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Mobbing czy
dyskryminacja?

Do Czêstochowy

Nie milkn¹ echa sprawy dotycz¹cej domniemanego uporczywego naruszania
praw pracowniczych i ewentualnego mobbingu wobec niektórych pracownic
w Domu Ma³ych Dzieci w Jaworze. Zg³oszenie domniemanego mobbingu z³o¿y³y
30 grudnia 2005 r. do Prokuratury Rejonowej w Jaworze KM NSZZ
„Solidarnoœæ” POiW w Jaworze oraz ZO ZNP w Jaworze.
przychyli siê do za¿alenia, kieruje je do
s¹du.

W

kwietniu br. postanowieniem
Komendy Powiatowej Policji
w Jaworze, zatwierdzonym
przez Prokuratora Rejonowego w Jaworze, umorzono œledztwo w sprawie uporczywego naruszania praw pracowniczych w tej placówce. Od tej decyzji
zosta³o z³o¿one za¿alenie do Prokuratury

Okrêgowej w Legnicy, która w czerwcu
nie przychyli³a siê do z³o¿onego za¿alenia
i œledztwo równie¿ umorzy³a. Zgodnie
jednak z art. 306 § 2 kodeksu postêpowania karnego akta sprawy wraz z za¿aleniem przekaza³a do S¹du Rejonowego
w Jaworze. W artykule tym czytamy
m.in., ¿e je¿eli prokurator nadrzêdny nie

Udowodnienie mobbingu w œwietle istniej¹cego w Polsce prawa jest trudne, ale
mo¿liwe. Wydaje siê wiêc, ¿e sprawa trafi³a
we w³aœciwe rêce, tj. do s¹du, który jest
w³adny orzec, czy wobec zainteresowanych pracownic naruszano prawo i stosowano mobbing, czy te¿ nie. Byæ mo¿e Prokuratura wysz³a z tego samego za³o¿enia.
Na du¿¹ uwagê zas³uguj¹ jednak wnioski,
do jakich dosz³y obie prokuratury i PIP.
W uzasadnieniu umorzenia œledztwa przez
prokuraturê jaworsk¹ z dnia 20.04.2006 r.
czytamy m.in.: „Na podstawie zgromadzonych w tej sprawie materia³ów nie ma podstaw dowodowych i faktycznych do zarzucenia dyrektorce DMD w Jaworze naruszenia praw pracowniczych w stosunku do
Ma³gorzaty M. i Doroty B”. Tymczasem PIP
w swoim piœmie z dnia 23.06.2006 r.
dochodzi do nieco innych wniosków: „Konkluduj¹c, dzia³ania b¹dŸ zaniechania (celowe
i uporczywe) pracodawcy w sposób jednoznaczny mo¿e oceniæ s¹d w prowadzonym
postêpowaniu na podstawie pe³nego materia³u dowodowego tj. przes³uchania stron,
œwiadków i na podstawie dokumentów, nie
mo¿e tego zrobiæ inspektor pracy. Stwierdzone przez inspektora pracy nieprawid³owoœci tzn. wykroczenia przeciwko prawom
pracownika by³y przyczyn¹ zastosowania
wobec pracodawcy prawem przewidzianych w Kodeksie wykroczeñ sankcji karnych”. Naruszanie praw pracowniczych
mia³o wiêc miejsce.
Warto te¿ przypomnieæ, i¿ s¹dy pracy
w Jaworze i w Legnicy ju¿ dwukrotnie przywraca³y do pracy zainteresowane osoby
wytykaj¹c kierownictwu placówki szereg
uchybieñ w stosowaniu prawa pracy.
Wszystko wskazuje zatem na to, ¿e na
pe³ne wyjaœnienie trzeba bêdzie jeszcze
trochê poczekaæ.
A.G.
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Coroczne spotkanie

Duszpasterze ludzi pracy wraz z Arcybiskupem Tadeuszem
Goc³owskim goœciæ bêd¹ (5 i 6 wrzeœnia), na zaproszenie ks. Mariana
Kopko oraz Zarz¹du Regionu z dwudniow¹ wizyt¹ w naszym regionie.
Zjazd duszpasterzy ma s³u¿yæ omówieniu najwa¿niejszych spraw
zwi¹zanych ze œwiatem pracy oraz zatwierdzeniu kalendarza spotkañ
i pielgrzymek. Spotkanie rozpocznie siê msz¹ œwiêt¹ o godz. 12.00
w legnickiej katedrze. W programie przewidziano równie¿ wizyty
w Krzeszowie oraz Legnickim Polu. Planowany jest tak¿e zjazd do
kopalni ZG Polkowice - Sieroszowice.
WO

Floydzi w Gdañsku

Prasa w niewoli
„Mniej lub bardziej jawne wspieranie w³adzy, omijanie niewygodnych tematów, kompletny zanik ambicji, dyktat reklamodawców
– bo przecie¿ liczy siê tylko zysk. Traktowanie
ludzi jak œmieci, niszczenie zwi¹zków zawodowych i wszelkich przejawów niezale¿nego
myœlenia – oto wolne polskie media
w rêkach zachodnich koncernów.
Donosicielstwo, szczucie jednych na drugich, korne znoszenie bezprawia w imiê coraz
nêdzniejszego zarobku – oto wolni polscy
dziennikarze, najemni pracownicy norweskich albo niemieckich koncernów. Napisz¹
ka¿d¹ bzdurê, sprzedadz¹ kolegê dla 100 z³,
na polecenie kierownika zachwyc¹ siê tematem o damskiej bieliŸnie – nie znaj¹ pojêcia
godnoœci. I redaktorzy – nowa kasta bezosobowych, bezmózgich poganiaczy byd³a (...)
zniszcz¹ ka¿dego, kogo ka¿¹ im zniszczyæ”.
Przera¿aj¹ce? Niesprawiedliwe? Wystarczy? Na pocz¹tek owszem...
Myl¹ siê jednak wszyscy, którzy s¹dz¹, ¿e
to fragment politycznej filipiki uczulonego na

Blisko pó³tora tysi¹ca pielgrzymów uczestniczy³o w XIV Pieszej Pielgrzymce Legnickiej na Jasn¹ Górê. Has³em tegorocznej pielgrzymki
by³o: „Bóg jest mi³oœci¹”.
Z Legnicy do Czêstochowy p¹tnicy szli przez dziewiêæ dni. Pogoda
nie oszczêdzi³a wiernych z diecezji legnickiej. Przez 3 dni pada³ deszcz.
Przewodnik Pielgrzymki ks. Marian Kopko uwa¿a, ¿e mimo deszczu
trasa nie by³a wcale trudna. Jak wspomina ks. Marian bywa³o, ¿e pada³o wiêcej dni. W tym roku po raz pierwszy wyruszy³a z Legnicy do
Czêstochowy pielgrzymka rowerowa.
WO

media polityka przedstawiciela krajowej
– po¿al siê Bo¿e – sceny politycznej. Powy¿szy fragment pochodzi z pachn¹cej absolutn¹
œwie¿oœci¹ ksi¹¿ki o ambicjach naukowego
raportu pt. „Media i w³adza. Demokracja,
wolnoœæ przekazu i publiczna debata
w warunkach globalizacji mediów” wydanej
pod redakcyjn¹ opiek¹ wroc³awskiego socjologa dr Piotra ¯uka przez warszawskie
Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
Obrazoburczy (?) cytat jest wstêpem tekstu pt. „Wolna prasa w niewoli” (ksi¹¿ka jest
dzie³em zbiorowym wielu autorów) napisa³o
dwoje wroc³awskich dziennikarzy ukrywaj¹cych siê pod pseudonimami, bo – jak wyjaœnia
redaktor ca³oœci – w innym przypadku
natychmiast musieliby pogodziæ siê z utrat¹
pracy w „wolnych mediach”.
„Pozycja dziennikarza w wolnej RP stoi
znacznie ni¿ej ni¿ chronionego prawem unijnym i weterynaryjnym byd³a, które
– w odró¿nieniu od bojowych dziennikarek
– dostaje nawet za darmo kolczyki” – oceni³

