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Zap³ac¹ za matury!

25 paŸdziernika S¹d Rejonowy w Legnicy – Wydzia³ Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych wyda³ wyrok w oczekiwanej 
przez œrodowisko nauczycielskie sprawie z powództw nauczycieli I, II i V Liceum Ogólnokszta³c¹cego przeciwko swoim
pracodawcom o wynagrodzenie za udzia³ w ustnych egzaminach maturalnych. Siedmiu nauczycieli cz³onków naszego 
Zwi¹zku reprezentowa³ mec Edward Chmiel. 
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Zdoby³ „Komunizm”
Dominik Ziembowicz zdoby³ Pik Kommunizma, czyli najwy¿szy szczyt górski by³ego Zwi¹zku Radzieckiego. Flaga
„Solidarnoœci” na szczycie tej góry mia³a, wiêc w tym przypadku znaczenie symboliczne.

Pamir – pasmo gór po³o¿one w œrodkowej Azji na terenie Tad¿yki-stanu, Afganistanu i Chin. Mówi siê o nim – „Dach Œwiata”, poniewa¿w tym miejscu zbiega-
j¹ najwy¿sze ³añcuchy
górskie na œwiecie,
czyli: Karakorum,
Himalaje, Tienszan,
Hindukusz. Pik Kom-
munizma (7495 m.)

C
elem Solidarnoœci Polsko-
Czechos³owackiej (pierwot-
nie Polsko-Czeskiej) by³a

wymiana informacji o inicjatywach
demokratycznych w Polsce i Czecho-
s³owacji, represjach stosowanych
przez komunistów wobec dzia³aczy
tych inicjatyw. Wprowadzenie 13
grudnia 1981 roku stanu wojennego
w Polsce i zwi¹zane z tym zamknie-
cie granic, spowodowa³o przerwê 
w pracach SPCz do marca nastêpne-
go roku. Lata 1983 i 1984 poœwiêco-
ne by³y pracy nad przygotowaniem
punktów przerzutu i wymiany
wydawnictw niezale¿nych oraz
sprzêtu. W ten sposób dzia³acze Soli-
darnoœci Polsko-Czechos³owackiej
rozpoczêli systematyczn¹ akcjê
wymiany informacji przez „zielon¹
granicê”, zorganizowali sieæ kurierów
przenosz¹cych przez góry zakazan¹
literaturê, dokumenty, instrukcje 
i materia³y drukarskie. Jesieni¹ 1983
roku, z inicjatywy SPCz powstaje
i zostaje przes³any polskim w³adzom

wspólny protest sygnatariuszy Karty
77 i cz³onków „Solidarnoœci” przeciw
przygotowywanemu procesowi daw-
nych dzia³aczy KSS KOR.Do roku
1984 dzia³alnoœæ SPCz prowadz¹
przede wszystkim oœrodki w Pradze 
i we Wroc³awiu, w 1985 roku
powstaj¹ oddzia³y w Brnie i Warsza-
wie. Rok póŸniej powo³ana zostaje
grupa t³umaczy zajmuj¹cych siê prze-
k³adami na polski zakazanej w owym
czasie wspó³czesnej literatury czeskiej
i s³owackiej. Powstaje podziemna
seria wydawnicza pod nazw¹ „Kolek-
cja Czeskiej i S³owackiej Literatury
Niezale¿nej”, w ramach, której opu-
blikowano m.in. utwory Bohumila
Hrabala, Josefa Skvoreckiego, Vaclava
Havla i Jana Pelca. W tym samym cza-
sie tworzy siê równie¿ archiwum
wydawnictw niezale¿nych.W styczniu
1987 roku w Brnie zostaje areszto-
wany cz³onek Komitetu Obrony Nie-
sprawiedliwie Przeœladowanych
(VONS), sygnatariusz Karty 77 i dzia-
³acz Solidarnoœci Polsko-Czechos³o-

