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Duszpasterze
pod ziemi¹

Arcybiskup Tadeusz Goc³owski oraz duszpasterze ludzi pracy z ca³ej Polski spotkali siê w Zag³êbiu Miedziowym
na corocznym spotkaniu, by omówiæ nie tylko najwa¿niejsze sprawy dotycz¹ce problemów ludzi pracy, ale równie¿
spotykaæ siê z pracownikami zatrudnionymi w zak³adach pracy. Podobne spotkania odbywa³y ju¿ siê w Gdañsku, Rzeszowie,
Krakowie, Tarnowie czy Poznaniu.
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25. rocznica I Krajowego
Zjazdu Delegatów

Prezydium

5 wrzeœnia 1981 roku rozpocz¹³ obrady I Krajowy Zjazd Delegatów
NSZZ „Solidarnoœæ”.

ZDJÊCIA. HENRYK NAZARCZUK

Europy Wschodniej”. Wywo³a³o ono oburzenie w³adz nie
tylko PRL, ale tak¿e Kremla. I
KZD domaga³ siê nieograniczonego dostêpu do œrodków
masowego przekazu. Jego
obrady nie by³y transmitowane przez publiczn¹ telewizjê,
gdy¿ delegaci obawiali siê
manipulacji. W czasie drugiej
tury Zjazdu, 28 wrzeœnia,
Edward Lipski, najstarszy
cz³onek KOR–u, zawiadomi³ o
rozwi¹zaniu tej organizacji,
gdy¿ jej rola zosta³a spe³niona.
Zwieñczeniem obrad I KZD
by³a Uchwa³a Programowa, w
której jeden z rozdzia³ów
„Samorz¹dna Rzeczpospolita”
zawiera³ wizjê uspo³ecznionej
gospodarki rynkowej oraz
demokratycznego ustroju
politycznego, uwzglêdniaj¹cego pierwszoplanow¹ rolê
instytucji samorz¹dowych.
Joanna Lewandowska,
Archiwum KK .

Marek Koz³owski w rozmowie z Bogdanem Lisem podczas I KZD.

K

rajowy Zjazd Delegatów – najwy¿sza w³adza
zwi¹zkowa
– obradowa³ w Hali Olivii
w Gdañsku w dwóch turach
5 – 10 wrzeœnia i 26 wrzeœnia
– 7 paŸdziernika. Jego obrady
koñczy³y okres tymczasowoœci w NSZZ „Solidarnoœæ”. To
I KZD wybra³ Lecha Wa³êsê
na przewodnicz¹cego Komisji
Krajowej NSZZ “S” i dokona³
wyboru cz³onków KK i KKR.
W zjeŸdzie uczestniczy³o 896
delegatów reprezentuj¹cych
9,5 mln cz³onków „Solidarnoœci”. Na podstawie przeprowadzonych w czasie Zjazdu
ankiet stwierdzono, ¿e 47
proc. delegatów mia³o pochodzenie robotnicze, 33 proc.
inteligenckie, 15 proc. ch³opskie, 5 proc. to ch³oporobot-

nicy i rzemieœlnicy. Co najmniej 87 proc. obraduj¹cych
mia³o wykszta³cenie œrednie,
51 proc. zebranych wy¿sze.
Ma³e (do 500 zatrudnionych)
i du¿e (powy¿ej 3 tys.) zak³ady
pracy reprezentowa³o po 31
proc. delegatów, œrednie (500
– 3 tys. zatrudnionych) zak³ady pracy 38 proc. Tylko
7 proc. delegatów przyjecha³o
z du¿ych przedsiêbiorstw.
W szkolnictwie i s³u¿bie zdrowia pracowa³o po 7 proc.
delegatów, 6 proc. zatrudnionych by³o w budownictwie,
a 4 proc. w komunikacji. Najwiêcej – 43 proc. ankietowanych pracowa³o w zak³adach
przemys³owych. Wiêkszoœæ
delegatów pe³ni³a jakieœ funkcji w Zwi¹zku, 51 proc. to
cz³onkowie w³adz regionów.

Tylko 9 proc. nie zajmowa³o
siê wczeœniej dzia³alnoœci¹
zwi¹zkow¹. Hala Olivia i jej
bezpoœrednie otoczenie by³o
enklaw¹ wolnoœci i demokracji. Tocz¹ce siê obrady by³y
burzliwe, wielokrotnie œciera³y siê ró¿ne wizje Zwi¹zku
i Polski. Gor¹co dyskutowano
nad projektem ustawy
o samorz¹dzie pracowniczym przygotowanym
przez rz¹d, nad ustawami o zwi¹zkach zawodowych, szkolnictwie
wy¿szym. Najwiêkszym echem odbi³o
siê jednak „Pos³anie Pierwszego
Zjazdu Delegatów
NSZZ
„Solidarnoœæ”
do Ludzi Pracy

Na sierpniowym posiedzeniu Zarz¹du Regionu dokonano uzupe³nienia sk³adu prezydium ZR. Przewodnicz¹cy ZR Bogdan Or³owski
zaproponowa³ na spo³ecznych cz³onków prezydium Krystynê Marcinowska i Wojciecha Obremskiego. Zarz¹d przeg³osowa³ pozytywnie
SI
obie kandydatury.

Szkolenia
11 lipca 2006 r., w Lubinie odby³o siê szkolenie Podstawy funkcjonowania organizacji zwi¹zkowej. Uczestnikami byli pracownicy z: Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, którzy w³aœnie
zarejestrowali Organizacjê Zak³adow¹ NSZZ „Solidarnoœæ” w swojej
firmie. Podczas szkolenia, Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski, przedstawili podstawowe aspekty prawne zwi¹zane z tworzeniem i pierwszymi dzia³aniami nowej organizacji.

Zakoñczy³ siê kolejny rok szkoleniowy. Od 1 lipca 2005 r. do 11
lipca 2006 r. w Regionie zorganizowano 36 szkoleñ, w których wziê³o
udzia³ 425 osób. Najwiêcej, bo 68, uczestniczy³o w Szkoleniu podstawowym na temat rozwoju Zwi¹zku, niewiele mniej w szkoleniach
Rady pracowników (65), Spo³eczna Inspekcja Pracy (62) i Wybory
w podstawowych jednostkach organizacyjnych NSZZ „Solidarnoœæ”
(59). Du¿a grupa cz³onków Zwi¹zku (21) wziê³a udzia³ w rocznym
kursie Podstawowe Elementy Zarz¹dzania. Najaktywniejsze szkoleniowo organizacje to: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Zak³ady Górnicze „Lubin” i Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach.
W lipcu i sierpniu Dzia³ Szkoleñ nie organizuje szkoleñ. Natomiast
równie¿ w czasie wakacji mo¿na zg³aszaæ chêtnych na zajêcia, które
bêd¹ prowadzone od wrzeœnia. Ofertê szkoleniow¹ Regionu mo¿na
poznaæ klikaj¹c w szkolenia.


26 urodziny Solidarnoœci w WPEC

FOT. ZBIGNIEW SPIRYDONIUK.

Ostatnia sobota sierpnia. Rancho u Kaczora w Legnicy. Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ”
Wojewódzkiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej
w Legnicy Spó³ka Akcyjna zorganizowa³a piknik po³¹czony z zabaw¹ do póŸnej nocy. Cz³onkowie i sympatycy Solidarnoœci, podobnie jak w roku ubieg³ym, bawi¹c
siê obchodzili kolejn¹ rocznicê powstania pierwszego
wolnego zwi¹zku zawodowego w bloku by³ych pañstw
komunistycznych. By³o wiele atrakcji. Do tañca przygrywa³a orkiestra. Miêsiwa z patelni, popijano piwem
i zak¹szano ogórkiem. Prowadzono rozgrywki w ringo
i pi³kê siatkow¹ oraz konkursy z nagrodami dla panów,
pañ i dla par. Wœród uczestników pikniku „sierotka”
wylosowa³a prezenty z okazji 26 urodzin NSZZ „Solidarnoœæ”. Zaproszenie dla dwóch osób na XXIV Ogólnopolsk¹ Pielgrzymkê Ludzi Pracy na Jasn¹ Górê przypad³o rodzinie naszego kolegi z Rejonu Energetyki Cieplnej
w Z³otoryi. Natomiast odtwarzaæ DVD wylosowa³ cz³onek NSZZ „Solidarnoœæ” z Zak³adu Energetyki Cieplnej
w Lubinie. Nikt nikomu po twarzy nie nak³ad³. Policji ani
pogotowia nie wzywano. Pomimo to, zabawa by³a
przednia. O czym „obiektywnie” zapewnia i zaprasza za
rok.
AM
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Cz³onkowie komisji zak³adowych NSZZ „Solidarnoœæ” z: Volkswagen Motor Polska sp. z o. o. w Polkowicach, MPWiK Sp. z o. o. w Lubinie, PGM Sp. z o. o. w Polkowicach oraz Komisji Oddzia³owej w PKP
Elektroenergetyka Sp. z o. o. we Wroc³awiu Oddzia³ w Legnicy
i Komisji Miêdzyzak³adowej Pracowników Oœwiaty i Wychowania
w Chojnowie wziêli udzia³ w pierwszym po wakacyjnej przerwie
szkoleniu. By³o to Szkolenie ogólnozwi¹zkowe dla dzia³aczy SOD–1,
które mia³o miejsce w Legnicy, w dniach 11 – 14 wrzeœnia 2006 r.
Szkolenie dotyczy³o prawa pracy oraz prawa wewn¹trzzwi¹zkowego.
Zajêcia prowadzili Ewa Kosiorowska, Jerzy Morawski i mecenas Henryk S¹gaj³³o.
Ewa Kosiorowska