przedstawion¹ sytuacjê
¿urnalistów
jeden
z
publicystów
wysokonak³adowego
tygodnika.
Zostanie
wy³¹cznie
œmiech
przez ³zy?
Jeœli opisana wy¿ej historia budzi skojarzenia z efektami
dzia³alnoœci koncernu z bawarskiej Pasawy,
w³aœciciela dolnoœl¹skiego dziennika „S³owo
Polskie–Gazeta Wroc³awska” (i paru prowadzonych ku likwidacji tygodników lokalnych),
to nie jest to przypadkowe, za to ca³kowicie
nieuniknione. Nie trzeba zagl¹daæ w kulisy,
wystarczy poczytaæ.
Grzegorz ¯urawiñski
@kt
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Fundacja Gdañska organizuje kolejny koncert z okazji rocznicy
Sierpnia’80.
Z okazji XXVI rocznicy Sierpnia ‘80, Fundacja Gdañska organizuje
kolejne widowisko muzyczne.
Na jedynym koncercie w Polsce wyst¹pi David Gilmour, wspó³za³o¿yciel zespo³u Pink Floyd. Na koncercie bêdzie mo¿na us³yszeæ najbardziej znane utwory Pink Floyd, utwory z ostatniej p³yty „On An
Island” oraz utwór specjalnie skomponowany z okazji tego wydarzenia.
Album „On An Island” przez wiele tygodni znajdowa³ siê na pierwszym miejscu najlepiej sprzedawanych albumów na œwiecie. W jego
nagraniu wziêli udzia³ Leszek Mo¿d¿er i Zbigniew Preisner.
Koncert obj¹³ swoim patronatem: Parlament Europejski, Prezydent
RP Lech Wa³êsa, Prezydent Miasta Gdañska Pawe³ Adamowicz
Koncert wokalisty i gitarzysty kultowego zespo³u Pink Floyd odbêdzie siê 26 sierpnia na terenie Stoczni Gdañskiej, jako impreza z cyklu
„Zaczê³o siê w Gdañsku – przestrzeñ wolnoœci”.
– Tak jak miliony ludzi na œwiecie, zawsze bêdê kojarzy³ „Solidarnoœæ” z dramatycznymi wydarzeniami 1980 roku – powiedzia³ Gilmour – Nigdy nie zapomnê odwagi i determinacji, z jak¹ jej cz³onkowie d¹¿yli do przywrócenia w Polsce demokracji. To bêdzie mój
pierwszy koncert w Polsce i naprawdê nie mogê siê go doczekaæ.
Bilety w cenie 160 i 110 zl s¹ do nabycia w punktach Ticketpro na
terenie ca³ego kraju. Wiêcej informacji – www.ticketpro.pl
DIKK

Dzia³ szkoleñ zaprasza
Zachêcaj¹c do zg³aszania siê na szkolenia informujê, ¿e wymienione ni¿ej
(z wyj¹tkiem 3 ostatnich), organizowane przez Dzia³ Szkoleñ Regionu
Zag³êbie Miedziowe, s¹ nieodp³atne dla
cz³onków naszego zwi¹zku w Regionie.
Uczestnicy zapraszani s¹ w oparciu
Ewa
o kolejnoœæ zg³oszeñ.
Istnieje mo¿liwoœæ zorganizowania Kosiorowska
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 przeprowadzenia nieodp³atnie takiego szkolenia – zale¿y to od œrodków, jakimi dysponuje Regionalny Fundusz Szkoleniowy. Koszty dojazdu na
zajêcia, wy¿ywienia i noclegów ponosi KZ.
Wszystkie szkolenia s¹ na bie¿¹co aktualizowane
z uwzglêdnieniem zmian, które zachodz¹ w prawie pracy
i prawie wewn¹trzzwi¹zkowym.
Zg³oszenia przyjmujemy pod nr telefonów: 721-08-78,
721-08-98, 722-42-22.
Serdecznie zapraszam
Sekretarz Zarz¹du Regionu
Ewa Kosiorowska

Rady pracowników (1 dzieñ) jest to szkolenie przeznaczone dla osób, które wesz³y w sk³ad rady pracowników oraz dla
organizacji, które podpisa³y porozumienie z pracodawc¹ na
mocy, którego nie powo³ano rady pracowników.

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.

Rady zak³adowe (1 dzieñ), szkolenie poœwiêcone ustawie
o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

Wybory w podstawowych jednostkach organizacyjnych
Zwi¹zku (1 dzieñ) – szkolenie przeznaczone dla osób prowadz¹cych zebrania wyborcze, cz³onków komisji skrutacyjnych i wszystkich zainteresowanych cz³onków Zwi¹zku

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

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.

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

SOD-1 - 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.

SOD-3 (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 (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.

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

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.
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Bez komentarza
Informacja o sytuacji spo³eczno–politycznej w województwie legnickim w dniu 31 sierpnia 1982 r. sporz¹dzona przez Zespó³
Analiz i Informacji Wydzia³u Polityczno – Organizacyjnego KW PZPR w Legnicy do wykorzystania przez towarzyszy do bie¿¹cej
dzia³alnoœci.

W

zwi¹zku z nasilaj¹c¹ siê akcj¹
propagandow¹ ze strony
nielegalnych, antysocjalistycznych ugrupowañ oraz ekstremalnych dzia³aczy zawieszonego zwi¹zku
zawodowego „Solidarnoœæ”, której
celem by³o wezwanie do demonstracji
i zamieszek w dniu 31 sierpnia, drug¹
rocznicê dramatycznych doœwiadczeñ
lata 1980 r. podjêtych zosta³o szereg
dzia³añ maj¹cych na celu niedopuszczenie do zak³óceñ procesu normalizacji
¿ycia w województwie.
Wojewódzki Komitet Obrony, w³adze
polityczne i administracyjne w ostatnim
okresie wielokrotnie dawa³y wyraz
w oœwiadczeniach i praktyce, ¿e d¹¿¹ konsekwentnie, pomimo wielu trudnoœci
dotworzenia szerokiego frontu porozumienia wszystkich si³ spo³ecznych. Maj¹c
pe³n¹ œwiadomoœæ konsekwencji, które
mog³yby wynikn¹æ z masowych demonstracji ulicznych, do których nawo³ywali
przeciwnicy socjalizmu przestrzegane
przed nastêpstwami i skutkami, które
mog¹ ponieœæ ludzie daj¹cy siê wmanewrowaæ w dzia³anie konfrontacyjne. Wynika³o z
g³ebokiego poczucia odpowiedzialnoœci aby
w maksymalnym stopniu uchroniæ spo³eczeñstwo województwa przed zbêdnymi
kosztami ludzkich dramatów. By³o ono jednoczeœnie ostrze¿eniem dla awanturników
politycznych w dzia³alnoœci informacyjnowyjaœniaj¹cej prowadzonej przez przedstawicieli w³adz polityczno-administracyjnych
województwa, szeroki aktyw partyjny, oficerów Ludowego Wojska Polskiego,
przedstawicieli wymiaru sprawiedliwoœci i
si³ porz¹dkowych ukazywano prawdziwe
intencje antysocjalistycznych si³ inspirowanych przez imperialistyczne oœrodki dywersji, które pod pretekstem „pokojowych”
obchodów drugiej rocznicy podpisania
porozumieñ gdañskich chcia³y za³atwiæ
swoje awanturnicze interesy.
Poprzez radiowêze³ i na spotkaniach
w zak³adach pracy informowano o pracach stanu wojennego i konsekwencjach
jego naruszania.