wackiej - Petr Pospichal. Oskar¿ono
go o rozpowszechnianie polskich
wydawnictw niezale¿nych i utrzymy-
wanie kontaktów z dzia³aczami pod-
ziemnej „Solidarnoœci”. Polacy rozpo-
czêli akcjê zbierania podpisów pod
petycj¹ ¿¹daj¹c¹ uwolnienia czeskiego
dysydenta. Dokument ten przekaza-
ny zosta³ ambasadzie Czechos³owacji
w Warszawie. W tym samym czasie
w Podkowie Leœnej odprawiona
zostaje msza œwiêta w intencji Pospi-
chala, po której zapocz¹tkowano cykl
wyk³adów o czechos³owackim ruchu
niezale¿nym, po³¹czony z wystaw¹
czechos³owackiego samizdatu. 16
kwietnia 1987 roku SPCz organizuje
w centrum Wroc³awia demonstracjê
na rzecz uwolnienia Petra Pospichala,
zgromadzi³a ona ponad tysi¹c wroc³a-
wian. Milicja zatrzyma³a wszystkich
organizatorów manifestacji, którzy po
48 godzinach aresztu zostali zwolnie-
ni i skazani przez kolegium do spraw
wykroczeñ na grzywny w wysokoœci
od 25 do 50 tysiêcy z³otych. W 1987
roku minê³o 10 lat od powo³ania
Karty 77. Dla upamiêtnienia tej rocz-
nicy SPCz wyda³a okolicznoœciowy
kalendarz oraz seriê znaczków pocz-
towych, któr¹ uda³o siê wprowadziæ
do oficjalnego obiegu. Zmusi³o to
czeskiego ministra Poczty i £¹cznoœci
do wydania zakazu dorêczania listów,
na których przyklejone byty owe
znaczki. Mimo tego zakazu list ofran-
kowany znaczkiem SPCz otrzyma³ 
w wiêzieniu np. Petr Pospichal. 
W lipcu 1987 roku, po wielogodzin-
nym spotkaniu na granicy polsko-cze-
chos³owackiej zostaje og³oszony Kr¹g
Przyjació³ SPCz, którego deklaracjê
podpisa³o ponad 20 dzia³aczy demo-
kratycznych z obu krajów, m.in. Vac-
lav Havel, Petr Uhl, Jan Carnogursky,

Jacek Kuroñ, Zbigniew
Romaszewski 
i Zbigniew Bujak. Po obu
stronach granicy SPCz
podejmuje w³asne dzia-
³ania wydawnicze, kon-
tynuowana jest akcja
wymiany informacji,
powtarzaj¹ siê robo-
cze spotkania opozy-
cjonistów z Polski 
i Czechos³owacji.
Pisz¹c o tych „gra-
nicznych spotka-
niach” warto
wymieniæ nazwiska
Mieczys³awa Pio-
trowskiego „Duci-
na” i Zbigniewa
Janasa, którzy naj-
czêœciej zajmowali
siê organizacj¹
tych spotkañ 
i dbali o to, aby bezpiecz-
nie mo¿na by³o dokonywaæ tzw.
„przerzutów”, czyli przenosiæ na
drug¹ stronê ksi¹¿ki, ulotki, materia³y
potrzebne podziemnym drukarniom
itp. W grudniu 1987 roku w Polsce
ukaza³ siê pierwszy numer Biuletynu
Informacyjnego Solidarnoœci Polsko-
Czechos³owackiej (wydawanego
regularnie do roku 1989). W styczniu
1988 r. wydana zosta³a pierwsza
pozycja Kolekcji Czeskiej i S³owackiej
Literatury Niezale¿nej - „Obs³ugiwa-
³em angielskiego króla” Bohumila
Hrabala w t³umaczeniu Piotra
Godlewskiego, potem „Wyj¹tki z
autosztambucha” Josefa Skvoreckie-
go, “Zaoczne przes³uchanie” Vaclava
Havla, „...i bêdzie gorzej” Jana Pelca.
(…)Wa¿n¹ akcj¹ Solidarnoœci Polsko-
Czecho-S³owackiej by³a demonstra-
cja pod ambasad¹ rumuñsk¹ w War-
szawie, zorganizowana na wezwanie
sygnatariuszy Karty 77, 
w lutym 1988 roku po masakrze
w Timisoarze(…) W lipcu 1988, pod-
czas kolejnego du¿ego spotkania 
w górach g³ównych dzia³aczy opozycji
demokratycznej, zosta³a podpisana
wspólna deklaracja w 20 rocznicê
interwencji wojsk Uk³adu Warszaw-
skiego w Czechos³owacji. W sierpniu
tego roku, w Krakowie odby³a siê
Konferencja Praw Cz³owieka i Oby-
watela, w której uczestniczyli rów-
nie¿ dzia³acze Solidarnoœci Polsko-
Czechos³owackiej. Jedynym przed-
stawicielem strony czeskiej, jakiemu
uda³o siê dojechaæ do Krakowa, by³
uczestnik Karty 77 i cz³onek SPCz
Aleksander Vondra. Najwiêkszym
jednak osi¹gniêciem Solidarnoœci Pol-
sko-Czechos³owackiej jest bez w¹t-
pienia Miêdzynarodowe Seminarium
„Europa Œrodkowa. Kultura na roz-
dro¿u - pomiêdzy totalitaryzmem a
komercjalizmem”, które trwa³o od 3
do 5 listopada 1989 roku we Wroc³a-
wiu. Patronat nad sesj¹ objêli Thimo-
thy Ash, profesor Jan B³oñski, prof.
Czes³aw Hernas, prof. Frantiœek Jano-
uch, Adam Michnik, Jiri Pelikan, dr