Wybory w MKK Real
W wyniku przeprowadzonych wyborów do MKK NSZZ „Solidarnoœæ” przy Real Polska przewodnicz¹cym na now¹ kadencjê zosta³
wybrany Waldemar Bêc³awski przewodnicz¹cy KZ z legnickiego Reala.
Do prezydium MKK zostali wybrani tak¿e: Anita Polis z Legnicy oraz
KI
Piotr Stêpnik z Lubina.

Porady prawne
* Czy w czasie przestoju pracodawca mo¿e poleciæ
pracownikowi wykonywanie innej pracy tak¿e wtedy,
gdy przestój bêdzie trwa³ d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce i czy do
przestoju stosuje siê art. 42 § 4 Kodeksu pracy oraz
czy praca ta musi byæ prac¹ odpowiadaj¹c¹ jego kwalifikacjom?
* Powierzenie pracy w razie przestoju na podstawie art. 81 § 3 Kp. Nie jest ograniczone czasowo i mo¿e nast¹piæ na okres przekraczaj¹cy 3 miesi¹ce w roku kalendarzowym. Do pracy powierzonej w czasie przestoju nie stosuje siê art. 42 § 4 Kp
(ograniczenie czasowe do 3 miesiêcy w roku
kalendarzowym). W sprawie kwalifikacji do wykonywania pracy w przypadku przestoju wypowiedzia³a siê S¹d Najwy¿szy wyra¿aj¹c pogl¹d, ¿e inna
praca w rozumieniu art. 81 § 3 Kp powinna odpowiadaæ kwalifikacjom pracownika albo byæ zbli¿ona do jego kwalifikacji i pracownik musi byæ zdolny do jej wykonania (wyrok S¹du z 11 marca 1980
I PR 7/80).
* Czy w okresie biegn¹cego wypowiedzenia umowy
o pracê pracownik musi wykorzystaæ urlop bie¿¹cy
i zaleg³y?
* OdpowiedŸ jest twierdz¹ca. Z Kodeksu pracy
(art. 167 1) wynika ¿e w okresie wypowiedzenia
pracownik jest zobowi¹zany wykorzystaæ przys³uguj¹cy mu urlop jeœli w tym okresie pracodawca
mu go udzieliæ. Regulacje te dotyczy zarówno urlo-

P

pu bie¿¹cego jak i zaleg³ego. Wymiar urlopu bie¿¹cego ma byæ udzielony proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym
u pracodawcy, od którego pracownik odchodzi.
Co do urlopu zaleg³ego to mo¿e on byæ udzielony
w ca³oœci je¿eli okres wypowiedzenia jest wystarczaj¹co d³ugi.
Je¿eli okres wypowiedzenia nie pozwoli na
wykorzystanie urlopów zaleg³ych pracodawca
musi wyp³aciæ pracownikowi ekwiwalent pieniê¿ny za niewykorzystane urlopy.
* Je¿eli pracownik mia³ ustalony termin rozpoczêcia urlopu na dzieñ 1 sierpnia ale przynosi zwolnienie lekarskie to czy jego urlop rozpocznie siê
w ustalonym terminie, czy te¿ powinien byæ przesuniêty?
* Urlop powinien byæ przesuniêty je¿eli przed
rozpoczêciem urlopu wyst¹pi³o zdarzenie usprawiedliwiaj¹ce nieobecnoœæ pracownika w pracy.
Zgodnie z art. 165 Kodeksu pracy pracownik nie
mo¿e rozpocz¹æ urlopu w ustalonym terminie
z przyczyn usprawiedliwiaj¹cych nieobecnoœæ
w pracy m.in. z powodu:
– czasowej niezdolnoœci do pracy z powodu
choroby
– powo³ania na æwiczenia wojskowe albo na
przeszkolenie do 3 miesiêcy
– urlopu macierzyñskiego
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Wa¿ne terminy:
* Do 23 marca 2008 r. przepisy ustawy znalaz³y
zastosowanie wy³¹cznie do pracodawców zatrudniaj¹cych co najmniej 100 pracowników.
* Do 25 lipca 2006 r. organizacje zwi¹zkowe by³y
obowi¹zane powiadomiæ pracodawcê o wyborze
rady pracowników lub o niezawarciu porozumienia w sprawie zasad powo³ywania i funkcjonowania
rady pracowników.
* Do 25 wrzeœnia 2006 r. na pracodawcach ci¹¿yæ
bêdzie obowi¹zek powiadomienia pracowników
o prawie do wyboru rady.
* Do 25 listopada 2006 r. na pracodawcach ci¹¿yæ
bêdzie obowi¹zek zorganizowania wyborów rady
pracowników.
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W maju br. wesz³a w ¿ycie ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 79, poz. 550). Ustawa dokona³a
d³ugo oczekiwanej implementacji dyrektywy
2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiaj¹cej ramowe
warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej.
Uchwalenie ustawy by³o poprzedzone ¿mudnymi
negocjacjami oraz zawarciem porozumienia w sprawie za³o¿eñ ustawy pomiêdzy zwi¹zkami zawodowymi a organizacjami pracodawców reprezentowanymi w Trójstronnej Komisji do Spraw Spo³eczno-Gospodarczych. Ustawa znajduje zastosowanie
do pracodawców wykonuj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ zatrudniaj¹cych, co najmniej 50 pracowników. Prawo do uzyskiwania informacji i przeprowadzania konsultacji w sprawach dotycz¹cych dzia³alnoœci prowadzonej przez pracodawcê, jego sytuacji ekonomicznej oraz stanu i struktury zatrudnienia ustawa przyznaje specjalnie w tym celu powo³anym organom przedstawicielskim za³ogi, zwanym
radami pracowników. Prawo powo³ywania tych
organów uzyskaj¹ reprezentatywne zak³adowe
organizacje zwi¹zkowe albo pracownicy w wyborach powszechnych i tajnych.
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* Czy mo¿liwe jest wrêczenie pracownikowi wypowiedzenia zmieniaj¹cego w którym umowê zawart¹
na czas nieokreœlony zamienia siê na umowê na czas
okreœlony np. do koñca roku, a pozosta³e warunki
zatrudnienia pozostaj¹ bez zmian.
* Nie. W tym wypadku pracodawca naruszy³
prawo pracy. W trybie art. 42 § 1–3 Kodeksu pracy
zmienia siê warunki pracy i p³acy w ramach istniej¹cej umowy o pracê (tj. umowy na czas nieokreœlony). Nie jest natomiast dopuszczalne ¿eby wrêczaj¹c wypowiedzenie zmieniaj¹ce, zmieniæ rodzaj
umowy o pracê np. z umowy na czas nieokreœlony na umowê na czas okreœlony ani odwrotnie.
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Nie s¹ to jedyne przyczyny zobowi¹zuj¹ce pracodawcê do przesuniêcia
urlopu. Je¿eli zatem pracownik nie bêdzie móg³
rozpocz¹æ urlopu z innych
przyczyn usprawiedliwiaj¹cych sprawowanie opieki
nad dzieckiem to pracodawca ma obowi¹zek przesun¹æ urlop na termin
póŸniejszy. Pracodawca udziela przesuniêtego
urlopu w terminie uzgodnionym z pracownikiem.
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26 rocznica powstania
NSZZ „Solidarnoœæ”
Prezydent odznaczy³ ponad 70 osób – uczestników wydarzeñ Sierpnia 1980 r.