Pomimo podjêcia szerokich dzia³añ
polityczno–organizacyjnych i wyjaœniaj¹cych w niektórych miastach województwa zosta³ zak³ócony spokój i porz¹dek
publiczny. Nieodpowiedzialni awanturnicy
polityczni przedk³adaj¹c ponad interes
spo³eczeñstwa województwa, narodu
i pañstwa w³asne, niebezpieczne i sprzeczne z realizmem zamiary i ambicje polityczne wzniecili ogniska napiêæ, doprowadzaj¹c do zgromadzeñ ulicznych.
Obok prowodyrów zajœæ na ulicach
znaleŸli siê w du¿ej czêœci ludzie przypadkowi, którzy na skutek nieœwiadomoœci,
lekkomyœlnie dali siê wci¹gn¹æ w obc¹ im
grê polityczn¹. Niekorzystnemu rozwojowi sytuacji w G³ogowie i Legnicy sprzyja³o tak¿e odbycie nabo¿eñstw pomimo
przeprowadzenia z ksiê¿mi rozmów
informuj¹cych o niebezpieczeñstwie ich
wykorzystania dla celów gry politycznej.
Odpowiedzialna, rozwa¿na postawa
klasy robotniczej znalaz³a odbicie w niezak³óconym toku pracy zak³adów. Dnia 31
sierpnia wszystkie zak³ady w naszym
województwie pracê rozpoczê³y bez
zak³óceñ i incydentów. Dotyczy to zarówno pierwszej jak i drugiej zmiany. W godzinach popo³udniowych sytuacja rozwija³a
siê nastêpuj¹co:
LEGNICA – oko³o godz. 15,30 na
placu wokó³ Zamku Piastowskiego zaczê³y siê zbieraæ gromady wyrostków i m³odzie¿y powiêkszaj¹ce siê o gapiów. Rozproszone perswazj¹ patroli MO przemieœci³y siê na ul Roosenbergów i plac S³owiañski. Ze wzglêdu na zdecydowan¹
postawê si³ porz¹dkowych rozproszony
t³um skierowa³ siê na Osiedle Kopernika,
gdzie mia³a odbyæ siê msza polowa na
placu przy nowo budowanym koœciele.
Wznoszono okrzyki „uwolniæ Lecha”
a pod adresem si³ porz¹dkowych „Gestapo”. Po uczestnictwie w nabo¿eñstwie,
przede wszystkim m³odociani demonstranci, poczêli wracaæ do centrum miasta.
Grupa rozcz³onkowa³a siê na dwie czêœci
kieruj¹c siê ku centrum miasta przez dwa
mosty nad Kaczaw¹., w rejonie których

dosz³o do ostrych staræ z milicj¹. U¿yto
gazów i armatek wodnych. Niektórzy
m³odociani posiadali kaski oraz byli zaopatrzeni w ceg³y, kamienie, bruk, deski itp.
Zaobserwowano grupy kilkunastoosobowe, wœród nich dzieci lat 11–12 podporz¹dkuj¹ce siê starszym wyrostkom na
wzór bojówek. Z nastaniem zmierzchu
rozruchy przenios³y siê w kilkanaœcie
drobnych ognisk zapalnych likwidowanych przez organa porz¹dkowe. Sytuacja
poprawi³a siê zdecydowanie w momencie
wprowadzenia do dzia³añ porz¹dkowych
pododdzia³ów wojska. Zamieszki kilkakrotnie przemieszcza³y siê w okolicach
budynku KW PZPR. W kilku przypadkach
z t³umu rzucono kamieniami w stronê
budynku wybijaj¹c szyby. Oko³o godz.
23,00 w mieœcie zapanowa³ spokój.
LUBIN – pierwsze grupy organizatorów demonstrantów zaczê³y zbieraæ siê
o godzinie 15,15 na palcu wolnoœci. Byli to
g³ównie ludzie m³odzi, w wieku do 25
roku ¿ycia. O godzinie 16,40 na Plac Wolnoœci podjecha³a karetka reanimacyjna
z miejscowego ZOZ-u, z którego wysiad³a pielêgniarka i kierowca. Przy pami¹tkowym kamieniu zaczêli uk³adaæ z kwiatów emblematy polityczne i sakralne. Fak
ten sta³ siê sygna³em do aktywizacji t³umu.
Te dwie osoby wylegitymowano i odwieziono na komisariat MO. W tym czasie
s³u¿by porz¹dkowe wielokrotnie wzywa³y zgromadzonych do rozejœcia siê i dopiero po zdecydowanej odmowie przyst¹piono do rozpraszania t³umu. W efekcie
tych dzia³añ z t³umu zaczêto rzucaæ
kamieniami do samochodów milicyjnych,
pluæ na milicjantów i wznosiæ okrzyki
„Gestapo”. Zaatakowano butelkami
z benzyn¹ si³y porz¹dkowe. Podpalono
3 milicyjne samochody.
Jedna z interweniuj¹cych grup milicyjnych zosta³a otoczona i bezwzglêdnie
zaatakowana (kamieniami i butelkami
z benzyn¹) przez najagresywniejszych
demonstrantów. Wobec bezpoœredniego
zagro¿enia ¿ycia funkcjonariuszy, spoœród
których wielu zosta³o rannych, u¿yto

broni. Dosz³o do tragedii bowiem spoœród
rannych demonstrantów, dwie osoby
zmar³y, mimo udzielenia natychmiastowej
pomocy lekarskiej. W Lubinie w zajœciach
ulicznych ogó³em zosta³o rannych 14 osób
cywilnych oraz 11 funkcjonariuszy MO.
Oko³o godz. 22,00 usta³y zamieszki uliczne.
G£OGÓW – oko³o 15,30 na placu
przed pomnikiem „Dzieci G³ogowskich”
zaczêli siê gromadziæ ludzie przybywaj¹cy
tu w ma³ych grupach. Zarówno dojœcie na
miejsce zgromadzenia jak i dalszy przebieg
nosi³y wyraŸne znamiona szczegó³owej
re¿yserii. Z chwil¹ zebrania siê oko³o 1 tys.
osób (g³ównie m³odzie¿y) odœpiewano
pieœni „Bo¿e, coœ Polskê”. Potem mia³y
miejsce wyst¹pienia s³owne przeciwko
w³adzy ludowej i ustrojowi. Z kwiatów
uk³adano ró¿ne symbole maj¹ce charakter
aluzji politycznej.
Najaktywniej zachowywa³a siê grupa
ok. 350osób, czeœæ z nich stara³a siê wci¹gn¹æ do akcji wszystkich zgromadzonych.
Tu¿ po godz. 16.00 zgromadzeni podjêli
próbê uformowania pochodu, co zosta³o
jednak udaremnione przez organy MO,
zebranych rozproszono przy u¿yciu gazu
i wody.
Czêœæ zgromadzonych przesz³a na
nabo¿eñstwo do koœcio³a oko³o godz.
16,40. W tym czasie Prezydent miasta
podj¹³ jeszcze ostatni¹ próbê rozmowy
z ksiêdzem w celu odwo³ania uroczystoœci
koœcielnych, informuj¹c o telefonicznie
o mo¿liwych skutkach ponownej manifestacji. Ksi¹dz odmówi³ uwzglêdniania
proœby prezydenta.
Po nabo¿eñstwie oko³o godz. 18,10 na
placu przed pomnikiem Dzieci G³ogowskich zebra³a siê grupa licz¹ca oko³o 350
osób. Wznoszono okrzyki szkaluj¹ce
ustrój i partiê, ktoœ krzykn¹³ by udaæ siê
pod budynek Komitetu Miejskiego PZPR.
Oko³o godz. 20,00 t³um przeszed³ pod
budynek Komitetu. Po krótkim okresie
skandowania wrogich hase³ obrzucono
budynek kamieniami, wyrz¹dzaj¹c spore
straty. Po 10–15 minutach podjê³y inter-

