
(np. nienale¿yte wykonywanie obowi¹zków pra-
cowniczych).

– Wypowiedzenia dokonanego przez pracowni-
ka.

– Up³ywu czasu na który umowa o pracê zosta-
³a zawarta.

– Wygaœniêcia stosunku pracy.
– Rozwi¹zania umowy o pracê przez pracodaw-

cê bez wypowiedzenia (art. 52i 53 Kp).
– Ukoñczenia pracy dla wykonania której

umowa zosta³a zawarta.
O ile powo³anie siê przy wypowiedzeniu

umowy o pracê przez pracodawcê na art. 1 lub
art. 10 UZG nie budzi w¹tpliwoœci co do upraw-
nieñ pracownika do odprawy o tyle w¹tpliwoœci
mog¹ budziæ sytuacje przewidziane w art. 23 1 § 4
i art. 42 § 3 Kp. (wypowiedzenie zmieniaj¹ce).

Zgodnie z  art. 23 1 § 4 Kp w terminie 2 miesiê-
cy od przejœcia zak³adu pracy lub jego czêœci do
innego pracodawcy – pracownik mo¿e rozwi¹zaæ
stosunek pracy bez wypowiedzenia za 7 dniowym
wypowiedzeniem. 

Rozwi¹zanie tak¿e powoduje dla pracownika
skutki jakie przepisy wi¹¿¹ z rozwi¹zaniem stosun-
ku pracy przez pracodawcê za wypowiedzeniem.
Mamy wówczas do czynienie z t.z. fikcj¹ oprawn¹
polegaj¹c¹ na tym, ¿e pracownik rozwi¹zuje
umowê o pracê ale skutki s¹ takie jak rozwi¹zanie
umowy przez pracodawcê. 

Czy w tej sytuacji przys³uguje pracowniko-
wi odprawa?

W wyroku z dnia 2 lutego 2001 roku (sygn. akt
I PKN 228/00) S¹d Najwy¿szy wskaza³, ¿e przepis
art. 23 1 § 4 stwarza fikcjê prawn¹ wed³ug której

ten sposób rozwi¹zania umowy o pracê dla oceny
jego skutków nale¿y traktowaæ jak wypowiedzenia
pracodawcy.

Poniewa¿ rozwi¹zanie umowy w tym trybie jest
jedn¹ z przes³anek stosowania ustawy o zwolnie-
niach grupowych to ocena czy w takiej sytuacji
odprawa pracownikom bêdzie przys³ugiwaæ
powinna byæ uzale¿niona od spe³nienia pozosta-
³ych przes³anek z art. 1 i art. 10 tej ustawy. 

Podsumowuj¹c, nale¿y podkreœliæ ¿e rozwi¹za-
nie umowy o pracê przez pracownika na podsta-
wie art. 23 1 § 4 Kp. nie wyklucza mo¿liwoœci naby-
cia prawa do odprawy pieniê¿nej je¿eli spe³nione
s¹ jej przes³anki a wiêc w szczególnoœci gdy
wy³¹cznym powodem z³o¿enia przez pracownika
oœwiadczenia woli o rozwi¹zaniu umowy o pracê
by³y przyczyn¹ niedotycz¹c¹ pracownika. 

Podobnie ma siê sytuacja w wypadku wrêczenia
pracownikowi t.z. wypowiedzenia zmieniaj¹cego
(art. 42 Kp.). 

W kwestii tej wypowiedzia³ siê S¹d Najwy¿szy
w wyroku z dnia 9 listopada 1990 roku (IPR
335/90) zgodnie z którym okolicznoœæ ¿e rozwi¹-
zanie stosunku pracy nastêpuje w trybie wypowie-
dzenia zmieniaj¹cego ma jedynie znaczenie dla
oceny czy przyczyny ekonomiczne pracodawcy
stanowi¹ wy³¹czny powód uzasadniaj¹cy rozwi¹-
zanie stosunku pracy.   