Prezydent Lech Kaczyñski odznacza Eugeniusza Szumiejkê z dolnoœl¹skiej „Solidarnoœci”.

W

Gdañsku odby³y siê uroczystoœci 26.
rocznicy wydarzeñ Sierpnia 1980 r.
i powstania NSZZ „Solidarnoœæ”.
Uczestniczy w nich Prezydent Lech Kaczyñski.

ZDJÊCIA Z. LASEK

Pierwsza czêœæ uroczystoœci odby³a siê przy Sali
bhp, gdzie Prezydent Lech Kaczyñski wrêczy³
uczestnikom sierpniowych wydarzeñ odznaczenia
pañstwowe.
– Cud bezkrwawego odzyskania niepodleg³oœci
to owoc zbiorowego wysi³ku Polaków – powiedzia³ podczas uroczystoœci Janusz Œniadek, szef
„Solidarnoœci”. Przewodnicz¹cy „S” podkreœli³, ¿e
zwi¹zki zawodowe s¹ nieodzown¹ czêœci¹ demokratycznego porz¹dku. Dlatego „Solidarnoœci” nie
mo¿e zabrakn¹æ w ¿adnym zak³adzie pracy.
– To wielki sukces Solidarnoœci i jej ludzi, ¿e Polska jest niepodleg³a i jest w strukturach, które siê
³¹cz¹ z nasz¹ sfer¹ cywilizacyjn¹: w NATO i w Unii
Europejskiej – powiedzia³ prezydent Lech Kaczyñski.
Historia zna niewiele przypadków, lub mo¿e nie
zna ich poza „Solidarnoœci¹” w ogóle, kiedy spo³eczeñstwo prawie w ca³oœci zdo³a³o siê zorganizowaæ przeciwko totalitarnej w³adzy – podkreœli³
prezydent.
Prezydent przypomnia³, ¿e „Solidarnoœæ” po
wprowadzeniu stanu wojennego by³a wielk¹ organizacj¹ podziemn¹. By³a kolejn¹ wielk¹ polsk¹ konspiracj¹ – licz¹c od II wojny œwiatowej mo¿na j¹
nazwaæ trzeci¹ konspiracj¹ – powiedzia³ Lech
Kaczyñski.
Czas w historii Polski od Sierpnia ‘80, a wczeœniej od 1976 r., jest niew¹tpliwie okresem wielkim
w sensie moralnym, politycznym, a tak¿e bior¹c

pod uwagê kryterium sukcesu – oceni³ prezydent.
Podkreœli³, ¿e historia Polski zna niejeden wielki
okres, ale niewiele spoœród nich zakoñczy³o siê
pe³nym zwyciêstwem.
Jest w naszej ojczyŸnie niejedna krzywda i wiele
niezap³aconych rachunków. Wiem o tym, próbujemy to zmieniæ – powiedzia³ Lech Kaczyñski.
Prezydent Lech Kaczyñski powiedzia³, ¿e jest dla
niego zaszczytem odznaczaæ ludzi, którzy tworzyli wielk¹ czêœæ polskiej historii. Z okazji rocznicy
podpisania Porozumieñ Sierpniowych i powstania
Solidarnoœci na dziedziñcu Stoczni Gdañskiej,
przed sal¹ BHP, prezydent wrêczy³ odznaczenia
ponad 70 twórcom zrywu strajkowego z 1981
roku.
Wœród nich s¹ miêdzy innymi: sygnatariusz
Porozumieñ Sierpniowych Bogdan Lis oraz
wspó³organizatorzy strajku w gdañskiej stoczni
26 lat temu – Jerzy Borowczak i Ludwik Pr¹dzyñski. Odznaczono tak¿e m.in. prof. Jadwigê
Staniszkis, Ewê Milewicz, W³adys³awa Frasyniuka , Jana Rulewskiego, Andrzeja Wielowieyskiego, Romana Bartoszcze , Macieja Pietrzyka,
Jerzego Kropiwnickiego, Konrada Bieliñskiego,
Mieczys³awa Gila, Jana Kelusa . Poœmiertnie
odznaczony zosta³ te¿ W³adys³aw Si³a– Nowicki
oraz Jacek Kaczmarski.
Mamy dzisiaj dzieñ zwyciêzców, dzieñ bohaterów lat osiemdziesi¹tych i wczeœniej lat siedemdziesi¹tych – i im chcia³bym oddaæ czeœæ – powiedzia³ prezydent Lech Kaczyñski.
To jest pocz¹tek. Pierwsze 15 lat wolnej Polski,
III Rzeczpospolitej, to okres pewnego zapomnienia, zapomnienia o ludziach, zapomnienia o insty-