wencjê organa MO. Oko³o pó³nocy sytuacje w mieœcie opanowano. Wojsko objê³o ochron¹ obiekty publiczne, w tym
budynek KM PZPR.
POLKOWICE – na placu PKWN
o godz. 15,30 zebra³a siê grupa stu osób,
aktywnych demonstrantów, g³ównie m³odzie¿y, z transparentem „Solidarnoœci”.
Œpiewano hymn Polski, z kwiatów u³o¿ono krzy¿ oraz wznoszono okrzyki: „uwolniæ Wa³êsê”. Nastêpnie w powiêkszonym
do tysi¹ca t³umie udano siê do koœcio³a.
Opuszczaj¹c koœció³ grupa ok. 80
wyrostków w wieku 10–14 lat zawróci³a
tê sam¹ trasê na Plac PKWN nios¹c wspomniany transparent oraz wznosz¹c wrogie
okrzyki. Po odœpiewaniu hymnu na
wezwanie si³ porz¹dkowych zaczêto siê
rozchodziæ.
W Jaworze, Z³otoryi, Chojnowie
i Chocianowie pomimo podejmowanych
prób nie zdo³ano wywo³aæ incydentów
ulicznych. Niewielkie grupy osób siê rozesz³y.
Z analizy sytuacji wynika, i¿ w ogromnej
wiêkszoœci uczestnikami zajœæ by³y grupy
rozwydrzonych wyrostków oraz ludzie
bardzo m³odzi. Za³ogi robotnicze nie da³y
wsparcia prowodyrom zajœæ ulicznych.
Zorganizowany przebieg wydarzeñ
w naszym województwie, ich zasiêg i charakter wskazuje na to, ¿e w ich przygotowanie zaanga¿owane by³y dywersyjne
oœrodki z zachodu.
Na podkreœlenia zas³uguje ofiarna praca
si³ porz¹dkowych oraz ¿o³nierzy i oficerów LWP.
Wojewódzki Komitet Obrony zwraca
siê do spo³eczeñstwa województwa,
o wskazanie maksimum rozwagi i spokoju, o nieuleganie demagogii nieodpowiedzialnym zamys³om prowokatorów.
Tylko w atmosferze ³adu i spokoju
mo¿emy pokonaæ nasze trudnoœci. Stwarzajmy warunki do osi¹gniêcia ugody narodowej. Nie burzmy naszej Ojczyzny.
Wojewódzki Komitet Obrony
Legnica, 1 wrzesieñ 1982 r.
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Rocznica Wydarzeñ Lubiñskich

siê
Tegoroczne obchody rocznicy wydarzeñ lubiñskich z 1982 roku rozpoczn¹
odprawio
która
œwiêtej,
Mszy
Lubinie.
w
owskiej
w koœciele Matki Boskiej Czêstoch
SteBiskup
Ks.
J.E.
bêdzie
niczyæ
przewod
17.00
godz
o
br.
sierpnia
31
na zostanie
fan Regmunt. Po mszy uczestnicy uroczystoœci przemaszeruj¹ pod Pomnik Pamiêci Ofiar Lubina ‘82 gdzie zostan¹ z³o¿one kwiaty i zapalone znicze.
W tym roku Oœrodek Kultury Wzgórze Zamkowe w Lubinie przygotuje wystawê
Pomzdjêæ z wydarzeñ z 1982 roku oraz zorganizuje koncert plenerowy (b³onia obok
tak¿e
nika) Paw³a Kukiza oraz zespo³ów De Press i Raz Dwa Trzy. Planowana jest
histo¹
najnowsz
z
zwi¹zane
y
konferencja naukowa, w której wezm¹ udzia³ autorytet
ri¹ Polski.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.
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Mi³osierny Odkupiciel
i jego aposto³owie
trzy encykliki Jana Paw³a II

W

ostatnich miesi¹cach przygl¹daliœmy siê wybranym
dokumentom ró¿nej rangi,
które wysz³y spod pióra Jana Paw³a II.
Wœród nich znajdowa³y siê najistotniejsze, dla Spo³ecznej Nauki Koœcio³a,
encykliki. Omówiliœmy je w pierwszej
kolejnoœci, poniewa¿ nasz Zwi¹zek
opiera sw¹ pracê w³aœnie na tym elemencie nauczania Koœcio³a. Encykliki
spo³eczne s¹ dla nas jak kierunkowskaz.
Dziêki ich znajomoœci ³atwiej jest
wyznaczyæ sw¹ zwi¹zkow¹ drogê,
³atwiej odpieraæ ataki na Zwi¹zek, t³umaczyæ jego rolê jako obroñcy prawa
do godnej pracy i p³acy, prawa do w³aœciwego rozwoju, tak by nie straciæ
z oczu najs³abszych, najbiedniejszych,
chorych. Ojciec Œwiêty niestrudzenie
podkreœla wartoœæ osoby ludzkiej jako
stworzenia Bo¿ego, a co za tym idzie
nienaruszaln¹ wartoœæ ludzkiego ¿ycia,
wskazuje na koniecznoœæ chronienia
rodziny jako miejsca, w którym wychowuje siê najm³odsze pokolenie, strze¿e
depozytu wiary, przekazuje mi³oœæ
Ojczyzny. W tym kontekœcie Jan Pawe³ II
wskazuje ró¿norodne zagro¿enia wynikaj¹ce z rozpowszechniaj¹cej siê „Kultury Œmierci”. Ta wiedza nie jest nam
uœwiadamiana po to by siê baæ, popadaæ
we frustracje. Ta wiedza ma byæ nasz¹
broni¹ – trzeba wiedzieæ czego siê
broni, trzeba wiedzieæ jak tego broniæ.
Dlatego tak potrzebna jest uwa¿na lektura papieskiego nauczania.
Wœród spo³ecznych encyklik Papie¿a
wymienimy: „Laborem Exercens” (1980
r.),
„Sollicitudo rei socialis” (1987 r.) , „Centessimus annus” (1991 r.), „Evangelium
vitae” (1995 r.).
Tematyka spo³eczna, gospodarcza, globalizm jest zawsze osadzana w kontekœcie
wiary. Ojciec Œwiêty jako g³owa Koœcio³a

Katolickiego poœwiêca swe nauczanie,
tak¿e a mo¿e przede wszystkim kwestiom moralnym, teologicznym, roli
Koœcio³a we wspó³czesnym œwiecie, œwiêtoœci. Moglibyœmy jako zwi¹zkowcy
powiedzieæ – to nie jest zakres naszego
dzia³ania. Trudno wykazaæ bezpoœredni
zwi¹zek miêdzy ekumenizmem a dzia³alnoœci¹ zwi¹zkow¹, niemniej jednak ka¿dy
z nas ma obowi¹zek rozwijaæ siê, poznawaæ, oddaæ refleksji etycznej. Ka¿dy te¿
powinien poznawaæ wiarê, któr¹ wyznaje,
poznawaæ naturê Boga. Chrzeœcijanin
musi byæ dobrym cz³owiekiem. Tê prost¹
prawdê podaje i rozwija w swych encyklikach Jan Pawe³ II. Ich tematyka jest bardzo
ró¿norodna i ka¿dy mo¿e znaleŸæ coœ dla
siebie.

Redemtor Hominis
Oto pierwsza encyklika z 1979r. pod
tytu³em „Redemtor hominis”(o Zbawicielu cz³owieka).
Jak pisz¹ znawcy – dokument programowy. Papie¿ przypomina w nim, ¿e
fundamentem historii jest Chrystus, BógCz³owiek. Dlatego chrzeœcijañstwo
mo¿e byæ rozwi¹zaniem dla wielu zagubionych i zdesperowanych, bo jego
Twórca by³ Bogiem, który doœwiadczy³
radoœci, szacunku, w³adzy, smutku i rozpaczy, doœwiadczy³ bólu i niezas³u¿onego oskar¿enia i okrutnej œmierci. Dlatego Jezus jest, jak podkreœla papie¿, odkupicielem ka¿dego, konkretnego, w
ca³ym jego skomplikowanej prawdzie
cz³owieka. Ka¿dy mo¿e siê do niego
odwo³aæ. Papie¿ pisze: „To jest ów – jeœli
tak wolno siê wyraziæ ludzki wymiar
Tajemnicy Odkupienia. Cz³owiek odnajduje w nim swoj¹ w³aœciw¹ wielkoœæ,
godnoœæ i wartoœæ swego cz³owieczeñstwa...Jak¹¿ wartoœæ musi mieæ w oczach
stwórcy skoro zas³u¿y³ na tak potê¿nego
Odkupiciela.”

