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Pielgrzym, budowniczy, duszpasterz ludzi pracy, duszpasterz NSZZ Solidarnoœæ Regionu Zag³êbie Miedziowe 
– ksi¹dz Marian Kopko, proboszcz parafii Matki Boskiej Królowej Polski, œwiêtowa³ 25 rocznicê kap³añstwa. 
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Wystawa nauczycieli akademickich ASP Katowice nosi
tytu³ „Spotkania” i jest dedykowana pamiêci Ojca œw.
Jana Paw³a II. Kontynuuje ona zapocz¹tkowan¹ w paŸ-
dzierniku 2005 roku inicjatywê cyklu wystaw maj¹cych
charakter artystycznej refleksji nad myœl¹ i nauczaniem
Jana Paw³a II. 

Poprzednia wystawa – otwarta w paŸdzierniku 2005
roku – pt. „Wyjdzie z chaosu œwiat ducha” mia³a miejsce
w galerii „Fra Angelico” Muzeum Archidiecezjalnego 
w Katowicach i by³a realizacj¹ wspólnego przedsiêwziêcia
Akademii Sztuk Piêknych w Katowicach i Muzeum Archi-
diecezjalnego w Katowicach. Ide¹ tamtego przedsiêwziê-
cia by³a chêæ uczczenia pamiêci Papie¿a Jana Paw³a II.
Koncepcja wystawy zak³ada³a pozostawienie, zaproszo-
nym do wystawy artystom, sposobu wyboru odpowiedzi
na przedstawione has³o „Wyjdzie z chaosu œwiat ducha”.
Oprócz artystów do napisania tekstów zostali zaproszeni
teoretycy i historycy sztuki pracuj¹cy w naszej uczelni. Do
udzia³u zaproszono wszystkich nauczycieli akademickich
Akademii Sztuk Piêknych w Katowicach. Na zaproszenie
odpowiedzia³o 35 artystów, którzy przedstawili 48 prac.
Wystawie towarzyszy³ katalog prezentuj¹cy prace arty-
stów zaprezentowane na wystawie oraz teksty history-
ków i teoretyków sztuki zwi¹zanych z Uczelni¹. Trwa³a od
16 paŸdziernika do 17 listopada 2005 roku. Kuratorem
wystawy, autorem projektu plakatu i katalogu by³ dr hab.
Wies³aw Gdowicz.

Wystawa nauczycieli akademickich ASP Katowice pod
tytu³em „Spotkania”, jest kolejn¹ prób¹ refleksji nad

myœl¹ Jana Paw³a II. G³ówn¹ myœl¹ tej wystawy jest
zawarta w tytule idea spotkania. Ten temat, zosta³
niejako podpowiedziany w zaproszeniu skierowa-
nym do œrodowiska akademickiego katowickiej ASP,
przez inicjatora  Legnickiego Roku Jana Paw³a II 
– Bernarda Marka Adamowicza. Wystawa wpisuje
siê w cykl wydarzeñ kulturalno spo³ecznych przygo-
towanych w ramach Legnickiego Roku Jana Paw³a
II. W Legnicy bêd¹ wystawione 52 prace. Na zapro-
szenie odpowiedzia³o 26 artystów: B¹k Piotr, Bie-
niasz Maciej, Blukacz Zbigniew, Fober Jerzy, Gaw-
rych – Olender Katarzyna, Gdowicz Wies³aw, Hañ-
derek Grzegorz, Kaliski Ksawery, Karbowniczek
Janusz, Kliœ Micha³, Kowalski Antoni, Król Bogdan,
Maciuszkiewicz Roman, Majchrowski Grzegorz,
Oslislo Marian, Pa³ka Mariusz, Romaniuk Adam,
Stopa – Pielesz Ewa, Sabalczyk Manuel, Sielska
Anna, Siupka Weronika, Ska³uba Sybilla, Szczyr-
ba Marcin, Tetla Les³aw, Tobolewski Tomasz, Wal-
czak Ireneusz. 

Wystawa bêdzie mia³a miejsce w kaplicy para-
fii Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa – Legnica
Piekary ul. Sikorskiego 1.

Bêdzie trwa³a od 17 maja 2006 roku 
do 9  czerwca 2006 roku. 

Aran¿acjê wystawy przygotowa³ kurator
wystawy dr hab. Wies³aw Gdowicz. Autorami
projektu plakatu–katalogu s¹ Wies³aw Gdowicz
oraz Anna Sielska.

Kielich mszalny (z lewej) i puszka na komunikanty  – to dary o³tarza
„Solidarnoœci” dla Ojca Œwiêtego Benedykta XVI. Kielich i puszka

wykonane s¹ ze z³ota i bursztynu, ich autorem jest gdañski artysta
Mariusz Drapikowski. – Na kielichu umieœciliœmy znaki Papie¿a, zakonu

paulinów i “Solidarnoœci”. Chcia³em to zrobiæ najlepiej jak umia³em i dziêku-
jê, ¿e nasza pracownia zosta³a do tego wybrana – powiedzia³ Mariusz Drapi-
kowski. – Naszym marzeniem jest, aby Benedykt XVI skorzysta³ z tych
naczyñ, podczas mszy œw. beatyfikacyjnej Jana Paw³a II – mówi³ ojciec Seba-
stian Matecki, podprzeor zakonu paulinów na Jasnej Górze.

Dar Solidarnoœci dla Ojca Œwiêtego
To by³o najwa¿niejsze wydarzenie w tym roku dla Polski. Benedykt XVI przyby³
do ojczyzny swojego wielkiego poprzednika. „Jestem szczêœliwy, ¿e odwiedzê
Polskê” – mówi³ Papie¿ w marcu w wywiadzie dla Radia Watykañskiego.

Papieska pielgrzymka odby³a siê pod has³em: „Trwajcie mocni 
w wierze”. Relacja z wizyty w nastêpnym wydaniu SZM.

„„SSppoottkkaanniiaa””  zzee  sszzttuukk¹¹
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Szkolenia
W dniach 19 - 20 kwietnia 2006 r. w Legnicy odby³a siê sesja

Zarz¹dzanie sob¹, na zamówienie KZ w: Volkswagen Motor Polska
Sp. z o. o. w Polkowicach. Zajêcia prowadzi³a Ewa Kosiorowska. 

Cz³onkowie komisji rewizyjnych z organizacji w: PKP Zak³ad
Elektroenergetyki Kolejowej w Legnicy, ZUW Urbex Sp. z o. o. w
Lubinie, EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Oddzia³ w Legnicy i
Organizacjach Miêdzyzak³adowych Pracowników Oœwiaty i
Wychowania w Jaworze i Legnicy wziêli udzia³ w szkoleniu Zasady
dzia³ania zak³adowej komisji rewizyjnej, które mia³o miejsce w
Legnicy, w dniach 9 - 10 maja 2006 r. Celem szkolenia by³o poznanie
zasad dzia³ania komisji rewizyjnych, pog³êbienie znajomoœci prawa
wewn¹trzzwi¹zkowego oraz opanowanie podstaw zarz¹dzania
finansami podstawowych jednostek organizacyjnych. Warsztaty
przeprowadzili Ewa Kosiorowska i Zbigniew KuŸniar. 