Je¿eli bowiem pracownikowi zaproponowano
odpowiedni¹ pracê pod wzglêdem wynagrodzenia

i stanowiska nie gorsz¹ od poprzedniej to odmowa
jej przyjêcia mo¿e byæ potraktowana jako wspó³-
przyczyna rozwi¹zania stosunku pracy. Je¿eli jed-
nak nowe warunki pracy i p³acy znacznie odbiega-
j¹ od poprzednich i s¹ niedogodne dla pracownika
to nie stoi na przeszkodzie uznaniu, ¿e przyczyny
rozwi¹zania stosunku pracy le¿¹ wy³¹cznie po
stronie zak³adu pracy co uzasadnia roszczenie pra-
cownika o zap³atê odprawy. 

Opracowa³ Edward Chmiel

T amtego kwietnia poczuliœmy
siê osamotnieni i opuszcze-
ni. Nie potrafiliœmy sobie

wyobraziæ jak to bêdzie – bez œro-
dowych audiencji generalnych, bez
niedzielnych modlitw Anio³ Pañski,
bez przes³añ z Castel Gandolfo 
i bez pielgrzymek do Ojczyzny. Nie-
wiele by³o przecie¿ takich momen-
tów w historii kiedy czuliœmy siê
naprawdê – jako naród – zjedno-
czeni i dumni.

Tamtego kwietnia pad³o te¿ pytanie:
„co w nas wszystkich zostanie, co
bêdziemy pamiêtaæ?”.

Pytanie to zosta³o powtórzone, gdy
obchodziliœmy pierwsz¹ rocznicê odej-
œcia Jana Paw³a II.

Na ile emocje zwi¹zane z Papie-
¿em–Polakiem stan¹ siê fundamentem
nowego ¿ycia...   

Ojciec Œwiêty nie pozostawi³ nas
przecie¿ bezradnymi i bezbronnymi
wobec wyzwañ œwiata i w³asnych s³a-
boœci. By³ wielkim nauczycielem, poet¹
i filozofem a przede wszystkim by³
wiernym œwiadkiem Chrystusa. Warto
zawsze siêgaæ po jego dzie³a. Przyno-
sz¹ one zarówno doznania religijne, jak
i artystyczne, daj¹ odpowiedzi na trud-
ne pytania i proponuj¹ wizjê spo³e-
czeñstwa, w którym cz³owiek bêdzie
móg³ realizowaæ siê tak na p³aszczyŸ-
nie materialnej, jak i duchowej.   

Staramy siê ju¿ od wielu miesiêcy
przypominaæ i propagowaæ pisma Jana
Paw³a II. 

Ju¿ w marcu 1979 roku Ojciec Œwiêty
napisa³ sw¹ pierwsz¹ encyklikê
„Redemptor hominis” o Zbawicielu

cz³owieka. Mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to
dokument programowy.   

Odkupienie  
–  misja koœcio³a
Myœl¹ przewodni¹ tego dokumentu

jest tajemnica Odkupienia, Chrystus jako
droga do zbawienia. W tym kontekœcie
poruszona zostaje kwestia zadañ i funkcji
Koœcio³a Katolickiego a tak¿e dzie³a 
i dokonania poprzednich papie¿y 
– Paw³a VI i Jana XXIII.  

Wyra¿ona zosta³a wdziêcznoœæ, ¿e
dziêki nim Koœció³ jest ju¿ mniej podatny
na „nowinki”, bardziej krytyczny wobec
odstêpstw od doktryny wiary i naresz-
cie skupiony na swej w³asnej Tajemnicy.
Tylko bowiem taki Koœció³ mo¿e byæ
pomocny cz³owiekowi w jego drodze
do zbawienia. Papie¿ pisze te¿ o dokona-
niach Soboru Watykañskiego II, szcze-
gólnie przypomina jak wa¿n¹ rolê odgry-
wa apostolat duchownych i œwieckich,
jak wa¿ny dla prawdziwej jednoœci
chrzeœcijan jest dobrze pojêty ekume-
nizm. Ojciec Œwiêty zaznacza koniecz-
noœæ dialogu, wspólnego poszukiwania
prawdy przy jednoczesnym szanowaniu
granic  wyznaczanych przez naukê
Koœcio³a. Jan Pawe³ II zwraca równie¿
uwagê, ¿e wyznawcy innych, pozachrze-
œcijañskich religii mog¹ sw¹ gorliwoœci¹
i pobo¿noœci¹ wprawiaæ chrzeœcijan 
w zak³opotanie. Chrzeœcijanie bywaj¹
bowiem zbyt tolerancyjni dla permisywi-
zmu oraz rozluŸniania zasad moralnych.    