Dives in misericordia
W 1980 r. powsta³a „Dives in misericordia” ( o Bo¿ym mi³osierdziu). Ojciec Œwiêty daje odpowiedŸ na pytanie, jak nie baæ
siê Boga gdy jest siê istot¹ grzeszn¹. Jan
Pawe³ II nie zaprzecza istnieniu z³a, grzechu, Przypomina, ¿e Bóg jest mi³oœci¹ a we
wspó³czesnym œwiecie objawia siê jako
mi³osierdzie. Uwa¿a tak¿e, ¿e mi³osierdzie
jest pewnego rodzaju dowartoœciowaniem, ¿e dziêki niemu udaje siê wydobyæ
spod wielu warstw z³a – dobro.
„Ten, kto przebacza i ten, który dostêpuje przebaczenia spotykaj¹ siê ze sob¹
w zasadniczym punkcie, tym punktem
jest godnoœæ i istota wartoœci cz³owieka,
która nie mo¿e byæ zagubiona, której
potwierdzenie czy odnalezienie stanowi
te¿ Ÿród³o najwiêkszej radoœci.”
Bo przecie¿ w centrum naszej wiary
stoi Ukrzy¿owany Jezus i to On jest Tym,
który stale puka do ludzkiego serca, prosi
o wpuszczenie do tego serca. Czy wobec
tego nie jest Tym, który okaza³ nam swe
mi³osierdzie po to byœmy mieli ¿ycie
wieczne a jednoczeœnie czy nie jest Tym,
który prosi niejako nas o mi³osierdzie,
o mi³oœæ do Boga?
Pamiêtajmy przypowieœci o synu marnotrawnym i o zaginionej perle zawsze
wtedy, gdy s¹dzimy, ¿e nie ma ju¿ odwrotu i spadamy po równi pochy³ej. Na œwiecie jest tyle z³a, nieszczêœæ i zawodów dlatego ka¿dy powinien odnaleŸæ siê w mi³osierdziu wobec innych ludzi.
„B³ogos³awieni mi³osierni, albowiem
oni mi³osierdzia dost¹pi¹”( MT 25,40).

Slavorum apostoli
W 1985 r. w tysi¹clecie rocznicy œmierci
œw. Metodego, Jan Pawe³ II napisa³ encyklikê „Slavorum apostoli” (o aposto³ach S³owian). Da³ w niej rys biograficzny dwóch,
wielkich aposto³ów S³owian. Metody oraz
Konstanty (znany te¿ jako Cyryl) byli braæ-

mi, pochodzili z Salonik. By³o miasto
w Grecji. Obaj byli gruntownie wykszta³ceni. Przez pewien czas Metody pe³ni³
wysoki urz¹d archonta zaœ Cyryl sekretarza Patriarchy Konstantynopola. Cyryl jednak chc¹c oddaæ siê kontemplacji potajemnie opuœci³ Konstantynopol i schroni³
w klasztorze. Odnaleziony po 6 miesi¹cach zgodzi³ siê wyk³adaæ filozofiê w jednej
ze szkó³ wy¿szych i dla swej m¹droœci uzyska³ przydomek Filozofa.
Aposto³ami S³owian stali siê, gdy ksi¹¿ê
Roœcis³aw, w³adca Pañstwa Wielkomorawskiego poprosi³ cesarza bizantyjskiego
o misjonarzy, którzy zechcieliby w sposób
zrozumia³y i kompetentny szerzyæ chrzeœcijañstwo w jego kraju. Pañstwo Wielkomorawskie obejmowa³o swym zasiêgiem
obszar dzisiejszych Czech, Wêgier, S³owacji, po³udniowej Polski. Boryka³o siê jednak
ze zbyt du¿ymi wp³ywami Niemiec, zaœ
Roœcis³aw pragn¹³ zachowaæ chrzeœcijañstwo a jednoczeœnie unikn¹æ zale¿noœci
religijnej i politycznej. Obaj bracia zgodzili
siê udaæ do tego najwiêkszego pañstwa
s³owiañskiego.
To w³aœnie Konstantemu zawdziêcza
s³owiañszczyzna alfabet, dziêki któremu
uda³o siê przet³umaczyæ na jêzyk s³owiañski teksty liturgiczne i najpotrzebniejsze
fragmenty Pisma Œwiêtego. W ówczesnej
sytuacji politycznej zostali oskar¿eni
o herezjê, prowadzili bowiem nauczanie
nie po ³acinie lecz w jêzyku s³owiañskim.
Jednak gdy kilkakrotnie spotykali siê
z papie¿ami: Miko³ajem I, Hadrianem II,
Janem VIII, ci potwierdzali kanonicznoœæ
nauczania i prawid³owoœæ t³umaczeñ. Gdy
zaœ Metody dosta³ siê na dwa lata do wiêzienia uwolniono go za wstawiennictwem
w³aœnie Jana VIII. Po œmierci Metodego
jego uczniowie musieli opuœciæ swe tereny
misyjne.
Jednak ich praca nie posz³a na marne.
Byli oni prekursorami w wielu dziedzinach

pracy misyjnej.
Zawsze starali
siê zachowywaæ
jasne stanowisko w wielu
ówczesnych
sporach, bronili
tradycji i pozostawali wierni
koœcielnemu
depozytowi wiary.
Zadali sobie trud nie tylko poznania
jêzyka i stworzenia koniecznego alfabetu
ale tak¿e – aby lepiej, trafniej i zrozumialej
przet³umaczyæ wa¿ne teksty Koœcio³a
– poznali kulturê, pojêcia, sposób myœlenia
i doœwiadczenia historyczne katechizowanych ludów. Jest to swoista inkulturacja
stosowana przecie¿ przez Koœció³ wspó³czesny w dzisiejszych dzia³aniach misyjnych.
Konstanty Filozof jest ponadto twórc¹
alfabetu, który sta³ siê podstaw¹ liturgii
wielu Koœcio³ów Wschodu. Jêzyk ten
zwany staro–cerkiewno–s³owiañskim by³
jêzykiem warstw oœwieconych, jêzykiem
literackim, mia³ wp³yw na kszta³towanie
siê rodzimych jêzyków S³owian wschodnich. W nim wydrukowano pierwsze ksiêgi liturgiczne obrz¹dków wschodnich
Koœcio³ów s³owiañskich.
Jan Pawe³ II uwa¿a, ¿e Cyryl i Metody
choæ dzia³ali w IX w. stanowi¹ ogniwo
³¹cz¹ce tradycjê Wschodu i Zachodu,
budz¹ têsknotê za ponownym zjednoczeniem siostrzanych Kocio³ów.
Poœwiêciliœmy nieco wiêcej uwagi encyklice o aposto³ach S³owian po to, by przypomnieæ czytelnikom, ¿e Œredniowiecze
to nie „wieki ciemne”, i ¿e s¹ w przesz³oœci
nawet bardzo dawnej ¿yciorysy piêkne
i wielkie prace, które rzutuj¹ na kulturê
i przysz³¹ historia.
Agnieszka Rurak ¯eleŸny

Porady prawne
Odpowiedzialnoœæ porz¹dkowa pracowników
Iloœæ aktualnie prowadzonych spraw
o uchylenie zastosowanej kary porz¹dkowej stwarza potrzebê wyjaœnienia
kwestii zwi¹zanych z odpowiedzialnoœci¹ dyscyplinarn¹ pracowników. Przepisy rozdzia³u VI Kodeksu pracy zawieraj¹
postanowienia, które maj¹ charakter
bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cy. Oznacza
to, ¿e pracodawca nie mo¿e stosowaæ
kar porz¹dkowych nie ujêtych w Kodeksie. Nie mo¿e rozszerzyæ zakresu kar, ani
ich ograniczyæ. Pracodawca mo¿e stosowaæ kary porz¹dkowe wy³¹cznie za
naruszenie postanowieñ, o których
mowa w art. 108 §1 Kodeksu pracy,
a wiêc za nieprzestrzeganie ustalonej
organizacji i porz¹dku w procesie pracy,
przepisów bhp i ppo¿ oraz za naruszenie
sposobu potwierdzenia przybycia
i obecnoœci w pracy, a tak¿e za nieuspra-
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wiedliwienie nieobecnoœci w pracy . §2
art. 108 dopuszcza tak¿e stosowanie kar
pieniê¿nych, ale tylko w stosunku do
osób naruszaj¹cych przepisy bhp i ppo¿,
opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie siê do pracy w stanie nietrzeŸwym lub spo¿ywanie alkoholu
w miejscu pracy. Stosowanie innych kar
nie wymienionych w Kodeksie pracy stanowi wykroczenie przeciwko prawom
pracownika i polega sankcji karnej
wymienionej w art. 281 pkt 4 Kodeksu
pracy.