Cz³onkowie Solidarnoœci z organizacji zak³adowych w: Volkswagen
Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Sitech Spó³ka z o. o. w
Polkowicach, WPEC w Legnicy S.A., Zak³adów Górniczych “Lubin”
Oddzia³u KGHM “Polska MiedŸ” SA, Wojewódzkiego Szpitala
Psychiatrycznego w Z³otoryi oraz organizacji miêdzyzak³adowych
pracowników oœwiaty w Jaworze wziêli udzia³ w szkoleniu Sztuka
negocjacji czyli negocjacje racjonalne (czêœæ 2). Zajêcia mia³y miejsce
w Legnicy, w dniach 12 - 13 maja br. Program szkolenia obejmowa³
m.in. takie zagadnienia jak: racjonalne strategie dochodzenia do
optymalnych porozumieñ, upraszczanie z³o¿onych negocjacji,
przegl¹d technik negocjacyjnych. Zajêcia poprowadzi³y Ewa
Kosiorowska i Ewa Gorzkowska z Dzia³u Szkoleñ Regionu Dolny
Œl¹sk. 

Cz³onkowie Komisji Zak³adowej NSZZ “Solidarnoœæ” Sitech Spó³ka
z o. o. w Polkowicach wziêli udzia³ w szkoleniu SOD-1, które odby³o
siê w Sosnówce k/Karpacza, w dniach 26 - 28 maja 2006 r. Szkolenie
dotyczy³o prawa pracy oraz prawa wewn¹trzzwi¹zkowego. Zajêcia
prowadzili Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski.

EK

GUS o bezrobociu 
Bezrobocie w kwietniu zminiejszy³o siê do 17,2 procent - poinfor-

mowa³ G³ówny Urz¹d Statystyczny. W marcu wynosi³o ono 17,8 pro-
cent. 

Spadek zanotowano we wszystkich województwach. Najwiêkszy
w zachodniopomorskiem, kujawsko - pomorskiem oraz wielkopol-
skiem. 

Wed³ug GUS, liczba bezrobotnych spad³a o ponad 118 tysiêcy. Pod
koniec kwietnia w Urzêdach Pracy by³o zarejestrowanych 2 miliony
704 tysi¹ce osób. Prawa do zasi³ku nie ma 86,5 procent ogó³u zareje-
strowanych bezrobotnych. 

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej prognozowa³o, ¿e stopa
bezrobocia w marcu spad³a do 17,2 procent. (eg, PAP ,IAR)

Uchwa³a

Zarz¹du Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ „Solidarnoœæ”
nr 20/06/661 z dnia 22 maja 2006 roku

ws. upowa¿nienia do rozmów ws. kart rabatowych dla cz³onków
NSZZ „Solidarnoœæ” w Regionie

Zarz¹d Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ „Solidarnoœæ” 
upowa¿nia Dariusza D¹browskiego do prowadzenia rozmów 
z podmiotami gospodarczymi na temat preferencji i rabatów 
dla cz³onków NSZZ „Solidarnoœæ” w Regionie Zag³êbie 
Miedziowe.

Godna i bezpieczna
praca
28 kwietnia obchodzimy Œwiatowy Dzieñ Bezpieczeñstwa 
i Ochrony Zdrowia w Pracy. 

Tego dnia myœlimy o tych, którzy
zginêli w pracy, doznali urazów
czy cierpi¹ na choroby zawodo-

we. W 2001 r. Miêdzynarodowa Orga-
nizacja Pracy w³¹czy³a siê równie¿ 
w obchody tego dnia. MOP chce zwró-
ciæ miêdzynarodow¹ uwagê na zapew-
nienie ludziom godnej i bezpiecznej
pracy. 

Wed³ug wstêpnych danych w Polsce 
w I pó³roczu 2005 roku w wypadkach przy
pracy zosta³o poszkodowanych 33 737
osób, z czego 195 osoby straci³y ¿ycie. Naj-
wiêcej wypadków przy pracy odnotowano
w przedsiêbiorstwach zajmuj¹cych siê:
przetwórstwem przemys³owym 12 984
(38,5 proc. wszystkich wypadków), han-
dlem i naprawami 3 222 (9,6 proc. wszyst-
kich wypadków), ochron¹ zdrowia i opiek¹
spo³eczn¹ 3 135 (9,3 proc. wszystkich
wypadków), transportem 2 428 (7,2 proc.

wszystkich wypadków), budownictwem 2
330 (6,9 proc. wszystkich wypadków).

Na pocz¹tku XX wieku w jednej 
z kopalñ kanadyjskich mia³a miejsce kata-
strofa: wybuch³ metan, zginê³o wielu górni-
ków. Po tej tragedii górnicy szukali skutecz-
nego œrodka, aby siê zabezpieczyæ. Przez
wiele lat zje¿d¿ali pod ziemiê zabieraj¹c
kanarki w klatce. Kanarek by³ wyczulony na
metan i przy niewielkim stê¿eniu pada³ – by³
to znak ostrzegawczy dla pracuj¹cych, któ-
rzy w porê opuszczali zagro¿one wyrobi-
ska. Na pami¹tkê tamtych wydarzeñ Kana-
dyjski Kongres Zwi¹zków Zawodowych
wyda³ pami¹tkow¹ plakietkê z symbolicz-
nym wizerunkiem „z³otego kanarka”. 
W 1986 roku Kanadyjski Kongres Zwi¹z-
ków Zawodowych przyj¹³ datê 28 kwietnia
jako „Dzieñ Pamiêci Pracowników”. Rok
póŸniej inicjatywê t¹ podjê³a amerykañska
centrala zwi¹zków zawodowych AFL–CIO. 

NSZZ „Solidarnoœæ” wysz³a z inicjatyw¹
ju¿ w 1991 roku, aby 28 kwietnia by³ obcho-
dzony równie¿ w Polsce. I tak pozosta³o a¿
do 1996 roku, kiedy to podczas odbywaj¹ce-
go siê w Nowym Jorku sesji komisji ONZ ds.
Stabilnego rozwoju, zwi¹zkowcy zorganizo-
wali specjaln¹ ceremoniê przy œwietle œwiec
dla upamiêtnienia przypadków œmierci, oka-
leczeñ, kontuzji i chorób zawodowych spo-
wodowanych niebezpiecznymi warunkami
pracy. W 1997 roku grupa robocza ds. Bez-
pieczeñstwa i higieny pracy Miêdzynarodo-
wej Konferencji Wolnych Zwi¹zków Zawo-
dowych zaleci³a, aby 28 kwietnia obchodziæ
corocznie jako Miêdzynarodowy Dzieñ
Pamiêci Ofiar Wypadków przy Pracy. Zapalo-
na œwieczka sta³a siê symbolem tego œwiêta
– symbolem pamiêci o zmar³ych pracowni-
kach. Œwiatowy Dzieñ Pamiêci Ofiar Wypad-
ków przy Pracy obchodzony jest ju¿ w ponad
70 krajach œwiata. 