tucjach, w szczególnoœci instytucjach Polski podziemnej – podkreœli³ Kaczyñski.
Przede mn¹ jeszcze ponad cztery lata kadencji.
Obiecujê, ¿e krok po kroku bêdziemy szukaæ tych,
którzy wtedy walczyli i bêdziemy starali siê nie
zapominaæ o nikim – oœwiadczy³ Lech Kaczyñski.
Podkreœli³ te¿, ¿e gdy Polska sta³a siê niepodleg³a, drogi ludzi „Solidarnoœci” siê rozesz³y. Dzisiaj
tutaj, na tym placu ko³o Sali BHP siedz¹ ludzie ró¿nych opcji i to jest rzecz normalna, siedz¹ ludzie
zaanga¿owani w politykê i w politykê niezaanga¿owani. To te¿ normalne. Ale chcia³bym podkreœliæ
bardzo mocno – te odznaczenia, które za chwilê
nadam, nie s¹ oparte o ¿adne polityczne kryteria
– zaznaczy³ prezydent.
Odznaczenia traktujemy jako symbol uznania
okresu walki z komunizmem za bardzo wa¿ny
w historii Polski – powiedzia³ Eugeniusz Szumiejko , wystêpuj¹c w imieniu odznaczonych.
Niestety niektórzy z nas nie zd¹¿yli za ¿ycia,
osobiœcie odebraæ odznaczeñ. W zasadzie nie zd¹¿y³a do nich przez wiele lat III Rzeczpospolita
– powiedzia³ Szumiejko .
Podkreœli³, ¿e walka z komunizmem nie by³aby
mo¿liwa bez bardzo wielu ludzi: organizatorów
podziemia, twórców podziemnych wydawnictw,
„bez szerokiej czêœci spo³eczeñstwa, bez ludzi,
którzy nie bali siê systemu i dzia³ali albo bali siê, ale
dzia³ali”.
Niestety, czêœæ z tych ludzi jest dziœ w ciê¿kiej
sytuacji ¿yciowej. Czêsto bez œrodków do ¿ycia.
Tu, w tym miejscu, nie mam najmniejszych w¹tpliwoœci, ¿e pan prezydent podejmie i pan prezydent
podj¹³ dzia³ania, aby tym ludziom pomóc – powiedzia³ Szumiejko .
Potem zwróci³ siê bezpoœrednio, po imieniu, do
prezydenta, przypominaj¹c jego dzia³alnoœæ
w „Solidarnoœci”.
Nie mam oczywiœcie najmniejszych w¹tpliwoœci, ¿e powinieneœ dostaæ wielkie odznaczenie pañstwowe, ale – mówi¹c jêzykiem nowo¿ytnym
– masz przechlapane i nie ma ci tego kto daæ
– mówi³ Szumiejko , co wywo³a³o œmiech i oklaski
zebranych.
26 lat temu w Gdañsku zosta³y podpisane historyczne porozumienie otwieraj¹ce drogê do
powstania „Solidarnoœci” i rozpoczynaj¹ce przemiany ustrojowe w Polsce. Podpisali je przedstawiciele w³adzy komunistycznej i strajkuj¹cych robotników. Dzieñ wczeœniej podobne porozumienie
podpisano w Szczecinie. DI KK
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Przemówienie Janusza Œniadka,
przewodnicz¹cego KK NSZZ „Solidarnoœæ”
Panie Prezydencie!
Ekscelencjo!
Panie Marsza³ku!
Znakomici goœcie!
Drodzy przyjaciele!
Mam wielki honor i zaszczyt powitaæ wœród nas Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Lecha Kaczyñskiego.
W dniu ustanowionego przez parlament wolnej Polski œwiêta wolnoœci i solidarnoœci przyby³ do Gdañska, aby tutaj, nieopodal sali BHP, w której w roku 80-tym podpisano historyczne porozumienia, spotkaæ siê z uczestnikami i bohaterami tamtych dni. S¹ pomiêdzy nami ludzie z ca³ej Polski, bo
donios³e wydarzenia w Stoczni Gdañskiej by³y zwieñczeniem
procesów i zdarzeñ dziej¹cych siê w ca³ej Polsce. Dzisiaj
szczególnym powodem do radoœci dla nas wszystkich, czuj¹cych zwi¹zek z ideami Sierpnia, jest fakt, ¿e znowu po 10
latach mo¿emy goœciæ wœród nas Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, o którym bez wahania mo¿emy powiedzieæ: to
cz³owiek wywodz¹cy siê z „Solidarnoœci”, wyznaj¹cy te
same wartoœci i idea³y co my. To cz³owiek maj¹cy szczególny, nie tylko formalny tytu³ do nadawania odznaczeñ pañstwowych za tamte dni, które zmieni³y bieg historii. Swoj¹
osob¹ przywróci³ godnoœæ i blask tym odznaczeniom, uwolni³ nas od rozterek i w¹tpliwoœci, które mieliœmy jeszcze
przed rokiem.
Szanowni Pañstwo!
To nies³ychanie wa¿ne, ¿e Pan Prezydent, doceniaj¹c
patriotyzm ludzi Solidarnoœci w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej zdecydowa³ wyraziæ im wdziêcznoœæ przez nadanie
odznaczeñ pañstwowych i ¿e zamierza to dzia³anie kontynuowaæ. Cud bezkrwawego odzyskania niepodleg³oœci to
owoc zbiorowego wysi³ku Polaków. Do dzisiaj dla wiêkszoœci z nich, dla wiêkszoœci z Was, jedynym podziêkowaniem
za bezinteresowne dzia³anie dla dobra wspólnego, za
poœwiêcenie i wiernoœæ idea³om jest szacunek najbli¿szego
otoczenia i radoœæ z odzyskanej wolnoœci Ojczyzny. 26 lat
temu Polacy rozpoczêli strajk, broni¹c swojej godnoœci. Dzisiaj, w œlad za odzyskan¹ wolnoœci¹ i swobodami politycznymi du¿o wolniej nastêpuje postêp gospodarczy. Proces
transformacji zaowocowa³ wielkim bezrobociem. To ci¹gle
jedna z najwiêkszych bol¹czek trapi¹cych Polaków. Pod
has³ami obni¿ania kosztów ³amie siê prawo pracy. Zmusza
siê pracowników do akceptowania poni¿aj¹cych warunków
pracy i p³acy. Co wiêcej, nie pozwala siê im na tworzenie
zwi¹zków zawodowych. Tych, którzy odwa¿¹ siê upomnieæ
o swoje prawa, pozbawia siê zatrudnienia. Pracodawcy, którzy przestrzegaj¹ Kodeksu pracy, przegrywaj¹ konkurencjê
z tymi, którzy ³ami¹ prawo. Tak nie mo¿e byæ.
Drodzy Pañstwo!
Pokolenia Polaków, podobnie jak wy wszyscy, ponosi³y
wielkie ofiary za woln¹ Polskê, walczy³y o pañstwo polskie.
Tymczasem dzisiaj wielu ludzi, ³ami¹c prawo, uchyla siê od
ponoszenia ciê¿aru utrzymania tego pañstwa. Czy taka
postawa jest do pogodzenia z pojêciem patriotyzmu?
Wywalczona wielkimi ofiarami wolnoœæ to wielkie zadanie
i wielkie mo¿liwoœci. Ci¹gle uczymy siê korzystania z mechanizmów demokracji. Zwi¹zki zawodowe s¹ nieodzown¹ czêœci¹ demokratycznego porz¹dku. Dlatego „Solidarnoœci” nie
mo¿e zabrakn¹æ w ¿adnym zak³adzie pracy, w ¿adnym miejscu, gdzie ludzie potrzebuj¹ pomocy w obronie swojej godnoœci. W 2002 roku biskup Piotr Jarecki w Warszawie,
zwracaj¹c siê do delegatów na Krajowy Zjazd powiedzia³:
je¿eli „Solidarnoœæ” znajdzie skuteczn¹ metodê dla obrony
godnoœci pracowników w wolnorynkowej globalizuj¹cej siê
gospodarce, to bêdzie to dokonanie na
miarê odzyskanej ju¿ wolnoœci ojczyzny.
Tam, gdzie istnieje i dzia³a zwi¹zek, skala
naruszeñ prawa jest du¿o mniejsza.
W tym wielkim zmaganiu o ludzk¹ godnoœæ, o przestrzeganie prawa pracy
naszym wielkim sojusznikiem jest Pan Prezydent Lech Kaczyñski. Jego inicjatywy
ustawodawcze z obszaru stosunków pracy
rodz¹ nadziejê na
ograniczenie patologii. Szanujemy
nasza historiê
i sk³adamy ho³d
wszystkim, którzy zapisali jej najchlubniejsze karty. Wierzymy, ¿e m³odzi Polacy, wzoruj¹c siê
na Waszych postawach, sprostaj¹
trudnym wyzwaniom stoj¹cym dzisiaj
przed Polsk¹ i „Solidarnoœci¹”.
Szczêœæ Bo¿e Polsce!
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Donos na Wojty³ê
Od chwili œmierci Jego Œwi¹tobliwoœci Jana Paw³a II postanowiliœmy na ³amach naszego pisma
popularyzowaæ jego nauczanie, pisma i dokumenty.
Nasze trzy grosze
Nie zajmowaliœmy siê biografi¹ zmar³ego
Papie¿a wiedz¹c, ¿e na rynku wydawniczym pojawi³o siê wiele tego rodzaju pozycji, powsta³o kilkanaœcie filmów dokumentalnych i fabularnych. Jednak niedawno
w wydawnictwie „ Znak” ukaza³a siê niezwyk³a biografia, plon wieloletniej pracy M.
Lasoty, historyka z Instytutu Pamiêci Narodowej. Osoba K. Wojty³y przedstawiona
jest przez pryzmat dokumentów zgromadzonych przez S³u¿by Bezpieczeñstwa
przez lata jego pos³ugi jako kap³ana, biskupa, kardyna³a.
Ksi¹¿ka ta, jak zreszt¹ inne wydawnictwa
opracowane przez historyków, choæ napisana przystêpnym i ciekawym jêzykiem
pozbawiona jest elementu sensacji, jak¹
pos³uguj¹ siê w sposób nagminny œrodki
masowego przekazu. W pogoni za ni¹
w sposób maksymalny staraj¹ siê uproœciæ
i ujednoznaczniæ wnioski, pos³uguj¹ siê
nazwiskami bez dostatecznej ich weryfikacji, za nic maj¹ warsztat badawczy, który
umo¿liwia w sposób w³aœciwy zrozumienie
dokumentów o charakterze historycznym.
Tymczasem poszukiwanie sensacji stoi
w jaskrawej sprzecznoœci z w³aœciwym
rozpoznaniem procesów dziejowych.
Kwerenda Ÿróde³ jest czasoch³onna, pracoch³onna i niekiedy po prostu nudna. Proces wydawniczy gazety, jej nak³ad nie mo¿e
czekaæ. Musimy stale o tym pamiêtaæ i staraæ siê weryfikowaæ podawane w prasie „
fakty”- jeœli to tylko mo¿liwe poprzez zapoznawanie siê z wynikami prac historyków,
którzy wprawdzie nie s¹ bez wad i maj¹
wiele na sumieniu, to jednak pracuj¹ wolniej
i lepiej ni¿ dziennikarz prasowy orientuj¹ siê
w poruszanych przez siebie zagadnieniach.
A poniewa¿ projekt nowej ustawy
lustracyjnej daje prawie wszystkim mediom
pretekst do bebeszenia archiwów IPN-u.
i my postanowiliœmy do³o¿yæ swoje trzy
grosze.