Terminy
Pracodawca mo¿e zastosowaæ karê
porz¹dkow¹ je¿eli nie min¹³ termin do
jej udzielenia. Art. 109 §1 Kodeksu pracy
okreœla termin dwutygodniowy do
udzielania kary od chwili powziêcia wia-

domoœci o naruszeniu obowi¹zku pracowniczego. Kara nie mo¿e byæ na³o¿ona po up³ywie 3 miesiêcy od dopuszczenia siê naruszenia obowi¹zku pracowniczego. Powy¿sze terminy maj¹ charakter
zawity i po ich up³ywie pracodawca nie
mo¿e wobec pracownika karê zastosowaæ.

Sprzeciw
Od na³o¿enia kary porz¹dkowej z
naruszeniem przepisów prawa, pracownik mo¿e w ci¹gu 7 dni wnieœæ sprzeciw.
Nieodrzucenia sprzeciwu w ci¹gu 14 dni
od dnia wniesienia jest równoznaczne z
uwzglêdnieniem sprzeciwu. Odrzucenie
sprzeciwu daje pracownikowi mo¿liwoœæ wyst¹pienie w ci¹gu 14 dni do S¹du
o uchylenia na³o¿onej kary. Równie¿ termin 14 dniowy do wyst¹pienia do S¹du
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jest zawity i nie zachowanie jego uniemo¿liwia skuteczne dochodzenie praw
przed S¹dem. O uwzglêdnieniu lub
odrzuceniu sprzeciwu decyduje
pracodawca, po rozpatrzeniu stanowiska reprezentuj¹cej pracownika organizacji zwi¹zkowej.
Uwaga: nie przedstawienie organizacji
zwi¹zkowej przez pracodawcê sprzeciwu
stanowi podstawê powództwa o uchylenie
kary. W praktyce brak konsultacji z organizacj¹ zwi¹zkow¹ do sprzeciwu od na³o¿onej kary nastêpuje czêsto i jest podstaw¹
do jej uchylenia przez s¹d. Nale¿y zwróciæ
uwagê, ¿e stosowane niekiedy przez pracodawców praktyki informowania zak³adowej
organizacji zwi¹zkowej o zamiarze ukarania lub o ukaraniu nie zastêpuje obowi¹zku
konsultacji w wypadku wniesienia sprzeciwu od na³o¿onej kary.

Uwaga: kara porz¹dkowa mo¿e byæ
na³o¿ona po uprzednim wys³uchaniu pracownika. Niewys³uchanie pracownika jest
naruszeniem okreœlonego w Kodeksie pracy
trybu wymierzania kar porz¹dkowych i daje
podstawê do wyst¹pienia do s¹du o jej
uchylenie. Po roku nienagannej pracy z akt
osobowych pracownika usuwa siê zawiadomienie o ukaraniu.
Henryk S¹gaj³³o

Rekompensaty za Czerwiec '76
Ofiary czerwca 1976 roku s¹ przez w³adze polskie traktowane nierówno. Rz¹d pomagaj¹c jednym zupe³nie zapomina o innych.

Krystyna Soko³owska do czerwca 1976 roku pracowa³a w Zak³adach Odzie¿owych Elpo.

U

czestnicy strajku w czerwcu
1976 roku, którzy zostali
zwolnieni z pracy za udzia³
w nim maj¹ dostaæ odszkodowanie od
polskiego rz¹du. Decyzjê o wyp³atach
rekompensat za represje podj¹³ jeszcze premier Kazimierz Marcinkiewicz.
Problem w tym, ¿e nie wszyscy zaanga¿owani w tamte wydarzenia s¹ traktowani równo. Protestuj¹cy z Legnicy
i Polkowic mog¹ nie dostaæ nic, bo
przedstawiciele rz¹du nie wiedzieli, ¿e
Kancelaria premiera przyzna³a na ten
rok 500 tys. z³ na pomoc dla uczestników protestów Czerwca ‘76. Problem
w tym, ¿e szczodroœæ razu dotyczy
tylko tych, którzy byli represjonowani
za strajki w Radomiu, Ursusie i P³ocku.
Tylko w tych trzech miastach jest to
250–300 osób. Dostan¹ nie mniej ni¿
tysi¹c z³. O takich miastach jak Legnica,
Polkowice, Jelenia Góra czy Wa³brzych
nikt nie pamiêta³, jednak do czasu,
kiedy wspólnie z dziennikarzami
z S³owa Polskiego•Gazety Wroc³awskiej
w Kancelarii Premiera dostaliœmy
zapewnienie, ¿e: „Je¿eli bêd¹ to uzasadnione przypadki, to komisja rozpatrzy je
pozytywnie” – zapewnia Piotr Tutak,
zastêpca szefa kancelarii premiera.
“Wojewoda mazowiecki, któremu podlega ta sprawa, bêdzie na pewno rekomendowa³ te wnioski na tak”.

represje dotknê³y tak¿e ludzi z Zag³êbia Miedziowego.
Jedn¹ z osób, które s¹ ofiarami tamtych wydarzeñ jest Krystyna Soko³owska
– wówczas pracownica Zak³adów Przemys³u Odzie¿owego ELPO. Gdy dowiedzia³a siê, ¿e rz¹dow¹ pomoc dostan¹
tylko strajkuj¹cy z Radomia, Ursusa
i P³ocka poczu³a ¿al.
– Myœmy te¿ protestowali i zostaliœmy
wyrzuceni na bruk mówi Soko³owska.
25 czerwca 1976 r. pani Krystyna
przysz³a jak co dzieñ do pracy. W zak³adzie wrza³o. Skromnie op³acane kobiety
by³y przera¿one decyzj¹ ówczesnych
w³adz o podniesieniu cen na podstawowe artyku³y ¿ywnoœciowe. Spontanicznie da³y wyraz swojemu niezadowoleniu. Dosz³o, jak to nazywa³a ówczesna
propaganda do nieplanowej przerwy
w pracy.
– Nie by³ to wielki strajk, zwyczajnie,
ludzie przerwali pracê, i to nie wszyscy
– wspomina Soko³owska.
Ale legnicki protest, nawet tak skromny w porównaniu z tymi w Radomiu
i Ursusie nie przeszed³ bez konsekwencji. Ju¿ nastêpnego dnia ówczesne w³adze przyst¹pi³y do rozliczenia strajkuj¹cych. Dyrekcja ELPO dosta³a z Komitetu
Wojewódzkiego PZPR polecenie wyrzucenia z pracy wszystkich strajkuj¹cych.
Powód? „Zak³ócenie porz¹dku publicznego w miejscu pracy i opuszczenie stanowiska pracy bez usprawiedliwienia”.