W imiê wype³niania swej misji Koœció³
musia³ pozyskaæ wiedzê o innych reli-
giach a tak¿e o systemach propaguj¹cych
ateizm.        

Wolnoœæ cz³owieka
Koœció³ jest ustanowionym przez

samego Chrystusa stró¿em i nauczycie-
lem. Dzia³a przez niego Duch Œwiêty,
dlatego ma prawo domagaæ siê poszano-
wania wolnoœci religijnej i wolnoœci
sumienia. Orientuj¹c siê, ¿e systemy
polityczne i nawet poszczególni ludzie
opacznie pojmuj¹ ideê wolnoœci, Koœció³
ma obowi¹zek staæ na stra¿y wolnoœci,
która warunkuje poszanowanie godno-
œci osoby ludzkiej. Czyniæ to powinien
tak jak Aposto³owie z szacunkiem dla
ludzkiego rozumu, woli i sumienia. Wol-
noœæ religijna nie jest ¿adnym przywile-
jem, ale uszanowaniem elementarnego
prawa. Urzeczywistnienie tego prawa
jest jednym z podstawowych sprawdzia-
nów prawdziwego postêpu cz³owieka 
w ka¿dym ustroju, spo³eczeñstwie, sys-
temie czy œrodowisku.                                 

Cz³owiek drog¹ koœcio³a
Koœció³ nie mo¿e odst¹piæ cz³owieka,

musi z nim razem prze¿ywaæ rozterki 
i radoœci, musi  go rozumieæ i dzieliæ jego
los. Sobór Watykañski II tak przedstawia³
tê prawdê cz³owieku: „W samym cz³owie-
ku wiele elementów zwalcza siê nawza-
jem. Doœwiadcza on z jednej strony wielu
ograniczeñ, z drugiej  strony czuje siê nie-
ograniczony w swoich pragnieniach 
i powo³any do wy¿szego ¿ycia. Bêd¹c s³a-
bym i grzesznym, nierzadko czyni to,
czego nie chce, nie zaœ to, co chcia³by czy-
niæ. St¹d cierpi rozdarcie w samym sobie,
z czego z kolei tyle i tak wielkich rozdŸ-
wiêków rodzi siê w spo³eczeñstwie.”
Koœció³ jest wiêc odpowiedzialny za praw-
dê objawion¹. Jego zadaniem jest wier-

noœæ przes³aniu nauki Chrystusa oraz
wiara. Wiara jest bowiem niezbêdna dla
rozeznania prawdy i poznania Boga.          

Nie jest ³atwo pozostawaæ w gotowo-
œci. Jan Pawe³ II wyjaœnia ,¿e s¹ ró¿ne prze-
jawy wiernoœci Bogu. Jednym z nich jest
wiernoœæ swemu powo³aniu. Kap³ani 
w Koœciele Katolickim nieodwo³alnie
i niezniszczalnie podlegaj¹ Sakramentowi
Kap³añstwa, dlatego œwiadomie przyjmuj¹
obowi¹zek bez¿ennoœci. Podobnie ma³-
¿onkowie musz¹ przyj¹æ nierozerwalny
charakter ma³¿eñstwa i s¹ zobowi¹zani
dbaæ o to, by wytrwaæ w swych zobowi¹-
zaniach, budowaæ wspólnotê rodzinn¹ 
i wychowywaæ nowe pokolenia.      

Cz³owiek i œrodowisko 
w jakim ¿yje
Jan Pawe³ II wyra¿a obawê, ¿e wspó³-

czesny cz³owiek zdaje siê byæ stale zagro-
¿ony wytworami jego w³asnej pracy. Zie-
mia zosta³a cz³owiekowi poddana, on sam
pe³en jest pomys³owoœci i innowacyjnoœci.
Paradoksem jest, ¿e to w³aœnie wytwory
najwiêkszej przemyœlnoœci mog¹ staæ siê
Ÿród³em  niewyobra¿alnego kataklizmu.  