Szlakiem Polskiej Miedzi
Ju¿ po raz 40 m³odzi turyœci 

z regionu legnickiego wyruszyli
na trasê Rajdu Szlakiem Polskiej
Miedzi. Od lat 90 NSZZ „Solidar-
noœæ” wspó³organizuje Rajd wraz 
z PTTK Legnica i Œwietlic¹ Tera-
peutyczna nr 1. W tegorocznym
Rajdzie uczestniczy³o ponad 100
osób reprezentuj¹cych szko³y
naszego Regionu. M³odzi turyœci
wêdrowali tym razem do Nowe-
go Koœcio³a, gdzie odby³o siê uro-
czyste zakoñczenie. Przy ognisku
odby³o siê wiele konkursów, 
a zwyciêzców uhonorowano
nagrodami  zakupionymi przez
„Solidarnoœæ”. Kolejny rajd
wspó³organizowany przez NSZZ
„Solidarnoœæ” to wrzeœniowy
Rajd Che³my - ju¿ serdecznie
zapraszamy wszystkich do udzia-
³u w pieszej wêdrówce. WOFO
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Fedorowicz w Legnicy
Jacek Fedorowicz przyjecha³ do

Legnicy 13 maja i wyst¹pi³ ze swoim
programem w Caffe Modjeska.
Wyg³osi³ kilka felietonów, a nastêp-
nie wyœwietli³ najlepsze fragmenty
„Dzienników Telewizyjnych” z ostat-
nich lat. Przypomnijmy, i¿ ostatni raz
Fedorowicz goœci³ w Legnicy na
zaproszenie Solidarnoœci w lipcu
1992 roku. Na pocz¹tku roku mogli-
œmy ogl¹daæ ostatni raz w telewizji
publicznej autroski program Jacka
Fedorowicza.

– Czujê siê ofiar¹ pewnej polityki
w³adz programu pierwszego telewi-
zji publicznej. Do tej polityki w³adza
mia³a prawo.Uznajê prawo w³aœci-
ciela programu do tego, ¿e jakiœ pro-
gram chce nadawaæ, albo nie. Od
jakiegoœ czasu mojego „Dziennika”
w telewizji bardzo nie chcieli. Dla-
czego? To pytanie do ludzi zarz¹dza-
j¹cych „Jedynk¹”. Mnie prawdy
przecie¿ nikt nie powie. Ja osobiœcie
mogê siê z nimi nie zgadzaæ. Ja wcale
nie uwa¿am, ¿e satyra jest w telewi-
zji niepotrzebna – mówi³ Fedoro-
wicz

JP

Jacek Fedorowicz
Jacek Fedorowicz (ur. 18 lipca 1937 w Gdyni) 

– polski satyryk i aktor.
Ukoñczy³ Wydzia³ Malarstwa Wy¿szej Szko³y

Sztuk Plastycznych w Gdañsku. Nale¿a³ do sk³adu
studenckiego teatru Bim–Bom. Na prze³omie lat
60. i 70. wystêpowa³ w Telewizji Polskiej, gdzie
wspó³tworzy³ miêdzy innymi wraz z Jerzym
Gruz¹ programy rozrywkowe np.  „Poznajmy
siê”, „Ma³¿eñstwo doskona³e”. Wystêpowa³ te¿
w latach 70. w licznych radiowych i telewizyjnych
programach satyrycznych m.in. 60 minut na
godzinê czy te¿ szopka noworoczna.

Od pocz¹tku stanu wojennego zerwa³ kontak-
ty z pañstwowymi œrodkami przekazu i wspó³-
tworzy³ wyj¹tkowo celne i dowcipne audycje
rozprowadzane na kasetach w tzw. drugim obie-
gu. Jednym z pomys³ów z tamtych czasów by³o
oœmieszanie re¿imowego dziennika telewizyjne-
go, co Fedorowicz kontynuowa³ po 1995 prowa-
dz¹c w TVP programy „Dziennik Telewizyjny” 
i „SEJF” (Subiektywny Ekspres Jacka Fedorowi-
cza). Jego program zosta³ zdjêty z anteny w stycz-
niu 2006, a sam autor odszed³ z TVP w zwi¹zku z
próbami ingerencji cenzorskich w jego programy. 

Jacek Fedorowicz jest laureatem m.in. Nagro-
dy Kisiela za 1994, w 1987 – nagrody „Solidarno-
œci” za programy satyryczne rozprowadzane 
w „Drugim obiegu” na kasetach video, a w tym
roku Wiktora za ca³okszta³t.

Wikipedia
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WYBORY • WYBORY •WYBORY •WYBORY •WYBORY •WYBORY •WYBORY •WYBORY •WYBORY 
 NSZZ „Solidarnoœæ” przy

Wojewódzkim  Szpitalu 
Specjalistycznym w Legnicy

Przewodnicz¹ca: Joanna Baran
Delegaci na WZD: Joanna Baran

 NSZZ „Solidarnoœæ” przy
Masters S.A. w Legnicy

Przewodnicz¹ca: Anna Guzek

 NSZZ „Solidarnoœæ” przy DGP
Dozorbud Grupa Polska 
Sp z o.o. w Legnicy

Przewodnicz¹cy: Krzysztof  Przystaj

 NSZZ „Solidarnoœæ” przy
Pogotowiu Ratunkowym 
w Legnicy

Przewodnicz¹cy: Robert Mróz
Delegaci na WZD: Robert Mróz

 NSZZ „Solidarnoœæ”przy
Zarz¹dzie Regionu Zag³êbie
Miedziowe 

Przewodnicz¹ca: Krystyna
Marcinowska

 NSZZ „Solidarnoœæ” przy SP
ZOZ w Jaworze

Przewodnicz¹ca: Ma³gorzata Pancerz

 NSZZ „Solidarnoœæ” przy
Fabryce Maszyn Budowlanych
FAMABA 
w G³ogowie

Przewodnicz¹cy: Bogdan �rebiec

 NSZZ „Solidarnoœæ” 
przy Zak³adzie Gospodarki
Mieszkaniowej w  G³ogowie

Przewodnicz¹cy: Roman Obacz

 NSZZ „Solidarnoœæ” 
Komendzie Powiatowej PSP 
w Œcinawie

Przewodnicz¹cy: Marek D¹bal

 NSZZ „Solidarnoœæ” 
przy MPWiK w  Lubinie

Przewodnicz¹cy: Marek Brzeziñski

 NSZZ „Solidarnoœæ”
przy PeBeKa w Lubinie

Przewodnicz¹cy: Adam Myrda
Delegaci na WZD: Adam Myrda, Janusz
Chochó³, Ireneusz Pasis, Marek Gule-
wicz, Bogdan Or³owski

 NSZZ „Solidarnoœæ” 
przy SM Prylesie w Lubinie 

Przewodnicz¹cy: Grzegorz Halot

 NSZZ „Solidarnoœæ” 
Pracowników Oœwiaty 
i Wychowania w Lubinie

Przewodnicz¹cy: Ryszard Lis
Delegaci na WZD: Danuta Ciuksa,
Ryszard Lis

 NSZZ „Solidarnoœæ” 
przy Energetyce Sp z o.o. 
w Lubinie

Przewodnicz¹cy: Zbigniew Wojtków
Delegaci na WZD: Zbigniew 
Wojtków

 Sekcja Regionalna Emerytów 
i Rencistów 

Przewodnicz¹cy: Andrzej 
Wyporkiewicz
 Sekcja Regionalna Hutniczo 

– Przetwórcza Miedzi 
Przewodnicz¹cy: Jerzy Czarnecki

Wybory w NSZZ „Solidarnoœæ”przy Zarz¹dzie Regionu Zag³êbie Miedziowe. 

Sekcja Regionalna Oœwiaty
i Wychowania po wyborach
Funkcjê przewodnicz¹cej Sekcji Regionalnej Oœwiaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarnoœæ” Region Zag³êbie Miedziowe po raz kolejny pe³niæ bêdzie
Mariola Karwan.