– Ja pracowa³am jeszcze piêæ dni po
strajku, bo musia³am rozliczyæ produkcjê. 1 lipca kazano mi iœæ do kadr, gdzie
dosta³am wilczy bilet. Po 17 latach pracy
stra¿nik wyrzuci³ mnie za bramê. Nawet
nie pozwolili mi zabraæ swoich rzeczy.
A jeszcze kilka miesiêcy wczeœniej – 1
maja – w pochodzie nieœli mój portret w
szpalerze ludzi dobrej roboty – wspomina Krystyna Soko³owska.
Soko³owska bez pracy by³a ponad
dwa miesi¹ce. W koñcu zatrudni³a siê
w pogotowiu ratunkowym jako sanitariuszka. Pracê dosta³a dziêki pomocy
kierownika stacji. Dopiero kiedy
powsta³a Solidarnoœæ zosta³a zrehabilitowana. Przeproszono j¹ za bezpodstawne
zwolnienie. Obiecano wyp³atê 180 tysiêcy ówczesnych z³otych tytu³em utraconych zarobków.
– Niestety, tych pieniêdzy nigdy nie
zobaczy³am – mówi Krystyna Soko³owska. – Teraz ¿yje mi siê bardzo ciê¿ko.
Zbieram na operacjê oka i zapomoga
bardzo by mi siê przyda³a.
– Ludzie, którzy ucierpieli w tamtych
latach powinni byæ traktowani równo
– mówi opiekuj¹ca siê pani¹ Krystyn¹
wnuczka Agnieszka.
Wed³ug £ukasza Kamiœnkiego, historyka z Instytutu Pamiêci Narodowej
w Zag³êbiu Miedziowym ofiarami szykan
za strajk w czerwcu 1976 roku by³o co
najmniej 44 osoby. Wyliczenie dok³adnej
liczby osób, które w tamtym czasie

wyl¹dowa³y na bruku z wilczym biletem
jest trudne bo zachowa³o siê bardzo
ma³o dokumentów dotycz¹cych tamtego okresu. Pewne jest, ¿e w czerwcu 76
oprócz Elpo w samej Legnicy strajkowali tak¿e pracownicy Milany. Protesty nie
ominê³y tak¿e ZG Polkowic.
– To dlatego te ma³e oœrodki gin¹
w cieniu wielkich zak³adów. Ale wydaje
mi siê, ¿e pomoc powinna trafiæ solidarnie do wszystkich. Przecie¿ robotnicy
z Ursusa, czy Radomia otrzymywali
wsparcie od Komitetu Obrony Robotników. A ci, chocia¿by z ELPO, nie. I mogli
¿yæ w znacznie gorszych warunkach.
Krystyna Soko³owska, zwróci³a siê
o pomoc do Zarz¹du Regionu NSZZ
Solidarnoœæ Zag³êbia Miedziowego
w Legnicy.
– Wys³aliœmy ju¿ pismo do premiera,
aby pomoc przyznano te¿ takim ludziom
jak pani Soko³owska – mówi Bogdan
Or³owski przewodnicz¹cy Zarz¹du
Regionu. – Im te¿ nale¿y siê rekompensata za cierpienia.
Tymczasem El¿bieta Lis – Lastra
z Centrum Informacyjnego Rz¹du zapytana dlaczego tacy ludzie jak Krystyna
Soko³owska nie zostali objêci pomoc¹
jak¹ rz¹d polski po latach przewidzia³ dla
uczestników strajków 76 roku odpowiedzia³a:
– Rozmawia³am na ten temat
z zastêpc¹ szefa kancelarii premiera
ministrem Piotrem Tutakiem –
zapewnia Lis – Lastra. – Nic nie
wiedzia³ o wydarzeniach
Czerwca ‘76 w Legnicy.
Minister prosi o przekazanie wszystkich
informacji o represjonowanych
ludziach.

Wnioski o przyznanie
pomocy s¹ do pobierania
przez uczestników
protestów z czerwca
1976 roku w Zarz¹dzie
Regionu Zag³êbie
Miedziowe NSZZ
Solidarnoœæ,
ul. Skarbka 9
w godz. od 8.00 do 16.00
.

Artur Guzicki

Pan Józef Borys jako jeden z pierwszych przyszed³ do
Zarz¹du Regionu po wniosek o przyznanie zapomogi
pieniê¿nej. Borys zosta³ zwolniony dyscyplinarnie w czerwcu
1976 roku i przez blisko 3 miesi¹ce pozostawa³ bez pracy.
„Wtedy zwolniono z naszego zak³adu 56 osób, z tym ¿e 10
przyjêto od razu na nowych warunkach. W S¹dzie pracy
zarzucono mi, ¿e by³em pod wp³ywem alkoholu, co by³o
nieprawd¹. Poœwiadczy³ to tak¿e w s¹dzie dyrektor Niemiec
za co zosta³ przesuniêty na stanowisko ksiêgowego.”

S¹ oskar¿enia i dowody
„Wyst¹pienia Komisji Krajowej stanowi¹
donios³e
wsparcie dla dzia³alnoœci Instytutu
Pamiêci Narodowej” – czytamy
w liœcie, który
„Solidarnoœæ”
otrzyma³a
od
Witolda Kuleszy,
dyrektora G³ównej
Komisji Œcigania Zbrod-
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ni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Jest to odpowiedŸ na przes³ane do IPN stanowiska Komisji
Krajowej: w sprawie 24. rocznicy
wprowadzenia stanu wojennego
oraz w sprawie 35. rocznicy
wydarzeñ Grudnia 1970 r. na
Wybrze¿u.
Oprócz podziêkowañ za
wsparcie dzia³añ IPN, Komisja
Krajowa otrzyma³a równie¿
informacjê o postêpowaniach

przygotowawczych prowadzonych w sprawach wskazanych
w obu stanowiskach.
W oparciu o zebrany materia³ dowodowy w marcu ubieg³ego roku wydano postanowienie o postawieniu zarzutów by³ym cz³onkom Rady
Pañstwa. Zarzucono im
pope³nienie zbrodni komunistycznej polegaj¹cej na przekroczeniu przys³uguj¹cych im
uprawnieñ.

Ponadto w marcu tego roku
Oddzia³owa Komisja Œcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu w Katowicach przedstawi³a Wojciechowi Jaruzelskiemu zarzut pope³nienia zbrodni
komunistycznej polegaj¹cej na
kierowaniu zorganizowanym
zwi¹zkiem przestêpczym o charakterze zbrojnym.
Natomiast Oddzia³owa Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu w Gdañsku
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prowadzi œledztwo w sprawie
bezprawnego pozbawienie wolnoœci oraz pobiæ w okresie od 16
do 23 grudnia w Elbl¹gu kilkuset
osób przez funkcjonariuszy MO.
Postêpowanie karne w sprawie
wydarzeñ Grudnia 1970 r. na
Wybrze¿u prowadzi³a Prokuratura
Okrêgowa w Gdañsku. Zosta³
wniesiony akt oskar¿enia a postêpowanie s¹dowe w chwili obecnej
toczy siê przed S¹dem Okrêgowym w Warszawie.
DI KK