Równie niebezpieczna jest niekontro-
lowana eksploatacja œrodowiska natural-
nego. Wykorzystywane dla celów prze-
mys³owych czy nawet militarnych przy-
roda s³u¿y jedynie doraŸnemu u¿yciu 
i zu¿yciu. A przecie¿ Stwórca chcia³, by
cz³owiek by³ szlachetnym i rozumnym
panem i stró¿em Ziemi, a nie jej bez-
wzglêdnym eksploatatorem. 

Postêp
Dlatego te¿ ¿ywi¹c podziw dla wiel-

koœci myœli twórczej i postêpu w dziedzi-

nie techniki Ojciec Œwiêty wyra¿a ocze-
kiwanie, ¿e równie szybko bêdzie rozwi-
jaæ siê etyka i moralnoœæ.  

Zadaje fundamentalne pytanie, czy
postêp powoduje, ¿e cz³owiek wzrasta
w swym cz³owieczeñstwie, staje siê
duchowo dojrzalszy, bardziej odpowie-
dzialny, skory do pomocy s³abym 
i potrzebuj¹cymi, po prostu lepszy?
Papie¿ obawia siê, ¿e tak nie jest.  

Pañstwo 
i wspólnota
Obywatele musz¹ byæ pewni swoich

praw. Musz¹ wiedzieæ, ¿e wolno im
uczestniczyæ w ¿yciu politycznym wspól-
noty. W przeciwnym razie dochodzi do
rozbicia spo³eczeñstwa, do sytuacji uci-
sku, zastraszania czy zagro¿enia ze stro-
ny niesprawiedliwej w³adzy. Przeciwsta-
wianie w³adzy obywatelowi prowadzi
do os³abiania pañstwa i wadliwego jego
dzia³ania, tymczasem potrzebna jest
sprê¿ysta w³adza publiczna po to, by
naród móg³ siê swobodnie i bezpiecznie
rozwijaæ.   

Na koniec Ojciec Œwiêty zawierza
wszystkich Matce Chrystusa i wyra¿a
ufnoœæ, ¿e przy pomocy Ducha Œwiêtego
staniemy siê wszyscy œwiadkami Chry-
stusa „a¿ po krañce ziemi”.

„Zanim st¹d odejdê proszê was, aby-
œcie nigdy nie zw¹tpili i nie znu¿yli siê,
i nie podcinali sami tych korzeni, z któ-
rych wyrastamy, abyœcie od Niego nigdy
nie odst¹pili, abyœcie nigdy nie wzgar-
dzili t¹ mi³oœci¹, która jest najwiêksza,
która siê wyrazi³a przez Krzy¿, a bez
której ¿ycie ludzkie nie ma korzeni, ani
sensu.”   Agnieszka Rurak ̄ eleŸny
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Tegoroczna pielgrzymka Solidar-
noœci do Watykanu by³a wyj¹tko-
wa. Dziêkowaliœmy za wielki

pontyfikat Jana Paw¹³ II, i ¿e by³o nam
dane ¿yæ w czasach, gdy wytycza³ nam
œcie¿ki, po których powinniœmy chodziæ.
Testament który nam pozostawi³, naka-
zuje byæ wszêdzie tam gdzie ludzie
potrzebuj¹ pomocy. W tych dniach
uczestniczyli te¿ przedstawiciele Regionu
Zag³êbie Miedziowe na czele z pocztem
sztandarowym Komisji Zak³adowej Huty
Miedzi Legnica. Nie sposób odnieœæ siê
do ca³oœci pielgrzymki, poniewa¿ zwie-
dzanie pozosta³o w cieniu prze¿yæ które
doœwiadczyliœmy w ci¹gu tych dni. Cie-
p³ym i s³onecznym porankiem przywita³
nas 1 kwietnia Rzym, po zwiedzeniu sta-
ro¿ytnego miasta dotarliœmy do Watyka-
nu na plac œw Piotra, gdzie dziêki nasze-
mu przewodnikowi p. Darkowi unikneli-
œmy wielogodzinnego oczekiwania na
nawiedzenie grobu Ojca Œwiêtego. By³y
to chwile bardzo wzruszaj¹ce i refleksyj-
ne dla ka¿dego pielgrzyma. Sk³adano
proœby do Jana Paw³a II o wstawiennic-
two w sprawach prywatnych, ale te¿
modlono siê o szybk¹  beatyfikacjê.
Chwil¹ niezwyk³¹ by³a msza œwiêta dla
pielgrzymów z ,,Solidarnoœci, odprawio-
na w Bazylice œw. Piotra, koncelebrowa-
na przez biskupa Kazimierza Ryczana.
Wac³aw Horodecki z Solidarnosæi ZG
Lubin dost¹pi³ zaszczytu odczytania