Sekcja Krajowa
15 maja 2006 r., w Lubinie, odby-

³o siê sprawozdawczo- wyborcze
V WALNE ZEBRANIE
DELEGATÓW Sekcji Krajowej
Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Soli-
darnoœæ”.

Delegaci Walnego Zebrania,
reprezentuj¹c wszystkie Komisje
Zak³adowe/ Miêdzyzak³adowe
NSZZ “Solidarnoœæ” wchodz¹ce 
w sk³ad Sekcji, dokonali oceny
pracy  Rady Sekcji IV kadencji,
udzielaj¹c absolutorium ustêpuj¹cej
Radzie.

* Przewodnicz¹cym Sekcji
wybrany zosta³ jednog³oœnie 

JÓZEF  CZYCZERSKI;
* Wybrano 11-osobow¹ RADÊ

SEKCJI w sk³adzie: Waldemar Brus,
Jacek Dziuba, Antoni Hajkowicz,
S³awomir Kleczyñski, Andrzej Kulik, Stanis³aw Miazga, Adam Myrda,
Bogdan Nuciñski, Franciszek Poszelu¿ny, Bogus³aw Szarek, Zbigniew
Wojtków.

* Wybrano 4 - osobow¹ KOMISJÊ  REWIZYJN¥ w sk³adzie: Woj-
ciech Arndt, Miros³aw Drabczyk, Andrzej Muras, W³adys³aw Rohatyñ-
ski.

Tak zdecydowali delegaci na VI Walne Zebranie Delega-
tów SROiW, które odby³o siê  w dniu 22 kwietnia 2006
roku w sali konferencyjnej siedziby Zarz¹du Regionu

NSZZ „S” przy ul. Skarbka 9 w Legnicy.
W sk³ad Rady SROiW weszli ponadto: Teresa Gresiuk (Legnica),

Jadwiga Jankowska (Zagrodno), Danuta Krynicka-Ciuksa (Lubin),
Anna Krzy¿anowska (Chojnów), Ma³gorzata Maækowiak (Z³otory-
ja), Ryszard Kopacki (Chojnów), Wac³aw Senenko (Lubin) i Stani-
s³aw Witek (Jawor). Komisjê Rewizyjn¹ stanowiæ bêd¹: Agnieszka
Rurak-¯elezny (Legnica), Tomasz Malek (Legnica), Wac³aw Gnie-
wek (Lubin), Andrzej Figura (Legnica) i Tomasz Bób (Lubin). Dele-
gatami na Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Oœwiaty
i Wychowania NSZZ „S” wybrani zostali Mariola Karwan (Legnica)
oraz Ryszard Lis (Lubin).

Zebrani podjêli 2 chwa³y, 4 apele i 1 stanowisko. Pierwsza
uchwa³a mówi o koniecznoœci zmiany zapisu ustawy o systemie
oœwiaty dotycz¹cego konkursu na dyrektora szko³y lub placówki.
Druga uchwa³a domaga siê kontynuowania wysi³ków w celu zwiêk-
szenia nak³adów na oœwiatê do wysokoœci co najmniej 5 proc. PKB.

Z treœci podjêtych apeli wynika, ¿e delegaci domagaj¹ siê przepro-
wadzenia zmian w sposobie podzia³u subwencji oœwiatowej, termi-
nowego przeprowadzania negocjacji przez jednostki samorz¹du
terytorialnego w sprawie regulaminów wynagradzania nauczycieli,
urealnienia wynagrodzeñ nauczycieli pracuj¹cych w komisjach
maturalnych i egzaminacyjnych oraz przywrócenia placówkom
opiekuñczo-wychowawczym warunków pracy i p³acy, jakie s¹
zawarte w ustawie o systemie oœwiaty i Karcie Nauczyciela. W zajê-
tym stanowisku delegaci domagaj¹ siê pozostawienia ustawy Karta
Nauczyciela w  dotychczasowym kszta³cie. Dostrzegaj¹ mo¿liwoœæ
zmian, ale po szerokich konsultacjach spo³ecznych, szczególnie ze
œrodowiskiem nauczycielskim.

W ci¹gu najbli¿szych czterech lat dla SROiW NSZZ „S” Region
Zag³êbie Miedziowe najwa¿niejsze bêd¹ wyzwania zwi¹zane 
z wdra¿aniem zmian do Karty Nauczyciela i ustawy o systemie
oœwiaty zapowiadanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Maj¹
one mieæ charakter porz¹dkuj¹cy a nie rewolucyjny, jak podkreœla-
j¹ urzêdnicy ministerstwa.

Stanis³aw Witek   

Uroczystoœci w Polkowicach
Corocznie  3 maja w parafii Matki Bo¿ej Królowej Polski du¿o siê

dzieje. Odbywaj¹ siê koncerty, turnieje pi³karskie oraz wieka loteria fan-
towa. W tym roku uroczystoœci odpustowe mia³y wyj¹tkowy charakter.
Proboszcz ks. Marian Kopko obchodzi³ 55 urodziny, 25 lecie kap³añ-
stwa i 15 lecie parafii.  2 maja Solidarnoœæ wspó³organizowa³a wielki
turniej pi³karski dzieci i m³odzie¿y. Tegorocznym zwyciêzca zosta³a dru-
¿yna z Polkowic. Zarz¹d Regionu ufundowa³ dla wszystkich uczestni-
ków poczêstunek oraz nagrody. 3 maja odprawiona zosta³a uroczysta
msza œw. w intencji jubilata. Na msze przyby³o wiele delegacji Solidar-
noœci z regionu wraz ze swoimi sztandarami. WO
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Christifideles laici
– adhortacja apostolska Jana Paw³a II o roli œwieckich w Koœciele ( czêœæ I)

Porady prawne
Z dniem 25 maja br. wchodzi w ¿ycie ustawa z dnia 7 kwietnia o informowaniu pracowników 
i przeprowadzania z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 79, poz.550). Ustawa jest efektem realizacji
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady. 
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Powo³anie Rady
Przepisy ustawy stosuje siê do pracodawców

zatrudniaj¹cych co najmniej 50 pracowników. 
W okresie przejœciowym do 23 marca 2008 roku
rady powo³ywane s¹ z pracowników zatrudniaj¹-
cych co najmniej 100 pracowników. 

Sk³ad rady ustala siê dla pracodawców zatrud-
niaj¹cych od 50 – 250 pracowników w iloœci 3 pra-
cowników, od 251 do 500 pracowników w iloœci
5 pracowników i zatrudniaj¹cych powy¿ej 500
pracowników w iloœci 7 pracowników. Ka¿da
organizacja zwi¹zkowa ma prawo wybory nie
mniej ni¿ jednego cz³onka rady pracowników.
Je¿eli liczba organizacji zwi¹zkowych jest wiêksza
ni¿ liczba cz³onków okreœlona ustaw¹, ka¿dej
organizacji przys³uguje prawo wyboru jednego
cz³onka. 

Gdy u pracodawcy dzia³a jedna organizacja
zwi¹zkowa cz³onków rady wybiera zarz¹d
organizacji zwi¹zkowej i powiadamia praco-
dawcê. 

U pracodawców, u których nie dzia³a organiza-
cja zwi¹zkowa radê pracowników wybieraj¹ pra-
cownicy w nastêpuj¹cy sposób:

– u pracodawców zatrudniaj¹cych do 100 pra-
cowników spoœród kandydatów zg³oszonych
przez grupê co najmniej 10 pracowników,

– u pracodawców zatrudniaj¹cych powy¿ej 100
pracowników spoœród kandydatów zg³oszonych
przez grupê co najmniej 20 pracowników.