Yilem Preæan, ksi¹¿ê Karl von Schwa-
rzenberg, Jan Józef Szczepañski,
Juliusz ¯u³awski. Z tej okazji w Prze-
gl¹dzie Czechos³owackiej Kultury
Niezale¿nej wziêli udzia³ pieœniarze
i muzycy rockowi z Czechos³owacji,
artyœci emigracyjni m.in. Kare³ Kryl
i Jaroslav Hutka, prezentowano filmy
czeskiej „nowej fali”. Nie odby³a siê
niestety zapowiadana prezentacja
teatrów alternatywnych i wystawa
prac plastyków praskich. Artyœci i ich
prace zostali zatrzymani na granicy
czesko-polskiej, podobnie jak wielu
Czechów i S³owaków pragn¹cych
wzi¹æ udzia³ w seminarium. Mimo
granicznych utrudnieñ do Wroc³awia
dotar³o jednak kilka tysiêcy s¹siadów
z po³udnia. Nieca³e dwa tygodnie po
koñcz¹cym seminarium wyst¹pieniu
Adama Michnika, w którym wyrazi³
on nadziejê na ponowne spotkanie 
w wolnej Pradze, w Czechos³owacji
rozpoczê³a siê „aksamitna rewolu-
cja”. Zapocz¹tkowa³a ona demokra-
tyczne zmiany i doprowadzi³a do
upadku systemu komunistycznego 
w tym kraju. W nowej sytuacji poli-
tycznej konieczna sta³a siê zmiana
formy dzia³ania Solidarnoœci Polsko-
Czechos³owackiej. 17 marca z inicja-
tywy SPCzS dosz³o do spotkania pre-
zydenta Vaclava Havla i przewodni-
cz¹cego „Solidarnoœci” Lecha Wa³êsy.
Zgodnie z konspiracyjn¹ tradycj¹
SPCzS spotkanie odby³o siê w górach,
tym razem w wygodnych salach
schroniska na prze³êczy Okraj. 
W kwietniu 1990 r. SPCzS zorganizo-
wa³a wizytê premiera Czech Petra
Pitharta w Polsce po³udniowej. 
W 1991 r. zarejestrowano Stowarzy-
szenie „Solidarnoœæ Polsko-Czesko-
S³owacka”, którego celem jest wspó³-
praca Polski i Czecho-S³owacji z inny-
mi krajami Europy, a tak¿e upo-
wszechnianie wzajemnej wiedzy 
o dorobku i ¿yciu kulturalnym, spo-
³ecznym i politycznym.

www.spczs.engo.pl

Solidarnoœæ Polsko
-Czesko-S³owacka
Solidarnoœæ Polsko-Czecho-S³owacka dzia³a od paŸdziernika 1981 roku, kiedy to dzia³acze wywodz¹cy siê z niezale¿nych
œrodowisk opozycyjnych - Karty 77 w Czechos³owacji, KSS KOR i “Solidarnoœci” w Polsce, podpisali konspiracyjn¹ umowê 
o wzajemnej wspó³pracy. 
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Szkolenia