O profilaktyce
raka piersi raz
jeszcze
Rak piersi jest najczêstsz¹ chorob¹ nowotworow¹ u kobiet. Jest tak¿e
najczêstsz¹ przyczyn¹
zgonów kobiet w wieku
40– 65 lat. Mimo, ¿e jest
wiele czynników ryzyka
raka piersi (m.in. dziedziczenie, nie rodzenie i nie
karmienie dzieci piersi¹,
oty³oœæ, stosowanie estrogennych leków hormonalnych) wspó³czesna medycyna nie potrafi jeszcze
rakowi piersi zapobiegaæ .
Na dzisiaj wci¹¿ najlepsz¹
metod¹ postêpowania jest
wykonywanie profilaktycznej mammografii. Nie
zapobiega ona chorobie,
ale regularnie wykonywana – przynajmniej raz na
dwa lata – pozwala wykryæ nowotwór w stadium wyleczalnoœci!
Leczenie ma³ej zmiany nowotworowej jest mniej okaleczaj¹ce,
trwa krócej i jest oczywiœcie tañsze.
W Oœrodku Diagnostyki Onkologicznej Spo³ecznej Fundacji
Solidarnoœci w Legnicy mammografiê wykonujemy od 1992r.
Pod wzglêdem iloœci przeprowadzanych badañ, a zatem i zwi¹zanego z tym doœwiadczenia, jesteœmy jedynym takim Oœrodkiem w regionie.
W najlepszych latach 1999– 2001 wykonywaliœmy po kilkanaœcie tysiêcy badañ rocznie. Dramatyczny spadek nak³adów na
profilaktykê w latach 2001 – 2005 znacznie ograniczy³ dostêp do
bezp³atnych badañ mammograficznych, zniechêci³ kobiety i uœpi³
czujnoœæ. To niedobrze. Potwierdza siê opinia, ¿e aby nauczyæ i
wdro¿yæ spo³eczeñstwo do prawid³owych zachowañ zdrowotnych trzeba wielu, wielu lat. Niszczenie spo³ecznego zaufania w
sens takich zachowañ zachodzi znacznie prêdzej. Ale mam
dobre wiadomoœci. W tym roku znacznie wzros³y nak³ady finansowe na profilaktyczne badania mammograficzne dla kobiet w
wieku 50– 69 lat. W Oœrodku do koñca grudnia 2006 mo¿emy
wykonaæ ich jeszcze kilka tysiêcy. Zapraszam wiêc na mammografiê do Oœrodka Spo³ecznej Fundacji Solidarnoœci. Poza korzyœci¹ , jak¹ daj¹ kobietom i spo³eczeñstwu te badania, s¹ one tak¿e
„pracodawc¹” dla personelu Oœrodka oraz daj¹ nadzieje na
Dorota Czudowska
trwanie i rozwój.
Oœrodek Diagnostyki Onkologicznej Spo³ecznej Fundacji
Solidarnoœci w Legnicy, ul. Andersa 4. Czynny codziennie od
7,30 do 18,30. Rejestracja osobiœcie lub telefonicznie
0768550941 lub 768627499
Poradnie:
*onkologiczna,
*profilaktyki chorób piersi,
*ginekologiczna,
*otolaryngologiczna,
*psychologiczna.
Oœrodek wykonuje badania:
* mammograficzne
* ultrasonograficzne: piersi, tarczycy, narz¹dów jamy brzusznej i rodnych
* cytologiczne: wymaz z szyjki macicy, guzów tkanek miêkkich
*badanie rektoskopowe: wziernikowanie jelita grubego,
*badania genetyczne.
Porady i badania s¹ wykonywane przez lekarzy specjalistów.

Pyrrusowe
zwyciêstwo
Przywrócenie 25–procentowego dodatku i premii gwarantowanej w wysokoœci
10 procent to efekt negocjacji pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno
– Epidemiologicznej w Legnicy z dolnoœl¹sk¹ dyrekcj¹. Nie koñczy to jednak
wielotygodniowego sporu zbiorowego.
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z³onkowie NSZZ „Solidarnoœæ” uwa¿aj¹, ¿e
osi¹gnêli tylko czêœciowy sukces, bo pieni¹dze na
wyp³atê œwiadczeñ maj¹ siê
dopiero znaleŸæ, a poza tym
spe³niono tylko niektóre, z ich
¿¹dania. Droga do zadowolenia
jest zbyt d³uga.

Zwi¹zkowcy domagaj¹ siê
zmiany systemu funkcjonowania
jednostek sanepidu. Chodzi
o jasne i przejrzys6te kryteria
zatrudniania i podzia³u obowi¹zków pracowników w poszczególnych dzia³ach.

Uœpienie przeciwnika

– Czy nie jest dziwne to, ¿e
w ci¹gu siedmiu lat w naszej placówce zatrudnienie spad³o
o po³owê, podczas gdy stan
kadry we wroc³awskim oddziale
w ogóle siê nie zmieni³? W 1999 r.
pracowa³o nas 167 osób, a dziœ
zatrudnionych jest 87. Dlaczego
musimy pracowaæ w ma³o komfortowych warunkach, gnieŸdzimy siê w ciasnych pokojach podczas gdy we Wroc³awiu stoi okaza³a siedziba sanepidu, wyposa¿ona w klimatyzacjê. Dlaczego do
naszej dyspozycji jest stary polonez, a kierownictwo wojewódzkiej stacji wymienia sobie samochody jak rêkawiczki? – pyta retorycznie Robert Kaczanowski.
Od kilku lat pracownicy
legnickiej stacji dostaj¹ zapewnienie z wojewódzkiego
inspektoratu o remoncie
budynku i poprawie warunków pracy, ale do dziœ nic w tej
sprawie nie zrobiono.

Przypomnijmy, ¿e spór zbiorowy pracowników sanepidu
z dyrekcj¹ powiatowej i wojewódzkiej stacji trwa od kilku tygodni. Zwi¹zkowcy „Solidarnoœci”,
którzy wystêpuj¹ w imieniu kole¿anek i kolegów, mieli i nadal maj¹
wiele zarzutów do kierownictwa
obu jednostek. Najwiêcej kontrowersji wzbudzi³a wprowadzona
1 czerwca br. Obni¿ka p³ac.
Dyrektorka legnickiej stacji, Krystyna Szczebel obni¿y³a dodatek
specjalny do 16% (dot¹d wynosi³
od 17 – 25%), który przyznawany jest za wykonywanie czynnoœci
kontrolnych. Dyrektorka obni¿y³a równie¿ stawkê premii regulowanej do jednego procenta. To
by³y g³ówne powody zbiorowego
protestu pracowników legnickiego sanepidu.
Zwi¹zkowcy nie rozumieli tej
decyzji, tym bardziej ¿e zamiast
p³acowych ciêæ, spodziewali siê
podwy¿ki wynagrodzenia zagwarantowanej im w tegorocznej
ustawie bud¿etowej. Kolejne
rozmowy z kierownictwem
legnickiego i wroc³awskiego
sanepidu nie przynios³y efektów.
Protestuj¹cy stracili nadziejê na
poprawê napiêtej sytuacji i zagrozili przeprowadzeniem referendum, którego konsekwencj¹
mog³o byæ og³oszenie strajku.
– Zgodziliœmy siê na kolejne
negocjacje. W wyniku rozmów
zapewniono nas, ¿e znajd¹ siê
pieni¹dze na przywrócenie nam
odebranej premii i dodatku specjalnego. Zaleg³e œwiadczenia
maj¹ byæ wyp³acone w sierpniu.
Ugodê z wroc³awsk¹ stacj¹ traktujemy jak uœpienie przeciwnika,
bo dostaliœmy zapewnienia, ale
nie mamy pewnoœci, ¿e tak
bêdzie w rzeczywistoœci. Poza
tym osi¹gnêliœmy tylko po³owiczny sukces, poniewa¿ wiele spraw
nie zosta³o rozwi¹zanych – mówi
Robert Kaczanowski, przewodnicz¹cy Komisji Oddzia³owej
NSZZ „Solidarnoœæ” powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych Zag³êbia Miedziowego w Legnicy.
Równie¿ postulat o podwy¿ce
wynagrodzenia dla wszystkich
pracowników legnickiego sanepidu do koñca 2006 r. o co najmniej
30% nie znalaz³ przychylnoœci
wroc³awskich w³adz.

Dwa ro¿ne œwiaty

Wyrzuciæ
dyrektorkê
Legniccy zwi¹zkowcy domagaj¹ siê
tak¿e odwo³ania Doroty
Dwojak z funkcji zastêpcy
powiatowego
inspektora
sanitarnego w Legnicy.
– Nigdy w legnickiem sanepidzie nie by³o takiego stanowiska.
Wielokrotnie wyra¿aliœmy swoj¹
dezaprobatê z powodu nag³ej
koniecznoœci jego utworzenia.
Pani Dwojak zosta³a powo³ana
w 2002 r. w niejasnych okolicznoœciach i koneksjach w ówczesnych realiach politycznych, bez
wymaganych
kwalifikacji
w zakresie specjalizacji medycznej i sta¿u na stanowiskach kierowniczych. Dzia³alnoœc dyrektorki Dwojak oceniana jest przez
negatywnie – komentuje Kaczanowski.
Sprawa legnickiego sanepidu
obi³a siê g³oœnym echem w ca³ym
województwie. Wiêkszoœæ stacji
powiatowych Dolnego Œl¹ska w
pe³ni popiera protest i chwali pracowników PSSE w Legnicy, ¿e
mieli odwagê zbiorowo wyst¹piæ
przeciwko
wojewódzkiemu
inspektoratowi. Niewykluczone,
¿e w œlady legniczan pójd¹ inni
pracownicy stacji sanitarnych, nie
tylko w naszym regionie.
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