„Donos na Wojty³ê”
Ksi¹¿ka nosi tytu³ „Donos na Wojty³ê”
i rzeczywiœcie tym w³aœnie siê zajmuje. M.
Lasota analizuje treœæ informacji, które
zebra³a krakowska SB na temat K. Wojty³y.
Autor poza zupe³nie oczywistymi wyj¹tkami nie ujawnia, kto kryje siê pod licznymi,
czêsto wyszukanymi pseudonimami tajnych wspó³pracowników. Jego celem jest
raczej obna¿enie sposobów w jaki SB zbiera³a informacje, pokazanie jakie informacje
by³y dla niej wa¿ne, jak gêsta by³a sieæ agentury. A przede wszystkim autor chce zaprezentowaæ niez³omnego, m¹drego i uczciwego cz³owieka zmuszonego z racji piastowanych funkcji, stawianych sobie celów do
funkcjonowania i stykania siê z ludŸmi i œrodowiskami, które wywiera³y olbrzymi
wp³yw i wielk¹ presjê na ¿ycie Koœcio³a
Katolickiego w PRL.

Dlaczego koœció³ katolicki?
Lata 40-te to okres, w którym w³adza
komunistyczna zwalcza³a przede wszystkim podziemie niepodleg³oœciowe. By³
równie¿ taki okres, gdy w samym ³onie
w³adz toczy³a siê walka frakcyjna miêdzy
dzia³aczami krajowymi a tymi, którzy przybyli z ZSRR. Jednak bardzo szybko przyst¹piono do poszukiwania wroga tak¿e
w Koœciele Katolickim. Lata 50-te przynios³y procesy polityczne ksiê¿y i biskupów,
zamykanie wydawnictw katolickich, przejêcie przez pañstwo aktywów charytatywnej
organizacji Caritas.
Krótka liberalizacja mia³a miejsce w 1956
r. Jednak ju¿ lata 1957 i 1958 przynios³y
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powrót do polityki antykoœcielnej. Wewnêtrzne dokumenty SB zarówno w latach
50-tych jak i 60-tych i 70-tych precyzowa³y
powody sta³ej walki politycznej z Koœcio³em oraz metody tej walki.
W 1960 r. w jednej z instrukcji pisano:
„Reakcyjny kler Koœcio³a katolickiego,
posiadaj¹cego scentralizowan¹ organizacjê,
powa¿ne zaplecze, i znaczne wp³ywy
w ró¿nych warstwach naszego spo³eczeñstwa stanowi g³ówn¹ antysocjalistyczn¹ si³ê
wewn¹trz kraju.”
W wytycznych w³adz wyraŸnie sugerowano, ¿e „walka z „reakcyjnym klerem” to
walka o szerokie rzesze spo³eczeñstwa,
które w wiêkszoœci jest katolickie.

Departament IV i V SB
Choæ wielu z nas ¿y³o w tamtym systemie to jednak zupe³nie nie zdajemy sobie
sprawy jak wielkiej presji podlega³ Koœció³.
Myœlê nawet, ¿e z racji ró¿nych niechêci,
które obecnie buduje siê woko³o Koœcio³a
wiele osób nie chce nawet uwierzyæ, jak
dalece mo¿na ingerowaæ w sprawy
wewnêtrzne instytucji, która nie mia³a nic
wspólnego z aparatem w³adzy.
Warto wiêc przyjrzeæ siê bli¿ej jak aparat
bezpieczeñstwa organizowa³ komórki
przeznaczone do inwigilacji Koœcio³a.
Ca³y proces rozpocz¹³ siê ju¿ w 1944
roku. Wtedy to w pierwszym rz¹dzie
komunistycznym, w Ministerstwie Bezpieczeñstwa Publicznego powsta³ Departament V (spo³eczno-polityczny), który
mia³ w swych kompetencjach w³aœnie
inwigilacjê Koœcio³a. Departamentem tym
do 1956 r. kierowa³a Julia „ Luna” Brystygierowa. W miarê, gdy w³adze utwierdza³y siê w przekonaniu, ¿e Koœció³ z racji
samego istnienia jest zagro¿eniem dla
wp³ywów komunistycznych w spo³eczeñstwie, powo³ano nowy Departament
IV, który ju¿ samodzielnie zajmowa³ siê
sprawami Koœcio³a, a by³o to po paŸdziernikowej odwil¿y, po okresie stalinowskim, w 1963 r. Departament ten
mia³ oczywiœcie swe agendy we wszystkich województwach, miastach, gminach
i powiatach.
Przej¹³ on wszystkie zadania zwi¹zane
z „rozpoznawaniem i zwalczaniem dzia³alnoœci politycznej, spo³ecznej, i ideologicznej koœcio³a Katolickiego i innych zwi¹zków
religijnych z wyj¹tkiem Koœcio³a Prawos³awnego, Ewangelicko-Augsburskiego,
Ewangelicko-Reformowanego i wyznania
Moj¿eszowego.”
Wielokrotnie na naszych ³amach usi³owaliœmy zwalczaæ zupe³nie nieprawdziwy
pogl¹d, ¿e gierkowska dekada to okres
swoistej liberalizacji ¿ycia spo³ecznego.
Równie¿ stosunek do Koœcio³a Katolickiego
zaprzecza istnieniu jakiejkolwiek normalizacji. W 1973 r. zosta³y opracowane wytyczne dot. form metod pracy operacyjnej
Departamentu IV.
Pisano w nich miêdzy innymi:
Praca operacyjna ma zapewniæ rozpoznanie i rozpracowanie przejawów wrogiej dzia³alnoœci kleru katolickiego.
Celami politycznymi zaœ s¹:
- neutralizacja polityczna hierarchii
koœcielnej i kleru
- doprowadzenie do afirmacji przez
duchowieñstwo i Koœció³ systemu spo³eczno-politycznego PRL
- os³abienie wp³ywu Koœcio³a na spo³eczeñstwo
Zwracano uwagê, by pozyskiwane informacje:
- wykorzystywaæ do kompromitowania
przedstawicieli Koœcio³a, pog³êbienia nieuf-

noœci u chwiejnych w stosunku do kurii, do
ksiê¿y,
- stwarzania k³opotów kadrowych biskupom,
-przekonywania opiniê publiczn¹, ¿e religia to sprawa prywatna i jako taka nie
powinna byæ eksponowana publicznie.
Departament mia³ tak¿e wyspecjalizowane biura zajmuj¹ce siê a) pods³uchami, b)
kontrol¹ korespondencji oraz c) ewidencj¹
wrogów PRL.

TOK, TOB, TOP
Tak ambitne cele mo¿na by³o realizowaæ tylko poprzez rozbudowany aparat
funkcjonariuszy SB, szeroki pods³uch i inne
metody operacyjne oraz gêst¹ sieæ agentury.
Dlatego te¿ ka¿demu, biskupowi, alumnowi, ksiêdzu, zakonnikowi, parafii od
momentu wst¹pienia do seminarium,
powstania parafii zak³adano Teczkê Ewidencji Operacyjnej Ksiêdza (TEOK), Biskupa (TEOB), Parafii (TEOP). Staraj¹c siê
antagonizowaæ biskupów i innych duchownych u¿ywano lekcewa¿¹cego pojêcia „
kler do³owy”.
SB u¿ywa³a równie¿ specyficznej
nomenklatury. Jej znajomoœæ jest konieczna dla w³aœciwego interpretowania
poszczególnych doniesieñ, sprawozdañ
i notatek.
Tak wiêc osoba rozpracowywana nazywana jest FIGURANTEM. Osoba, która
podpisa³a odpowiednie oœwiadczenie
o wspó³pracy, pobiera gratyfikacjê pieniê¿n¹ lub czerpie inne korzyœci materialne to
TAJNY WSPÓ£PRACOWNIK (TW),
osoba, która jest dostarczycielem informacji na jakiœ doraŸny, konkretny temat, nie ma
zahamowañ w ich udzielaniu to
OSOBOWE RÓD£O INFORMACJI
(OZI), ktoœ kto dostarcza informacji ale nie
ma œwiadomoœci, komu ich udziela to
KONTAKT OPERACYJNY (KO).
Jest jeszcze jeden, niebezpieczny rodzaj
wspó³pracowników
to
AGENCI
WP£YWU. Czêsto nie pobieraj¹ gratyfikacji, inteligentni poprzez uzyskany autorytet,
zaufanie w œrodowisku g³osz¹c odpowiednie pogl¹dy pozyskuj¹ opiniê publiczn¹.
Skoordynowane dzia³ania maj¹ce na celu
pozyskanie informacji, kompromitacji, inwigilowanie nazywane s¹ SPRAW¥
OPERACYJNEGO ROZPRACOWANIA
(SOR).