Przedstawiciele komisji zak³adowych NSZZ „Solidarnoœæ” i rad pra-
cowników z: Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej w G³ogowie, DGP
Dozorbud Sp. z o. o. w Legnicy, Wojewódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego w Legnicy, Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego 
w Z³otoryi, Miedziowego Centrum Zdrowia SA w Lubinie, Zespo³u
Opieki Zdrowotnej w Lubinie, FUM Chofum SA w Chocianowie,
Poczty Polskiej w Legnicy, EnergiaPro Koncern Energetyczny SA
Oddzia³ w Legnicy, Faurecia Legnica Sp. z o. o. w Legnicy oraz kie-
rownicy biur oddzia³ów Regionu z G³ogowa, Jawora i Lubina, w dniach
19 - 20 paŸdziernika br., uczestniczyli w szkoleniu Rada pracowników
- wybór i zadania, które poœwiêcone by³o pog³êbieniu znajomoœci
ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi kon-
sultacji, przygotowaniu do negocjacji porozumienia pomiêdzy praco-
dawc¹ i rad¹ pracowników oraz wymianie doœwiadczeñ z dotychcza-
sowej praktyki funkcjonowania rad pracowników. Szkolenie mia³o
miejsce w Sosnówce k/Karpacza. Zajêcia przeprowadzili Ewa Kosio-
rowska i Jerzy Morawski. EK

Zap³ac¹ za matury!
Wy¿sze wynagrodzenie za udzia³ w egzaminach maturalnych

S
¹d Rejonowy w Legnicy – Wydzia³
Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych,
25 paŸdziernika, wyda³ wyrok 

w oczekiwanej przez œrodowisko
nauczycielskie sprawie z powództw
nauczycieli I, II i V Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego przeciwko swoim pracodawcom
o wynagrodzenie za udzia³ w ustnych
egzaminach maturalnych. Siedmiu

nauczycieli cz³onków naszego Zwi¹zku
reprezentowa³ Mec Edward Chmiel. 

Pe³nomocnik nauczycieli argumento-
wa³, ¿e udzia³ w egzaminach ustnych jest
zajêciem dydaktycznym w rozumieniu art.
42 ust. 2 pkt 1 Karty nauczyciela, a w zwi¹z-
ku z przekroczeniem tygodniowej liczby
godzin obowi¹zuj¹cego wymiaru zaj¹æ (18
godzin) nauczycielom przys³uguje wynagro-

dzenie za godziny ponadwymiarowe (art.
35 pkt 3 Karty nauczyciela). Dodatkowo
podnosi³ fakt, ¿e nauczyciele przystêpuj¹c
do pracy byli przekonani, ¿e otrzymaj¹ tak
jak w latach poprzednich wynagrodzenie
jak za godziny ponadwymiarowe, a tymcza-
sem Okrêgow¹ Komisja Egzaminacyjna
(OKE) we Wroc³awiu po wykonanej pracy
zaproponowa³a nauczycielom podpisanie
umów zleceñ ze stawk¹ godzinow¹ o po³o-
wê mniejsz¹. 

Nauczyciele tych umów nie podpisali 
i dochodzili swoich nale¿noœci w wysokoœci
przys³uguj¹cej za godziny ponadwymiaro-
we. Dyrektorzy szkó³ w zasadzie nie kwe-
stionowali, ¿e praca nauczycieli przy egza-
minach mia³a charakter zajêæ dydaktycz-
nych, ale twierdzili, ¿e stron¹ pozwu
powinno byæ OKE, które organizuje egza-
miny maturalne, a ponadto t³umaczyli siê
brakiem œrodków na wynagrodzenia, które
to œrodki nie zosta³y zaplanowane w bud¿e-
tach szkó³. Uwa¿ali równie¿, ¿e wydaj¹c
nauczycielom polecenie uczestniczenia 
w egzaminach nie dzia³ali jako pracodawcy,
ale jako przedstawiciele OKE. 

S¹d Rejonowy nie podzieli³ stanowiska
dyrektorów szkó³ i uzna³, ¿e nauczycielom
nale¿y siê za wykonan¹ pracê godne wyna-
grodzenie tj. takie, jakie przys³uguje za
godziny ponadwymiarowe i zas¹dzi³ na ich
rzecz odpowiednie kwoty w zale¿noœci od
liczby przepracowanych godzin (od 127 z³
do 2 872z³).