Zasady powo³ywania i funkcjonowania rady
pracowników okreœlaj¹ organizacje zwi¹zkowe 
w drodze porozumienia. Porozumienie winno
nast¹piæ w terminie 30dni od daty rozpoczêcia
negocjacji. W wypadku nie zawarcia porozumie-
nia w w/w terminie  organizacje zwi¹zkowe
zawiadamiaj¹ pracodawcê, a wybór cz³onków
rady pracowników nastêpuje na zasadach okre-
œlonych u pracodawców, w których nie dzia³aj¹
organizacje zwi¹zkowe. W wypadku, gdy u pra-
codawcy, u którego nie dzia³a³y organizacje
zwi¹zkowe pracodawca zostanie powiadomiony 

o objêciu go zakresem dzia³ania organizacji
zwi¹zkowej, mandaty cz³onków rady pracowni-
ków wygasaj¹ po up³ywie 6 miesiêcy od daty
pisma zawiadamiaj¹cego pracodawcê o tym fak-
cie.

Art. 5 ustawy normuje nastêpuj¹co ustalenia
pomiêdzy rad¹ pracowników a pracodawc¹:

– zasady i tryb przekazywania informacji prze-
prowadzania konsultacji

– tryb rozstrzygania kwestii spornych 
– zasady ponoszenia kosztów zwi¹zanych 

z wyborem i dzia³alnoœci¹ rady pracowników gdy
organizacje zwi¹zkowe nie zawar³y porozumienia,
a radê pracowników powo³ano z trybie dla praco-
dawców, w których nie dzia³aj¹ organizacje zwi¹z-
kowe. 

– Zasady ponoszenia kosztów zwi¹zanych
z wykonywaniem niezbêdnych ekspertyz w przy-
padku gdy rada pracowników zosta³a powo³ana
zgodnie z zasadami gdy dzia³aj¹ u pracodawcy
organizacje zwi¹zkowe

Ponadto rada pracowników mo¿e ustaliæ z pra-
codawc¹:

– liczbê cz³onków rady pracowników inn¹ ni¿
okreœlon¹ ustaw¹, nie mniej jednak ni¿ 3 cz³onków
rady pracowników

– zasady pokrywania kosztów zwi¹zanych 
z pomoc¹ osób posiadaj¹cych specjalistyczn¹ wie-
dzê, z której korzysta rada pracowników.

– Zasady zwalniania od pracy cz³onków rady
pracowników w zale¿noœci od liczebnoœci zatrud-
nionych pracowników.

Ustalanie liczby zatrudnionych 
Liczbê zatrudnionych ustala siê na podstawie

przeciêtnej liczby zatrudnionych w okresie ostat-
nich 6 miesiêcy przed powo³aniem rady pracowni-
ków (suma liczb z 6 miesiêcy dzielona przez 6).
Przy ustaleniu liczby zatrudnionych nie uwzglêdnia
siê liczby m³odocianych. Pracodawca po osi¹gniê-
ciu wielkoœci zatrudnienia, od którego nale¿y
powo³aæ rady pracowników niezw³ocznie podaje

do wiadomoœci pracowników w sposób przyjêty 
u danego pracodawcy.

Czynne i bierne prawo wyborcze
Czynne prawo wyborcze przys³uguje ka¿demu

pracownikowi, z wyj¹tkeim pracowników m³odo-
cianych. Bierne prawo wyborcze przys³uguje pra-
cownikowi, który przepracowa³ u pracodawcy
nieprzerwanie co najmniej 1 rok, chyba ¿e praco-
dawca dzia³a krócej.

Bierne prawo wyborcze nie przys³uguje:
– pracownikowi kieruj¹cemu jednoosobowo

zak³adem pracy, jego zastêpcy oraz osobom
wchodz¹cym w sk³ad kolegialnego organu zarz¹-
dzaj¹cego zak³adem pracy: g³ównemu ksiêgowe-
mu, radcy prawnemu, pracownikom m³odocia-
nym.

Kadencja cz³onków rady 
pracowników trwa 4 lata.
Ochrona prawna cz³onków rady pracowników
Pracodawca nie mo¿e bez zgody rady pra-

cowników wypowiedzieæ ani rozwi¹zaæ stosun-
ku pracy z pracownikiem bêd¹cym jej cz³onkiem
w okresie jego cz³onkostwa. Nie mo¿e tak¿e
bez zgody rady pracowników zmieniæ warun-
ków pracy i p³acy na niekorzyœæ pracownika
bêd¹cym cz³onkiem rady pracowników w okre-
sie jego cz³onkostwa. Za czas niezbêdny do
wykorzystania pracy w radzie pracowników
cz³onek rady zachowuje prawo do wynagrodze-
nia

Zakres przekazywanych radzie 
pracowników informacji przez 
pracodawcê:
1. dotycz¹ce dzia³alnoœci i sytuacji ekonomicznej

pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie
zmian’

2. dotycz¹ca stanu, struktury i przewidywanych
zmian zatrudnienia oraz dzia³añ maj¹cych na celu
utrzymanie poziomu zatrudnienia’

3. dotycz¹ca dzia³añ, które mog¹ powodowaæ
istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach
zatrudnienia.

Konsultacje w sprawach dotycz¹cych pkt 2,3
powinny byæ prowadzone:

– w terminie, formie i zakresie umo¿liwiaj¹cym
pracodawcy podjêcie dzia³añ w sprawach objêtych
konsultacjami,

– w zale¿noœci od przedmiotu dyskusji na odpo-
wiednim poziomie kierowniczym

– na podstawie informacji przekazanych przez
pracodawcê oraz opinii przedstawionej przez radê
pracowników i zdania odrêbnego cz³onka rady
pracowników

– w sposób umo¿liwiaj¹cy radzie pracowników
odbycie spotkania z pracodawc¹ w celu uzyskania
jego stanowiska wraz z uzasadnieniem odnosz¹-
cym siê do jej opinii

– w celu uniemo¿liwienia osi¹gniêcia porozu-
mienia pomiêdzy rad¹ pracowników a pracodaw-
c¹. Konsultacje winny byæ prowadzone przez stro-
ny w dobrej wierze, z poszanowaniem interesu
ka¿dej strony.

W informacji pominiêto przepisy ustawy doty-
cz¹ce zachowania tajemnicy przedsiêbiorstwa (art.
16) wyborów (art. 10) przepisów karnych (art. 19)
oraz zmian w obowi¹zuj¹cych przepisach.

Henryk S¹gaj³³o

W1987 r. mia³ miejsce Synod
biskupów, który zaj¹³ siê
miêdzy innymi tematyk¹

laikatu. Zagadnienie to sta³o siê tym
bardziej istotne, ¿e up³ynê³o 20 lat od
Soboru Watykañskiego II i sta³o siê
jasne, ¿e pewne sprawy i definicje ule-
g³y zapomnieniu lub niebezpiecznym
reinterpretacjom. Czasem laikat tak
bardzo anga¿owa³ siê w zadania
koœcielne, ¿e prowadzi³o to do zanie-
dbywania powinnoœci na polu zawo-
dowym czy rodzinnym, czasem zaœ
dochodzi³o do usprawiedliwiania nie-
dopuszczalnego oddzielania wiary od
¿ycia, oddzielenia Ewangelii od kon-
kretnych dzia³añ w sferze ró¿nego
rodzaju rzeczywistoœci doczesnych
i ziemskich.     