Grupa D
W ramach kolejnych reorganizacji oraz
udoskonalania metod infiltracji, w 1973 r.
utworzono tzw. grupê D. Jej zadania zosta³y sprecyzowane w odpowiednim regulaminie.
Pisano w nim miêdzy innymi: „( Grupa)
Opracowywa³a za³o¿enia strategicznie
i taktyczne dzia³añ dezintegracyjnych
Departamentu. IV (…), bada³a skutecznoœæ
dzia³añ dezintegracyjnych. Wypracowywa³a metody wdro¿eñ nowych koncepcji strategiczno-taktycznych w tym zakresie (…).
Opracowywa³a koncepcje dzia³añ specjalnych w stosunku do zagranicznych instytucji centralnych Koœcio³a” Warto dodaæ, ¿e
jej funkcjonariuszami byli Zenon P³atek,
Adam Pietruszka i Grzegorz Piotrowski.
Grupa D stanowi³a prawdopodobnie
strukturê nadrzêdn¹ wobec pozosta³ych
ogniw Departamentu i zajmowa³a siê zadaniami o charakterze specjalnym. Jak podejrzewa M. Lasota nie mia³a sta³ych przedstawicielstw w terenie a do poszczególnych
zadañ powo³ywano najlepszych i sprawdzonych funkcjonariuszy.
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Co departament chce
wiedzieæ o figurantach?
Jakie informacje powinny znaleŸæ siê
w teczce ewidencji operacyjnej. Jeœli jest to
teczka ksiêdza to powinny znaleŸæ siê
w niej dane osobowe, zmiany stanowiska,
tytu³y naukowe, cechy osobiste, przyzwyczajenia, na³ogi, kary s¹dowe, koœcielne,
administracyjne. Jeœli zaœ jest to teczka dotycz¹ca parafii, to znajduj¹ siê w niej wykazy
punktów katechetycznych, organizacji
katolickich i spis aktywu kierowniczego,
wzory piecz¹tek i pisma u¿ywanych na
terenie parafii, ponadto szkic sytuacyjny
parafii, fotografie obiektów parafialnych
i sakralnych oraz oczywiœcie wykaz i stan
maj¹tku parafii. W obu przypadkach
w teczkach znajdowa³y siê wykazy wszelkiego rodzaju wspó³pracowników, którzy
maj¹ dostêp do figuranta.
Gdy K. Wojty³a by³ ju¿ biskupem odnoœnie jego osoby podejmowano przedsiêwziêcia maj¹ce na celu opracowanie aktualnych zadañ dla TW w kurii, dowiedzenie
siê, którzy z ksiê¿y kurialistów, osób œwieckich aktywnie pomagaj¹ biskupowi, jakie s¹
kontakty biskupa czy to w redakcji czy
w domu z przedstawicielami „Tygodnika
Powszechnego”.
Dla bezpieki wa¿na by³a ka¿da informacja:
- o której godzinie biskup Wojty³a wstaje,
- czy lubi spotkania towarzyskie, - czy gra
w bryd¿a, - czy i jakie lubi napoje alkoholowe, - czy i jaki posiada odbiornik radiowy,
telewizyjny, - czy i kiedy s³ucha „Wolnej
Europy”, - u kogo leczy zêby, - jaki nosi
sportowy strój zimowy, jaki letni itp.

W³adza i jej s³u¿by
w dzia³aniu
Systematycznie równie¿ utrudniano
¿ycie religijne: powo³ywano do wojska
alumnów, zakazywano procesji Bo¿ego
Cia³a, nie wydawano zgody na budowanie
koœcio³ów. W 1974 r. kardyna³ Wojty³a pisa³
w liœcie do prezydenta Krakowa (prezydent
zakaza³ w³aœnie tradycyjnej procesji na
rynku): „Nawet hodowcy psów mogli
odbyæ pochód po Rynku G³ównym. Tylko
dla spo³eczeñstwa katolickiego w uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a jest on niedostêpny.
Odmowa tradycyjnej procesji (…) rozumiana jest przez obywateli naszego Miasta
jako poœrednia obraza uczuæ religijnych,
jako systematyczne okazywanie, ¿e s¹ oni
obywatelami drugiej kategorii. I dlatego te¿
odpowiedzi tej stanowczo przyj¹æ nie
mogê.”
Szczególn¹ aktywnoœci¹ wykazywa³y siê
s³u¿by w okresie obchodów Tysi¹clecia
Chrztu Polski. Gdy w maju 1966r.krakowska kuria biskupia organizowa³a uroczystoœci zalecenia w³adz by³y jednoznaczne:
„W stosunku do imprezy koœcielnej w dniu
8 maja 1966r. w Krakowie zastosowaæ
nastêpuj¹ce przeciwdzia³ania- ograniczenie
udzia³u ludnoœci poprzez uatrakcyjnienie
sta³ych form ¿ycia kulturalno-rozrywkowego w Krakowie,
- wyegzekwowanie od organizatorów
wszelkich wymogów formalnych.”
Uroczystoœci milenijne w Krakowie
zmobilizowa³y s³u¿by do opracowania
odpowiedniego planu operacyjno-strategicznego. Uaktywniono agenturê. Szczególnie kuriozalnie wygl¹da³y zabiegi w³adz
dotycz¹ce peregrynacji wizerunku Matki
Boskiej Czêstochowskiej. Wielokrotnie
spotykano siê arcybiskupem Wojty³¹ lub
jego przedstawicielami domagaj¹c siê skrócenia trasy przejazdu Obrazu, zdemonto-

wania podium i nag³oœnienia na dziedziñcu
wawelskim. Arcybiskup stanowczo odmówi³. W odwecie dokonywano zmian w trasie bez powiadomienia kurii, konwojowano
furgonetkê z Obrazem. Wys³annicy kurii
wykazywali siê zreszt¹ odpowiednim
refleksem w pewnym momencie gro¿¹c,
¿e zatrzymaj¹ siê z Obrazem w dowolnym
miejscu Krakowa, je¿eli natychmiast nie
zostan¹ skontaktowani z arcybiskupem.
Od uroczystoœci krakowskich do 1968 r.
Wizerunek Czarnej Madonny pozostawa³
uwiêziony na Jasnej Górze. Po kraju podró¿owa³y same ramy, w których podczas
Mszy Œwiêtych ustawiano zapalone œwiece. Pomys³ ten przypisywano w³aœnie arcybiskupowi krakowskiemu K. Wojtyle.
S³u¿by pos³ugiwa³y siê wyszukanymi,
skomplikowanymi metodami nêkania arcybiskupa. Nie stroni³y jednak od zwyk³ej
plotki i oszczerstwa. By³a to metoda prosta
i trudna do odparcia. Do dzisiejszego dnia
pokutuj¹ wœród wiernych w niektórych
parafiach opowieœci o rzekomych kochankach czy dzieciach posiadanych przez sk¹din¹d szanowanych i lubianych ksiê¿y. Plotka
powtarzana bezrefleksyjnie ¿y³a w³asnym
¿yciem.
Zbierane dane i informacje, opisywane
przez informatorów refleksje, odczucia
dawa³y s³u¿bom asumpt do wymyœlania
ró¿nego rodzaju prowokacji na tle obyczajowym.
Jednym z najbardziej odra¿aj¹cych przyk³adów jest sprawa o kryptonimie „Triangolo”. Zebrane w latach 60-tych dane o jednej
z sekretarek arcybiskupa Wojty³y mia³y
w latach 80-tych pos³u¿yæ do skompromitowania papie¿a Jana Paw³a II. O tym, ¿e
sprawa by³a najwy¿szej wagi niech œwiadczy fakt, ¿e jej realizatorem by³ miêdzy innymi morderca ksiêdza J. Popie³uszki „sam”
G. Piotrowski.
Spreparowany pamiêtnik owej sekretarki zosta³ podrzucony w domu jednego
z przyjació³ papie¿a, miano w tym mieszkaniu przeprowadziæ rewizje i „odnaleŸæ”
ów pamiêtnik, a nastêpnie go opublikowaæ.
Jak mo¿na siê domyœliæ, w pamiêtniku tym
mia³y byæ informacje oczerniaj¹ce papie¿a.
Tymczasem jednak papieski przyjaciel
zorientowa³ siê w prowokacji, zanim
dosz³o do rewizji. OpóŸnia³a siê ona, poniewa¿ wracaj¹cy z zakrapianej imprezy Piotrowski wraz z dwiema funkcjonariuszkami, doprowadzi³ do wypadku i rozbi³ s³u¿bowy samochód. Chrzeœcijanie wierz¹, ¿e
przypadków nie ma.
Warto siêgn¹æ do ksi¹¿ki M. Lasoty. Jest
ona kopalni¹ informacji, wartoœciowym
Ÿród³em.
Nie wolno zapominaæ o krzywdzonych,
nale¿y im siê nasz szacunek i pamiêæ.
Szczególnie w dzisiejszych czasach
warto dowiedzieæ siê, z jak wielkimi niebezpieczeñstwami, problemami, dylematami i wyzwaniami boryka³ siê przez 45 lat istnienia PRL Koœció³ Katolicki w Polsce. Mo¿e
wtedy zrozumiemy, ¿e przywrócenie lekcji
religii w szko³ach czy konkordat to nie przejaw faszyzacji kraju ale zwyk³e zadoœæuczynienie i przywrócenie normalnoœci.
Agnieszka Rurak - ¯eleŸny
Marek Lasota, Donos na Wojty³ê, „ Znak”,
Kraków, 2006.