wezwania modlitwy wiernych. Przema-
wiaj¹c Przewodnicz¹cy Komisji Krajowej
NSZZ “Solidarnoœæ” Janusz Œniadek
przypomnia³ rolê jak¹ odegra³ Jan Pawe³
II w narodzinach Solidarnoœci oraz odro-
dzeniu Polski. Mi³ym zaskoczeniem 
i wyró¿nieniem dla cz³onków zwi¹zku
bior¹cych udzia³ we mszy by³o ponowne
odwiedzenie grobu Jana Paw³a II. Pó³to-
ratysiêczn¹ grupê zwi¹zkowców wpusz-
czono poza kolejnoœci¹. Pomimo obo-
wi¹zuj¹cej ciszy odœpiewaliœmy Nasze-
mu Ojcu ,,Barkê,, któr¹ tak lubi³. W nie-
dzielê 2 kwietnia na Anio³ Pañski przyby-
³y t³umy, oko³o 50 tysiêcy wiernych 
z wielu krajów. Na placu œw. Piotra s³y-
chaæ by³o polskie pieœni religijne. Widaæ
napisy ,,Janie Pawle II –dziêkujemy,,
,,Santo subito,, ,,Kochamy Ciê Karolu,,
oraz nazwy miejscowoœci sk¹d przyje-
chali pielgrzymi. Najwiêcej by³o flag
narodowych i „Solidarnoœci”. Witany
radoœnie oklaskami Benedykt XVI d³ugo
mówi³ o rocznicy œmierci Jana Paw³a II.
Przypomina³ jego mêkê i konanie. Jego
wyst¹pienie czêsto przerywane gromki-
mi oklaskami. Po Polsku Benedykt XVI
powiedzia³ do zgromadzonych pielgrzy-
mów: ,,Wspominamy dziœ odejœcie 
do domu Ojca mojego wielkiego
poprzednika Jana Paw³a II. Bogu niech
bêd¹ dziêki za jego dzie³o ¿ycia i za
wszelkie dobro, jakie przyniós³ Koœcio³o-
wi i œwiatu”.

Po b³ogos³awieñstwie grupa naszych piel-
grzymów uda³a siê na cmentarz ¿o³nierzy II
Korpusu na Monte Cassino. Wœród nas by³
pan Zbigniew ¿o³nierz Szarych Szeregów,
który w asyœcie pocztu sztandarowego KZ
NSZZ „Solidarnoœæ” Legnickiej Huty odda³
ho³d i z³o¿y³ wi¹zankê bia³o– czerwonych
kwiatów na grobie gen. Andersa. Po mszy
polowej na cmentarzu i odœpiewaniu
,,Czerwonych Maków,, wyruszyliœmy 
w drogê powrotn¹ do Watykanu aby jesz-
cze raz prze¿yæ niezapomniane chwile. 

Pod wieczór przed ró¿añcem, na placu
œw Piotra zgromadzi³y siê tysi¹ce wiernych
którzy chcieli byæ razem w rocznicê godzi-
ny œmierci Jana Paw³a II. Zapalono tysi¹ce
œwiec, polskie flagi oraz transparenty ,,Soli-
darnoœci” widnia³y wszêdzie. By³ to niesa-
mowity widok, By³y koncerty, czytano frag-
menty utworów Karola Wojty³y. Potem
odmówiono ró¿aniec razem z papie¿em.
Pielgrzymów po³¹czy³ telemost  Waty-
kan–Warszawa–Kraków– Wadowice
.Nastêpnie Benedykt XVI ukaza³ siê 
w oknie i przekaza³ orêdzie dla
wiernych z Polski. „W pierwsz¹
rocznicê jego powrotu 
do Domu Ojca – mówi³
Benedykt XVI – 
w dzisiejszy wieczór,
jesteœmy wezwani, by
na nowo przyj¹æ
duchowe dziedzictwo,
które nam zostawi³;