Jan Pawe³ II jeszcze jako biskup bra³
udzia³ w pracach soborowych dlatego
lepiej od innych mo¿e przypomnieæ jego
g³ówne przes³anie dotycz¹ce pos³ugi
œwieckich. 

Koœcio³y lokalne, a œwieccy
Papie¿ zgadza³ siê z propozycj¹ by

Koœcio³y lokalne docenia³y œwieckich
poprzez rozpoznanie wœród swych

cz³onków tych ludzi, których ¿ycie
codzienne mo¿e byæ wzorem dla innych.
Wspólnoty lokalne mog¹ wystêpowaæ 
i ich beatyfikacjê lub kanonizacjê.      

Œwiat jako winnica
„Christifideles laici” odwo³uje siê do

wezwania Chrystusa z przypowieœci o
winnicy: „gdy wyszed³ oko³o godziny
trzeciej, zobaczy³ innych , stoj¹cych na
rynku bezczynnie, i rzek³ do nich : „IdŸ-
cie i wy do mojej winnicy”.   

Jeœli winnic¹ jest œwiat to robotnikami
powinni byæ wszyscy, którzy czuj¹ siê
cz³onkami Koœcio³a. Papie¿ przypomina,
¿e nie tylko ksiê¿a czy zakonnicy i zakon-
nice maj¹ obowi¹zek œwiadczenia o swej
wierze, powinni byæ wspierani przez
wszystkich wiernych. Odwo³uje siê tu
do s³ów œw. Grzegorza: „Niech ka¿dy
oceni, co czyni i os¹dzi, czy pracuje ju¿ 
w winnicy Pañskiej”.  

Zadania laikatu
Poniewa¿ przed laikatem stawia siê

ró¿norodne zadania nale¿a³o podj¹æ
równie¿ próbê jego definicji. Jego Œwi¹-
tobliwoœæ przypomina, co na temat
laikatu mówi³ Sobór. 

„Pod nazw¹ œwieckich rozumie siê
tutaj wszystkich wiernych chrzeœcijan nie
bêd¹cych cz³onkami stanu kap³añskiego 
i stanu zakonnego prawnie ustanowio-
nego w Koœciele ...”

Przypomina tak¿e s³owa papie¿a Piusa
XII, ¿e to œwieccy s¹ Koœcio³em.

Œwiat jest tym miejscem, w którym
œwieccy najpe³niej realizuj¹ swe powo³a-
nie. Prowadz¹ normalne ¿ycie , ucz¹ siê,
pracuj¹, utrzymuj¹ kontakty spo³eczne ,
rodzinne, przyjacielskie.  

Jan Pawe³ II wskazuje, i¿ samo „S³owo
Wcielone zechcia³o byæ uczestnikiem
ludzkiej spo³ecznoœci. Jezus zechcia³ pro-
wadziæ ¿ycie rzemieœlnika, w³aœciwe dla
jego czasu i kraju.”   

Dlatego laikat nie powinien byæ bez-
czynny. „Nikomu nie godzi siê trwaæ 
w bezczynnoœci” bo nowe sytuacje w
¿yciu spo³ecznym, ekonomicznym i poli-
tycznym wzywaj¹ do dzia³ania.

„Biernoœæ, która zawsze jest postaw¹
nie do przyjêcia, dziœ bardziej jeszcze
staje siê win¹.” 

Œwiat zosta³ oddany ludziom pod
opiekê, maj¹ uczestniczyæ w dziele
wyzwalania go od grzechu. Wierni winni
d¹¿yæ do œwiêtoœci w ramach ¿ycia

codziennego,  poprzez ma³¿eñstwo,
wybór celibatu, ¿ycie zawodowe 
i poprzez wielorakie formy dzia³alnoœci
spo³ecznej.

„Wszyscy chrzeœcijanie wszelkiego
stanu i zawodu powo³ani s¹ do pe³ni
¿ycia chrzeœcijañskiego i do doskona³oœci
mi³oœci”. Powinni traktowaæ codzienne
zajêcia jako okazjê do tego, by zbli¿yæ siê
do Boga, spe³niaæ Jego wolê i s³u¿yæ
innym ludziom, prowadz¹c ich do komu-
nii z Bogiem w Chrystusie”.        

Œwieccy 
przeciwstawiaj¹ siê z³u
Jest to tym bardziej konieczne, ¿e

wszyscy mo¿emy obserwowaæ deptanie
ludzkiej godnoœci. 

S³absi dostaj¹ siê pod dominacjê sil-
niejszych. Jakkolwiek pojêcie „silniejsze-
go” by nie rozumieæ. Mo¿e to byæ tech-
nokracja, agresywne œrodki masowego
przekazu, nieludzkie systemy polityczne.
Tolerancja z³a, niesprawiedliwe prawa
mog¹ prowadziæ do pozbawiania ludzi
dachu nad g³ow¹, pracy, wolnoœci sumie-
nia, do swobodnego uczestniczenia 
w ¿yciu publicznym. Katolicy œwieccy
winni siê temu przeciwstawiaæ z pe³n¹

moc¹ i odwag¹.
Tym bardziej,
gdy rozszerza
siê zobojêtnienie religijne, ateizm i seku-
laryzacja. Zafascynowany postêpem
naukowo–technicznym cz³owiek ulega
pokusie zrównania siê z Bogiem i podci-
na w swym sercu korzenie religijnoœci 
a przecie¿ nie mog¹ one zanikn¹æ zupe³-
nie. Jak inaczej uzyskaæ odpowiedŸ na
pytania o sens ¿ycia, cierpienia i œmierci?
Œw. Augustyn powiedzia³

„Stworzy³eœ nas Panie, dla siebie i nie-
spokojne jest nasze serce dopóki nie
spocznie w Tobie”.    

„Trzeba wiêc spojrzeæ w twarz temu
naszemu œwiatu, spojrzeæ na jego warto-
œci i problemy, niepokoje i nadzieje, osi¹-
gniêcia i pora¿ki; œwiatu, którego sytu-
acja gospodarcza, spo³eczna, polityczna
i kulturalna jest w porównaniu ze œwia-
tem ukazanym w konstytucjach posobo-
rowych znacznie trudniejsza. Ale to on
w³aœnie jest winnic¹, to on jest polem, na
którym œwieccy maj¹ wype³niaæ swoj¹
misjê. Jezus pragnie, by oni, tak jak wszy-
scy Jego uczniowie, byli sol¹ dla ziemi 
i œwiat³em œwiata.”         

Agnieszka Rurak-¯eleŸny
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25 lat kap³añstwa
Pielgrzym, budowniczy, duszpasterz ludzi pracy - ksi¹dz Marian Kopko, proboszcz parafii Matki Boskiej Królowej Polski
œwiêtowa³ 25 rocznicê kap³añstwa.  

– Mam wra¿enie, ¿e ca³ym moim ¿yciu nie ma nic
przypadkowego. Kap³añstwo, pielgrzymki, tworze-
nie parafii i budowa koœcio³a to wszystko dzieje siê
za spraw¹ mojego przeznaczenia – mówi ksi¹dz
Marian Kopko. 