Musimy byæ dumni
W 24. rocznicê tragicznych wydarzeñ lubiñskich cz³onkowie NSZZ Solidarnoœæ,
Towarzystwa Pamiêci Ofiar Lubina ‘82 oraz mieszkañcy Lubina spotkali siê
w koœciele Matki Boskiej Czêstochowskiej na Mszy œw. koncelebrowanej
pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp. Stefana Regmunta w obecnoœci kilkunastu ksiê¿y.

B

iskup Regmunt w homilii mówi³
o powstaniu Solidarnoœci i idea³ach Sierpnia. Najwiêcej czasu
w kazaniu Biskup poœwiêci³ Wydarzeniom Lubiñskim sprzed 24 laty.
„Za idea³y „Solidarnoœci” Lubinianie przelali krew, z³o¿yli
najwiêkszy dar za woln¹ Polskê. Ten dar z³o¿ony przez
nich, to dar z³o¿ony dla nas i
za nas wszystkich.” Ksi¹dz
Biskup przywo³a³ wszystkich
tych, którzy jako funkcjonariusze ZOMO, ROMO, NOMO
dali siê wci¹gn¹æ w walkê przeciwko rodakom. Zwracaj¹c siê
do nich mówi³: „Proszê was o
skruchê, o ¿al, o przeproszenie. Nie chcê, aby by³a nienawiœæ, potêpienie. Trzeba szukaæ takich dróg, byœmy mogli
spojrzeæ sobie w oczy.” Na
zakoñczenie homilii Ksi¹dz
Biskup powiedzia³: “Dziœ
przed cz³onkami „Solidarnoœci”, ale i przed nami stoi
najwa¿niejsze zadanie – budowanie Rzeczpospolitej.
Ojczyzna
potrzebuje
nowego zrywu i nadziei dla
realizacji idea³ów Sierpnia.,
a obecna sytuacja polityczna stwarza takie mo¿liwoœci” (...) „Musimy byæ
dumni z tego i musimy
dziêkowaæ Bogu ¿e ¿yjemy w czasach przywrócenia wolnoœci i ¿e
mogliœmy tworzyæ
„Solidarnoœæ”. Po

zakoñczeniu liturgii uczestnicy przeszli
pod Pomnik Pamiêci Ofiar Lubina ‘82,
gdzie odby³y siê dalsze uroczystoœci. W
tym roku organizatorzy uroczystoœci
odst¹pili od oficjalnych przemówieñ.
G³os zabra³ przewodnicz¹cy Zarz¹du
Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ
„Solidarnoœæ” Bogdan Or³owski, który
przypomnia³ zebranym co wydarzy³o
siê 24 lata temu na ulicach Lubina.
Nastêpnie Ks. Biskup Stefan Regmunt
odmówi³ modlitwê w intencji ofiar
stanu wojennego. Po modlitwie przy
piosenkach Jacka Kaczmarskiego w
wykonaniu lubiñskiego zespo³u
IZMAEL przyst¹piono do sk³adania
kwiatów. W uroczystoœciach uczestniczy³o ponad 500 osób, 15 pocztów
sztandarowych, z³o¿ono kilkadziesi¹t
wieñców i wi¹zanek kwiatów. Spotkanie przy Pomniku uœwietni³a Orkiestra
Górnicza ZG „Lubin”, harcerze oraz
Wojsko Polskie, które corocznie
wystawia wartê honorow¹. Po uroczystoœciach przy Pomniku Centrum Kultury Muza zorganizowa³a koncert plenerowy, w którym wyst¹pili: De Press,
Pawe³ Kukiz oraz Raz Dwa Trzy. Wydane zosta³y tak¿e plakaty, na których
umieszczono cytaty z piosenek zespo³ów rockowych z lat osiemdziesi¹tych, a tak¿e wykonano wystawê
plenerow¹ zdjêæ Krzysztofa RaczWO
kowiaka.

W drug¹ rocznicê podpisania porozumieñ sierpniowych (31 sierpnia
1982 roku) na ulicach wielu miast odby³y siê pokojowe manifestacje.
W Lubinie przebieg manifestacji by³ jednak tragiczny. Demonstracja rozpoczê³a siê po godzinie 15.00 na Placu Wolnoœci. Po trwaj¹cej pó³ godziny manifestacji, kiedy uczestnicy zaczêli siê rozchodziæ, oddzia³y milicji
zaatakowa³y zebranych granatami z gazem ³zawi¹cym. Oko³o godziny
16.20 oddano pierwsze strza³y œlep¹ amunicj¹, a kilka minut póŸniej
ostr¹ amunicj¹. Podczas manifestacji od kul milicyjnych zginêli: Micha³
Adamowicz, Andrzej Trajkowski i Mieczys³aw PoŸniak. Kilkanaœcie osób
zosta³o rannych. Ataki milicji trwa³y do póŸnych godzin wieczornych.
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Duszpasterze pod ziemi¹
A

Rozmowa z krajowym duszpasterzem ludzi pracy, arcybiskupem Tadeuszem Goc³owskim

Decyzja o spotkaniu w Legnicy zapad³a w ubieg³ym roku
w Czêstochowie podczas Pielgrzymki Ludzi Pracy. Oficjalne
zaproszenie wystosowali Ks. Marian Kopko regionalny duszpasterz ludzi pracy oraz przewodnicz¹cy ZR NSZZ „Solidarnoœæ”
Bogdan Or³owski.
Spotkanie rozpoczê³o siê od wystêpu Chóru Górniczego ZG
Lubin. Nastêpnie odprawiona zosta³a Msza Œw., której przewodniczyli ksiê¿a biskupi Tadeusz Goc³owski – Metropolita Gdañski
oraz Stefan Cichy – Biskup legnicki.
Po krótkim odpoczynku ksiê¿a udali siê z wizyt¹ do Legnickiego
Pola gdzie zwiedzili Sanktuarium Œw. Jadwigi, a nastêpnie do Krzeszowa do Sanktuarium Matki Bo¿ej £askawej i koœcio³a œw. Józefa. Wieczorem dosz³o do kurtuazyjnej wizyty z prezesem KGHM
Polska MiedŸ S.A. Krzysztofom Skór¹. Prezes opowiedzia³ kapelanom o firmie, a tak¿e zaprosi³ do zjazdu do kopalni Polkowice Sieroszowice na pok³ady soli.
Nastêpnego dnia duszpasterze, po mszy œw, udali siê do Lubina
pod Pomnik Pamiêci Ofiar Lubina ’82. Po krótkiej modlitwie
poprowadzonej przez Abp Tadeusza Goc³owskiego, ksiê¿a z³o¿yli kwiaty. Nastêpnie ogl¹dnêli plenerow¹ wystawê obrazuj¹c¹
wydarzenia sprzed 24 laty. W samo po³udnie duszpasterze zostali przyjêci w ZG Polkowice Sieroszowice przez dyrektora Miros³awa Biliñskiego i po krótkim szkoleniu bhp i po przebraniu siê
w ubrania robocze, ksiê¿a na czele z Arcybiskupem Goc³owskim
zjechali 1000 metrów pod ziemiê, aby zobaczyæ z bliska ciê¿k¹
pracê górnika.
– To by³o niesamowite prze¿ycie, jakby znaleŸli siê w innym
wymiarze – takie wra¿enia mieli przedstawiciele duszpasterze
ludzi pracy po zjeŸdzie w g³¹b ziemi.
Arcybiskup Tadeusz Goc³owski, krajowy duszpasterz ludzi
pracy mia³ trochê obaw przed zjazdem pod ziemi¹.
– Nie ukrywam, ¿e trochê siê ba³em dlatego, ¿e w tym towarzystwie by³em najstarszy. Zastanawia³em siê, czy ja nie narobiê im
k³opotów przez swój wiek. Z wielk¹ przyjemnoœci¹ obserwowa³em si³y natury które Bóg zamkn¹³ w bogactwie tej ziemi, a równoczeœnie podziwia³em ludzk¹ inteligencjê.
Pod du¿ym wra¿eniem by³ równie¿ biskup diecezji Wroc³awsko–Gdañskiej koœcio³a greckokatolickiego ks. W³odzimierz Juszczak.
– Dla mnie to jest drugi wymiar, który dzieje siê gdzieœ poza
nami, têtni¹cy ¿yciem, produkuj¹cy, a jednoczeœnie bêd¹cy poza
naszym zasiêgiem.
Nastêpne spotkanie duszpasterzy zorganizowane bêdzie
w Toruniu.