jesteœmy przy tym pobudzani, by ¿yæ nie-
strudzenie poszukuj¹c Prawdy, która jako
jedyna mo¿e nasyciæ nasze serce. Jesteœmy
wzywani, by nie baæ siê pójœæ za Chrystu-
sem, by wszystkim g³osiæ Ewangeliê, która
jest zaczynem ludzkoœci bardziej braterskiej
i bardziej solidarnej. Niech Jan Pawe³ II, 
z nieba pomaga nam w naszym pielgrzymo-
waniu, w byciu wiernymi uczniami Jezusa,
w byciu – jak on sam lubi³ powtarzaæ m³o-
dym – „stra¿nikami poranka” na tym
pocz¹tku trzeciego tysi¹clecia chrzeœcijañ-
stwa. O to proœmy za wstawiennictwem
Maryi, Matki Odkupiciela, do której on sam
zwraca³ siê zawsze z czu³ym oddaniem”. 

O 21.37, gdy podnios³y siê w górê
wszystkie œwiece ludzie p³akali. Okazuje siê,
¿e nie tylko Polacy prze¿ywali Jego odejœcie.
To ca³y œwiat kocha³ polskiego papie¿a.

Jacek  Krawczun

W Domu Ojca
Rok temu zostaliœmy bez Niego. P³aczemy, ale tych ³ez nie nale¿y siê wstydziæ
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Od kilku miesiêcy kieruje pan pracami
zespo³u, który kontroluje obowi¹zuj¹ce 
w spó³ce procedury regulaminy oraz wyp³aty
honorariów za wdro¿one wnioski racjonaliza-
torskie. Ten temat co jakiœ czas wraca jak
bumerang. Wraca i bulwersuje. 

– Bo w grê wchodz¹ ogromne pieni¹dze, które
spó³ka wyp³aca za coœ co powinno byæ zrobione 
w ramach obowi¹zków s³u¿bowych.

G³oœno twierdzi pan, ¿e ca³y system
wdra¿ania w ¿ycie pomys³ów racjonalizator-
skich przybra³ w KGHM postaæ karykatury.

– To ju¿ nie jest karykatura. To patologia, któr¹ 
z cia³a spó³ki trzeba wypaliæ gor¹cym ¿elazem do
bia³ej koœci. Ostatnio media nag³oœni³y wyp³atê 
w g³ogowskiej hucie 24. milionów za przestawienie
wanien. A to tylko jeden z wielu pomys³ów, za który
ludzie wziêli od firmy miliony z³otych. Szokuj¹ce jest
to, ze na liœcie wyp³at s¹ dyrektorzy
hut, dyrektor generalny, a nawet
jeden z by³ych wiceprezesów
KGHM. Ci ludzie wziêli do prywat-
nych kieszeni miliony z³otych za to,
co powinni zrobiæ w ramach swoich
umów o pracê. 

Ponoæ kompletuje pan listê
miedziowych milionerów – pra-
cowników KGHM dorabiaj¹cych
na racjonalizacji.

– Ci ludzie nie dorabiaj¹ do
skromnych pensji tylko dorabiaj¹ siê
milionowych fortun. Zreszt¹ pieni¹dze za racjonali-
zacjê wp³ywa³y na prywatne konta nie tylko pra-
cowników. Na listach p³ac, oprócz kadry zarz¹dza-
j¹cej s¹ ludzie, których w spó³ce ja ich  nigdy nie
widzia³em i nie wie kim oni s¹. S¹ te¿ urzêdnicy
Okrêgowego Urzêdu Górniczego  i samorz¹dowy.  