Marzenia ksiêdza dobrodzieja 
Jubileusz jego kap³añstwa, który zbieg³ siê z piêæ-

dziesi¹tymi pi¹tymi urodzinami oraz piêtnastole-
ciem parafii, w której pracuje wypad³ nadzwyczaj
okazale. Na uroczystej mszy œwiêtej zjawi³y siê
t³umy przyjació³. Ludzie przyjechali z ró¿nych miast
Dolnego Œl¹ska, bo ksi¹dz Marian znany jest szero-
ko poza granicami swojej parafii. Bo ksi¹dz Kopko
to cz³owiek legenda. W latach osiemdziesi¹tych, 
w czasie stanu wojennego, jako m³ody kap³an
z parafii œw. Trójcy w Legnicy wspiera³ dzia³aczy
podziemnej Solidarnoœci.  To on sta³ na czele pierw-
szych pieszych pielgrzymek organizowanych w Die-
cezji Legnickiej. On wreszcie Jeszcze przed piêtna-
stu laty przyjecha³ do Polkowic i na niewielkiej ³¹cz-
ce wœród betonowych bloków zacz¹³ budowaæ
œwi¹tyniê. To czego w ¿yciu dokona³ znalaz³o uzna-
nie nie tylko i wiernych, ale tak¿e u prze³o¿onych.
Skromny proboszcz z Polkowic jest dziekanem
dekanatu polkowickiego i kanonikiem generalnym
kapitu³y legnickiej. Przed rokiem Ojciec Œwiêty
nada³ mu godnoœæ pra³ata. I chocia¿ ksi¹dz Kopko
wszystkie swoje funkcje i tytu³y ceni wysoko

zawsze podkreœla, ¿e przede wszystkim jest pro-
boszczem – kapelanem ludzi pracy. 

Droga do sutanny 
– Studiowanie w seminarium by³o moim marze-

niem, wczeœnie poczu³em, ¿e chcê byæ ksiêdzem,
ale by³ problem. Nie mia³em matury. Skoñczy³em
szko³ê zawodow¹ szko³ê poligraficzn¹ – wspomina
duchowny. 

Przysz³y polkowicki proboszcz mia³ wtedy 17 lat.
Czasy by³y takie, wykwalifikowany drukarz by³ nie
lada atrakcj¹ na rynku pracy. Ofert nap³ywa³y z ca³ej
Polski. By³ m³ody, ciekawy œwiata. Z rodzinnej
Nowej Rudy wyjecha³ do Koszalina. Powoli wci¹ga
go œwieckie ¿ycie, ale ca³y czas myœli o swoim
powo³aniu. Chce siê uczyæ, bo tylko zdanie matury
mo¿e otworzyæ drogê do seminarium. Ale jak siê
okazuje to nie jest takie proste. O m³odego Kopkê,
podobnie jak o jego rówieœników zaczyna dopomi-
naæ siê armia. Chcia³ nie chcia³ kandydat na
duchownego zamiast wymarzonej sutanny musi
za³o¿yæ mundur. 

– w tym, ¿e poszed³em do wojaka te¿ by³ plan
Pana Boga. Zreszt¹ chcia³em mieæ to za sob¹ a trze-
ba pamiêtaæ, ¿e w tamtych czasach do wojska brali
nawet z kleryków seminarium – opowiada ksi¹dz
Kopko. S³u¿ba w wojaku pozwoli³a mi wzmocniæ
charakter, ale dziœ z perspektywy wielu lat wiem,
¿e najwa¿niejszy dla mnie by³ okres kiedy pracowa-

³em w Domu Pomocy Spo³ecznej w Jugowie 
– dodaje. 

DPS w Jugowie to oœrodek gdzie schronienie
znajdowali starzy, schorowani, czêsto pokrzywdze-
nie prze ¿ycie ludzie. Przez trzy lata by³ tam zaopa-
trzeniowcem. Codziennie na ma³ym dwuko³owym
wózku dowozi³ starym ludziom ¿ywnoœæ. Tak przy
okazji poznawa³ ich potrzeby, uczy³ siê s³uchaæ 
i rozumieæ innych. 

– To tam zobaczy³em jak cz³owiek mo¿e byæ bez-
radny,  jak bardzo potrzebuje opieki. Zrozumia³em
te¿ ile dla ludzi opuszczonych, samotnych i chorych
znaczy kontakt z ksiêdzem – mówi – Ta praca
utwierdzi³a mnie w przekonaniu, ¿e moim przezna-
czeniem jest zostaæ duchownym – dodaje pro-
boszcz Kopko. 

Kiedy wreszcie Marian Kopko zda³ maturê, 
i wst¹pi³ do seminarium okaza³o siê ¿e
jednym z najstarszych kleryków.
Jego rówieœnicy byli
ju¿ wyœwiêcony-
mi ksiê¿mi. 

Marian
od Maryi 
Ksi¹dz Marian

zawsze powtarza,
¿e jest kap³anem
maryjnym. 

– Rodzice dali
mi na imiê Marian.
W tym musia³
byæ palec bo¿y.
Cale ¿ycie
pielgrzymo-
wa³em do
Matki
Bo¿ej.
Maryja
opie-

kowa³a siê mn¹ od samego pocz¹tki. Bo przecie¿
jako wikary trafia³em do koœcio³a œw. Trójcy 
w Legnicy gdzie pozna³em cudownych ludzi z Soli-
darnoœci. To tam w trzecim roku kap³añstwa wmu-
rowa³em pi¹t¹ ceg³ê pod budowê koœcio³a pod
wezwaniem Matki Bo¿ej Królowej Polski. A teraz
jestem proboszczem parafii pod tym samym
wezwaniem – twierdzi duchowny. 

Dziœ po 25 latach kap³añstwa ksi¹dz Kopko nadal
snuje ambitne plany na przysz³oœæ. Jego najwiêksze
marzenie to stworzenie Domu Pogodnej Staroœci.
Ma ju¿ nawet upatrzone miejsce. 

– To bêdzie miejsce gdzie ludzie starsi znajd¹
opiekê. Ka¿dy zamieszka w swoim pokoju. Bêdzie
wygodnie i nowoczeœnie. Ja sam zostanê tam kape-
lanem i do¿yjê swoich dni. To bêdzie taka klamra
spinaj¹ce moje ¿ycie. Przecie¿ zaczyna³em swoj¹
drogê wœród ludzi starszych – snuje plany ksi¹dz
Kopko.  Artur Guzicki 
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Po przejêciu w³adzy w paŸdzierni-
ku 2001 r. przez SLD, w które-
go strukturach jest trwale umo-

cowany poprzez OPZZ – ZZ Pracow-
ników Przemys³u Miedziowego, ju¿ 
11 grudnia 2001 r., w ci¹gu jednego
dnia, zmieniono Radê Nadzorcz¹ 
i Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ S.A.

Powo³any na chybcika zarz¹d KGHM 
– profesora, geologa Stanis³awa Speczika,
ju¿ 17 grudnia wys³a³ swego przedstawi-
ciela do Prokuratury w Katowicach 
z zawiadomieniem, ze rozpoczyna na
nowo wstrzyman¹ przez poprzedni
zarz¹d inwestycjê w Kongo. Na podsta-
wie tej informacji prokurator wstrzyma³
przekazanie aktu oskar¿enia w sprawie
Kongo (prawie pó³ miliardowa inwestycja
rozpoczêta przez zarz¹d KGHM z nada-
nia politycznego SLD Stanis³awa Siewier-
skiego, która w ci¹gu kilkunastu miesiêcy
mia³a przynieœæ miliardy zysku, a przynio-
s³a kilkaset milionów z³otych strat).