* Jakie najpowa¿niejsze z punktu widzenia koœcio³a katolickiego problemy dr¹¿¹
œwiat ludzi pracy, któremu ksi¹dz biskup
patronuje?
– Gdy w naszym kraju mówi siê o œwiecie
pracy to najczêœciej ma siê na myœli bezrobocie. Nie jednak to prawda. Bezrobotnych
mamy kilka milionów. Zdecydowana na
szczêœcie liczba Polaków ma pracê. Dlatego
nasz¹ trosk¹ s¹ sprawy zwi¹zane z porz¹dkowaniem warunków pracy. Na drugim
miejscu postawi³bym kwestiê zwi¹zków
zawodowych. S¹ one dla pracowników, ale
niestety nie s¹ zbyt lubiane przez pracodawców. Dramatem jest to, ¿e pracodawcy nie
traktuj¹ zwi¹zków jako partnera. Dochodzi
nawet do sytuacji, w których zwolnienia
zaczynaj¹ siê od zwi¹zkowców. W tej materii przed nami du¿o pracy. Musimy uporz¹dkowaæ relacje na tej linii. I nie chodzi o
prawo, bo odpowiednie ustawy mamy.
Szkopu³ w tym, ¿e musz¹ byæ one respektowane, a nie omijane. Pracownik te¿ oczywiœcie ma swoje obowi¹zki. Nie mo¿e on nie
liczyæ siê z zyskiem przedsiêbiorstwa, w którym pracuje, bo od tego zale¿y jego stanowisko pracy. Jednak zysk sam w sobie nie
mo¿e byæ celem nadrzêdnym. Najwa¿niejszym celem jest cz³owiek. On jest w centrum
wszystkiego. Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II
powiedzia³, ¿e cz³owiek w pe³ni staje siê cz³owiekiem poprzez pracê. Bez pracy traci
swoje cz³owieczeñstwo. Dlatego stosunki
pracy musz¹ byæ zdrowe.
* Ksi¹dz biskup sporo mówi o godnoœci
cz³owieka. Jak do tej godnoœci ma siê
praca za kilkaset z³otych? A ludzi zarabiaj¹cych takie pieni¹dze w naszym regionie i
w kraju przecie¿ nie brakuje.
– I tu jest wielki problem. Pracodawca
musi szanowaæ wysi³ek pracownika. Zarobek musi odnosiæ siê do wk³adu pracy. Jeœli
ktoœ zarabia 600 z³otych, to jego praca
bêdzie marna. Poprzez wysokoœæ pensji pracodawca pokazuje szacunek do pracownika. Jeœli pensje pracowników s¹ niskie, cierpi na tym wydajnoœæ pracy a co za tym idzie
kondycja przedsiêbiorstwa. Proszê popa-

rcybiskup Tadeusz Goc³owski oraz duszpasterze ludzi
pracy z ca³ej Polski spotkali siê w Zag³êbiu Miedziowym na corocznym spotkaniu, by omówiæ nie tylko
najwa¿niejsze sprawy dotycz¹ce problemów ludzi pracy, ale
równie¿ spotykaæ siê z pracownikami zatrudnionymi w zak³adach pracy. Podobne spotkania odbywa³y ju¿ siê w Gdañsku,
Rzeszowie, Krakowie, Tarnowie czy Poznaniu.

Wojciech Obremski

Cz³owiek ponad zysk

trzeæ, co siê dzieje u nas w kraju. Wspaniali
lekarze zamiast leczyæ w naszych szpitalach,
wol¹ to samo robiæ w Niemczech czy Francji.
Tam zarabiaj¹ kilka razy wiêcej ni¿ w Polsce.
To bardzo mnie boli.
* W³aœnie. Ponoæ ponad milion Polaków ju¿ za chlebem za granicê. To przera¿aj¹ca statystyka.
– To dla naszego kraju ogromny problem.
Ta migracja zarobkowa staje siê naszym dramatem demograficznym. Tracimy dla naszej
ojczyzny wielu m³odych ludzi, którzy w wielu
przypadkach ju¿ nie wróc¹ do kraju. Przez
migracjê ekonomiczn¹ rozbijaj¹ siê równie¿
rodziny, bo czêsto wyje¿d¿aj¹cy za granicê
zostawiaj¹ w Polsce bliskich.
* Kto ma zapobiec temu zjawisku?
– Od tego s¹ ludzie maj¹cy wp³yw na politykê pañstwa. Najwiêcej mo¿e oczywiœcie
rz¹d. Oczekujê od niego m¹drych ustaw.
Swoj¹ rolê maj¹ te¿ politycy opozycyjni, którzy powinni byæ konstruktywni wobec w³adzy, a nie kontestowaæ wszystko z zasady.
* A koœció³? Duszpasterze ludzi
pracy te¿ maj¹ jak¹œ rolê do odegrania?
– Duszpasterze nie stworz¹
nowych miejsc pracy, bo to nie
jest w ich kompetencji. Ja widzê
inne zadanie stoj¹ce przed
duchownymi zajmuj¹cymi siê œwiatem pracy. Na
przyk³ad nawi¹zywanie
kontaktów z przedsiêbiorcami i
ludŸmi zarz¹dzaj¹cymi robotnikami. To jest niezwykle wa¿ne. Duszpasterz nie mo¿e dziœ byæ tylko duszpasterzem ludzi pracy. On musi byæ te¿
duszpasterzem biznesu. Zmieni³y siê nam
czasy, i co za tym idzie zmieni³a siê nasza
rola. Dobrym przyk³adem jest ksi¹dz Marian
Kopko duszpasterz ludzi pracy w Zag³êbiu
Miedziowym. On doskonale wykorzystuje
swoje kontakty z ludŸmi zarz¹dzaj¹cymi
KGHM, do tego by pracownikom koncernu
¿y³o siê l¿ej. Duszpasterz ma za zadanie
wywieraæ nacisk na w³adzach firmy. Oczywiœcie za pomoc¹ perswazji.
* OdejdŸmy na chwilê od problemów
œwiata pracy. Niebawem czekaj¹ nas
wybory samorz¹dowe. Ksi¹dz biskup
jest przeciwnikiem mieszania siê
koœcio³a do polityki, ale czêsto apelo-
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wa³ o odwiedzenie wyborczych lokali.
Teraz równie¿?
– Oczywiœcie, ¿e tak! Ale twierdzê, ¿e pytanie to jest dla mnie nieco prowokacyjne.
Zawsze mówi³em, ¿e obowi¹zkiem katolika
jest udzia³ w wyborach. W niektórych krajach Unii Europejskiej jest nawet ustawowy
obowi¹zek uczestnictwa w wyborach. Uwa¿am, ¿e warto zastanowiæ siê nad wprowadzeniem takiego prawa w Polsce. Koœció³
zawsze bêdzie apelowa³ o udzia³ w wyborach, ale nie mo¿e wskazywaæ, na kogo
wierni maj¹ g³osowaæ. Nasza definicja polityki – to roztropna troska o wspólne dobro
kraju. I tej definicji koœció³ musi przestrzegaæ. Nawi¹zuj¹c jeszcze do tej troski to martwi mnie nowa ordynacja wyborcza do
samorz¹dów. Niestety, ale upolitycznia ona
samorz¹dy, który jest wielkim osi¹gniêciem
naszego kraju po obaleniu komunizmu.
* Dziêkujê za rozmowê.
Pawe³ Jantura
KONKRETY
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