Jak to mo¿liwe?
– Taki jest system. W kraju obowi¹zuj¹ przepisy,

które tak naprawdê kwestiê wysokoœci honorarium
za wdro¿ony wniosek racjonalizatorski pozostawia-
j¹ w gestii pracodawcy. A ka¿dy wniosek racjonali-
zatorski zanim zostanie wdro¿ony w ¿ycie musi
zostaæ zatwierdzony. I to na kilku szczeblach. Od
kierownictwa oddzia³u poprzez dyrekcjê na przy-
k³ad huty a¿ po zarz¹d KGHM. Praktycznie na ka¿-
dym z tych szczebli mo¿na dopisaæ do listy autorów
lub nagród jakiekolwiek nazwisko. Jeden napisze
analizê prawn¹ inny wyliczy potencjalne zyski, jakie
mo¿e przynieœæ firmie wdro¿enie pomys³u. Jeszcze
inny bêdzie to wszyto wspiera³, promowa³, lobo-
wa³. To wystarczy, ¿eby mieæ udzia³ we wniosku,
zostaæ wpisanym na listê autorów lub listê nagród 
i mieæ prawo do wyp³aty pieniêdzy. Wszystko, dla-
tego ¿e w spó³ce obowi¹zuje od wiosny 2002 roku
liberalny regulamin wewnêtrzny dotycz¹cy racjona-
lizacji wprowadzona przy moim sprzeciwie. 

Obecny zarz¹d zapowiedzia³ zmiany 
w tym regulaminie. Prezes KGHM chce te¿
zmian w umowach o pracê kadry kierowniczej

i nadzoru technicznego, tak ¿eby wdra¿anie
wniosków racjonalizatorskich by³o wpisane 
w zakres obowi¹zków s³u¿bowych.

– Ja uwa¿am, ¿e trzeba pójœæ krok dalej. Najlep-
sza jest opcja zerowa. Zlikwidowanie obecnego sys-
temu i opracowanie zupe³nie nowego. Uczciwego,
który bêdzie promowa³ ludzi z pomys³ami a nie
cwaniaków potrafi¹cych wykorzystaæ swoje stano-
wisko i uk³ady. 

Wiele nowatorskich rozwi¹zañ stosowa-
nych w KGHM jest zarejestrowane w Urzê-
dzie Patentowym. To œwiadczy o tym, ¿e te
pomys³y s¹ rzeczywiœcie wa¿ne. 

– Zas³anianie siê tym, ¿e jakiœ pomys³ zosta³ zare-
jestrowany w Urzêdzie Patentowym to jedno 
z wielu nieporozumieñ. Wykorzystanie niewiedzy
otoczenia. Prawda jest tak¿e, ¿e zarejestrowanie
pomys³u w Urzêdzie wcale nie oznacza, ¿e jest war-

toœciowy, albo chocia¿ przydatny.
Jeœli ja wymyœlê wiadro bez dna 
i zg³oszê siê z tym projektem do
Urzêdu, a tam oka¿e siê, ¿e nikt
wczeœniej z czymœ takim nie
przyszed³ to mogê to wiadro
zarejestrowaæ jako swój autorski
patent. Wystarczy, ¿e wniosê
odpowiedni¹ op³atê. Od tego
momenty jeœli ktokolwiek u¿yje
takiego wiadra do dowolnego
celu ju¿ nale¿y mi siê honora-
rium. Ale pytanie jest inne czy

takie wiadro jest naprawdê przydatne. Podobnie
jest z racjonalizacj¹ w KGHM. Wiele pomys³ów to
oczywiste rozwi¹zania, które powinny byæ wpro-
wadzone w ramach normalnego funkcjonowania
firmy. Przecie¿ nikt nikogo nie mo¿e zwolniæ
z myœlenia w pracy. 

Pojawiaj¹ siê g³osy, ¿e pañska „krucjata”
przeciwko wynalazczoœci i racjonalizacji 
w KGHM to tak naprawdê atak na ludzi lewi-
cy, którzy do niedawna rz¹dzili spó³k¹. 

– Bo to prawda. Proceder wyp³acania honora-
riów za wdro¿one wnioski racjonalizatorskie obser-
wujê uwa¿nie od wielu lat. Ale w³aœnie w ostatnim
okresie ten proceder przybra³ na sile. W koñcu to
prezes Marek Szczerbiak wyp³aci³ 24 miliony za
postawienie wanien w hucie mimo tego, ¿e rada
nadzorcza wyraŸnie nakaza³a ówczesnemu zarz¹-
dowi wstrzymanie siê od takich dzia³añ. 