Nastêpnym super poci¹gniêciem
SLD–owskiego zarz¹du St. Speczika by³o
pobranie prawie dwu miliardowego kre-
dytu na finansowanie telefonii Dialog. 
(w niespe³na pó³ roku zarz¹d Speczika
renegocjuje warunki obs³ugi kredytu p³ac¹c
za ten manewr bankom kilkaset tysiêcy).

Kolejnym antypracowniczym poci¹-
gniêciem by³o utworzenie kilkuset milio-
nowych rezerw na poczet przysz³ych
zobowi¹zañ wobec zwalnianych pracow-
ników z likwidowanych kopalñ i hut. To
poci¹gniêci sygnalizowane przez pos³a
SLD Ryszarda Zbrzyznego, ju¿ w styczniu
2002 r., pozbawi³o za³ogê Polskiej Miedzi
nagrody za wypracowany zysk za rok
2001. Sta³o siê to mo¿liwe poprzez wyge-
nerowanie w marcu 2002 r papierowej
straty za rok 2001. Wynagrodzenie pra-
cownicze w roku 2002 dla wiêkszoœci
za³ogi stanê³o w miejscu, a wieli pracowni-
ków otrzyma³o ni¿sze wynagrodzenie ni¿
w roku 2001.

Biedn¹ kadrê mened¿ersk¹ zarabiaj¹c¹
po kilkadziesi¹t tysiêcy miesiêcznie nale¿a-
³o dowartoœciowaæ. Rodzi siê kolejna
super decyzja i tak na wiosnê 2002 roku
zarz¹d KGHM Polska MiedŸ S.A. Stanis³a-
wa Speczika zmienia pakiet regulaminów
dotycz¹cych racjonalizacji i wynalazczoœci
likwiduj¹c wprowadzon¹ za rz¹dów AWS
tamê powstrzymuj¹c¹ rzekê pieniêdzy. Po
chwili przerwy wartka rzeka znów p³ynie
do mened¿erskich kieszeni. Pracownikom
serwuje siê œpiewkê o braku pieniêdzy na
podwy¿ki bo .... Krzemiñski, bo Czyczer-
ski i Solidarnoœæ i blokuje podwy¿ki sta-
wek zaszeregowania.

Na odchodne
24 miliony z³otych z tytu³u innowacyj-

noœci wyp³acili dyrektorzy z Huty G³ogów
na kilka dni przed odwo³aniem ich ze sto³-
ków dyrektorskich.

Ta wyp³ata zosta³a dokonana mimo
decyzji rady nadzorczej spó³ki z 30 stycz-
nia o wstrzymaniu wszelkich dzia³añ zwi¹-
zanych z wynalazkami, a wiêc i wyp³atami. 
W gronie tych, którzy pieni¹dze dostali, s¹
miêdzy innymi ówczesny wiceprezes
KGHM S³awomir Pakulski, a tak¿e dyrek-
torzy huty i œcis³e kierownictwo w ró¿-
nych latach: Piotr Romanowicz, Roman
Urbano–wicz, Grzegorz Szwancyber,
Marian Warmuz, Marian Jaworski, Henryk
Cieszkowski i Jan Garbaczewski.

„Ten projekt zosta³ zarejestrowany 
w 1997 roku. Nosi nazwê „Sposób zwiêk-
szenia zdolnoœci produkcyjnych wydzia³u
elektrorafinacji w Hucie Miedzi G³ogów”. 
– M¹dra nazwa, ale tak naprawdê to ktoœ
po prostu wymyœli³, ¿e jak siê ustawi na
wydziale elektroafinacji dodatkowe
wanny, to bêdzie lepiej i wydajniej dla
huty” – kpi cz³onek Rady Nadzorczej
KGHM Polska MiedŸ S.A. Cichoñ.

Wynalazcy mieli otrzymywaæ pieni¹dze
za udzia³ w poprawieniu wydajnoœci huty
przez piêæ lat i po tym okresie stawa³ on

siê w³asnoœci¹ firmy. W 2004 roku ówcze-
sny prezes KGHM z nadania SLD
(ZZPPM) Stanis³aw Speczik z sobie tylko
wiadomych powodów podj¹³ decyzjê, by
umowê z racjonalizatorami przed³u¿yæ
jeszcze do 2006 roku. Na pewno by³y to
t³uste lata dla pomys³odawców, gdy¿ zasa-
dy wp³acania tantiem obejmowa³y tak¿e
wysokoœæ ceny miedzi. A na t¹ by³a, i jest
nadal, hossa. W grupie pomys³odawców
jest a¿ ponad 60 osób, niemal wszyscy to
pracownicy huty. Pieni¹dze rozdzielono
miêdzy nich w ró¿nych kwotach. Jedno
by³o zawsze pewne decydenci dostawali
najwiêcej.

„My sprawdzimy swoje, ale bêdzie tu
tak¿e du¿o pracy dla prokuratury” 
– mówi przewodnicz¹cy komisji powo³a-
nej przez radê ds. wynalazczoœci Józef
Czyczerski.

„To jawne dzia³anie na szkodê spó³ki. 
Z naszych wstêpnych analiz wynika, ¿e 
w latach 2001–2005 w g³ogowskiej hucie
wylêg³o siê ponad 20 milionerów.

Na tym jednym Ÿróde³ku, zwi¹zanym 
z dodatkowymi wannami, nie mia³o siê
skoñczyæ. Kopalni¹ z³otówek mia³ byæ
pomys³ wymiany w g³ogowskiej hucie
pieca szybowego na zawiesinowy. Inwe-
stycja ponad miliardowa. W tej sprawie
twórcy podpisali ju¿ umowê z pracodaw-
c¹. Choæ w wielu przypadkach, z jednej 
i z drugiej strony, by³y to te same osoby,
Raz wystêpowa³y jako wynalazcy, a chwil-
kê póŸniej jako pracodawcy. Zgodnie 
z umow¹ maj¹c¹ obowi¹zywaæ przez 10
lat, mieli oni otrzymywaæ ka¿dego roku,
do podzia³u, 15 min z³. W sumie 150 min
z³! To jedno wielkie bagno.” – ocenia
Czyczerski. – „Ci ludzie zatracili siê ju¿ w
zdobywaniu milionów. Na pewno nie
chodzi³o im o to, jak unowoczeœniaæ
hutê, a tylko o to, jak nape³niaæ swoje
portfele. I robili to przez lata skutecz-
nie.” – dodaje

Czy to bagno mog³oby trwaæ przez 
4 lata rz¹dów SLD bez akceptacji króla
Polskiej Miedzi pos³a SLD, aktywisty
ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego?

OdpowiedŸ pozostawiamy pracowni-
kom KGHM szczególnie tym, którzy
poprzez swoj¹ przynale¿noœæ do tego
zwi¹zku wspieraj¹ jego dzia³alnoœæ!!!
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Ci co pracowali, dostali po zaledwie 270 z³. 
Ale decydenci, czyli dyrekcja, jednorazowo 
po kilka mln z³. Rekordzista, jeden z dyrektorów
huty G³ogów, otrzyma³ na konto ok. 2,6 miliona z³.
Trzech innych po 2 mln z³, a piêciu 
po ponad 1 mln z³.