Jak d³ugo bêdzie pracowa³ kierowany
przez Pana zespó³ kontrolny?

– Nie wiem. Uchwa³a Rady Nadzorczej nie okre-
œla terminu koñcowego. Problem w tym, ¿e nadal
mamy k³opot ze skompletowaniem dokumentów.
Nie zawsze mo¿na je znaleŸæ. Teraz po zmianie
zarz¹du mamy przynajmniej dostêp do tego, co jest
w biurze. Wczeœniej ró¿nie z tym bywa³o. Poprzed-
ni zarz¹d kwestionowa³ nawet nasze uprawnienia
do wgl¹du w te dokumenty. 
 Dziêki za rozmowê

Patologie trzeba wypalaæ
Z Józefem Czyczerskim, sekretarzem Rady Nadzorczej KGHM Polska MiedŸ S.A. i szefem miedziowej Solidarnoœci
rozmawia Artur Guzicki.

Ci ludzie 
nie dorabiaj¹ 
do skromnych
pensji tylko
dorabiaj¹ 
siê milionowych
fortun.

Trwajcie mocni w wierze
Papie¿ Benedykt XVI odwiedzi Polskê w dniach 25–28 maja. Pielgrzymka odbêdzie siê pod has³em „Trwajcie mocni w wierze” Bêdzie to pierwsza
zagraniczna pielgrzymka papie¿a Benedykta XVI do Polski. Benedykt XVI chce t¹ wizyt¹ oddaæ ho³d swemu poprzednikowi Janowi Paw³owi II,
którego by³ najbli¿szym wspó³pracownikiem.

Czwartek 

25 maja, o godz. 11 Przylot do Warszawy. Z
lotniska papie¿ uda siê do archikatedry œw. Jana
Chrzciciela na spotkanie z duchowieñstwem. Po
obiedzie w rezydencji prymasa Józefa Glempa,
Benedykt XVI pojedzie na spotkanie z
prezydentem Lechem Kaczyñskim. 

Wieczorem Ojciec Œwiêty Benedykt XVI
spotka siê na rozmowie i wspólnej modlitwie z
Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹ w ewangelickim
koœciele œw. Trójcy. 

Pi¹tek 

Msza papieska na pl. Pi³sudskiego Pi³sudskiego
Warszawie. Po mszy uda siê do Czêstochowy na
prywatn¹ modlitwê w kaplicy Cudownego
Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej. 

Nastêpnie przewodniczyæ bêdzie
nabo¿eñstwu eucharystycznemu. Ostatnim
punktem pobytu Ojca Œwiêtego na Jasnej Górze
bêdzie spotkanie z osobami ¿ycia
konsekrowanego, alumnami, przedstawicielami
ruchów koœcielnych i zagranicznymi
pielgrzymami, zw³aszcza ze Wschodu. 

Sobota 

Benedykt XVI pojedzie do Wadowic –
rodzinnego miasta Jana Paw³a II. Nastêpnie
papie¿ spotka siê na rynku z mieszkañcami
Wadowic. Uda siê równie¿ na krótkie
odwiedziny w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

Wieczorem papie¿ pojedzie do sanktuarium
Mi³osierdzia Bo¿ego w £agiewnikach, gdzie
spotka siê niepe³nosprawnymi. 

Napiêty sobotni program papie¿ zakoñczy na
krakowskich B³oniach spotkaniem z m³odzie¿¹. 

Niedziela 
Msza na Krakowskich B³oniach. Po mszy

Papie¿ przejedzie do Oœwiêcimia i odwiedzi
Auschwitz-Birkenau. www.wp.pl 

NSZZ Solidarnoœæ otrzyma³ od Przeora Jasnej
Góry zaproszenie na spotkanie z Ojcem Œwiêtym do
Czêstochowy na 26 maja 2006 roku. Na b³oniach
Jasnogórskich wyznaczony bêdzie tylko jeden sektor
– dla niepe³nosprawnych. W pozosta³ych sektorach
miejsca bêd¹ zape³niane przez pielgrzymów w kolej-
noœci ich przybycia. Planowane jest wyznaczenie
miejsca dla pocztów sztandarowych Zwi¹zku.