S¹d uzna³, ¿e zgodnie z Kodeksem pracy
pracodawc¹ dla nauczycieli jest szko³a 
i strony ³¹czy stosunek pracy.

Zgodnie z Kodeksem pracy za pracê
wykonywan¹ na polecenie pracodawcy 
w godzinach przekraczaj¹cych dobowy lub
tygodniowy wymiar czasu pracy przys³ugu-
je dodatkowe wynagrodzenie. 

S¹d zwróci³ równie¿ uwagê, powo³uj¹c siê
na orzecznictwo S¹du Najwy¿szego, ¿e brak
œrodków finansowych na wyp³atê nie uspra-
wiedliwia odmowy wyp³aty wynagrodzenia.
W swoim ustnym uzasadnieniu S¹d podkre-
œli³ tak¿e, ¿e przepisy dotycz¹ce wynagro-
dzenia nauczycieli s¹ bardzo niespójne. 

Wyrok S¹du zosta³ przyjêty z nieukrywa-
n¹ radoœci¹ w œrodowisku nauczycielskim 
i wywo³a³ szereg pozytywnych komentarzy.
Wyrok ten nie jest prawomocny i pe³no-
mocnik dyrektorów szkó³ mo¿e go zaskar-
¿yæ do S¹du Okrêgowego 

Wojciech Obremski 
Solidarnoœæ Zag³êbia Miedziowego 

Spotkanie 
w G³ogowie
W G³ogowie odby³o
siê spotkanie
integracyjne dla
przedstawicieli
organizacji
zwi¹zkowych 
z oddzia³u
g³ogowskiego.
Goœciem spotkania
by³ przewodnicz¹cy
ZR ZM NSZZ
Solidarnoœæ Bogdan
Or³owski. Miros³aw
Kaszowski
zapowiedzia³
zorganizowanie
podobnego spotkania
na wiosnê. 

MK

S³uga Mi³osierdzia

To spotkanie poœwiêcamy wielkiemu tematowi pontyfikatu Ojca
Œwiêtego, jakim jest Bo¿e Mi³osierdzie. To zasadniczy motyw ¿ycia

i pos³ugiwania s³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II – mówi³ do goœci zebra-
nych w katedrze Bernard Adamowicz.

Po raz kolejny w ramach Legnickiego Roku Jana Paw³a II uczestnicy
spotkania zebrali siê z okazji Dnia Papieskiego w niedzielê 15 paŸ-
dziernika w katedrze legnickiej, w miejscu naznaczonym obecnoœci¹ i
modlitw¹ Ojca Œwiêtego. Tym razem do katedry przyby³y z tej okazji

tak¿e szko³y imienia Jana Paw³a II z terenu diecezji legnickiej. Wœród
17 szkó³ nazwanych tym imieniem byli uczniowie i sty

pendyœci Fundacji „Dzie³o Nowego Tysi¹clecia”.
Bernard Adamowicz, pomys³odawca LRJPII w s³owach otwieraj¹-

cych spotkanie wyrazi³ wdziêcznoœæ za to, ¿e dzieje siê wiele piêkna i
dobra, którego autorstwa nie mo¿emy przypisaæ sobie, ale które
pochodzi od Boga i porywa. – S³owa otwieraj¹ce to równie¿ s³owa
proœby, by to spotkanie, to, co us³yszymy i prze¿yjemy, czego
doœwiadczymy, wspomaga³o nas w codziennoœci – mówi³ Bernard
Adamowicz.

W pierwszej czêœci wydarzenia encyklikê Dives in Misericordia
zaprezentowa³ ks. zaprezentowa³ Bogus³aw Dro¿d¿, dyrektor biblio-
teki seminarium legnickiego. By³a to zachêta do osobistej pracy nad
s³owami i œwiadectwem Papie¿a.

W drugiej czêœci spotkania nieod³¹cznym elementem wydarzenia w
ramach LRJP II by³o oratorium o Bo¿ym Mi³osierdziu. Bogactwo obja-
wieñ, które sta³y siê udzia³em œw. Siostry Faustyny, znalaz³o swój
wyraz w jej dzienniczku i w³aœnie te teksty stanowi³y treœæ utworu.
Wykonawc¹ by³ Zespó³ „Lumen” podkierownictwem kompozytora
Zbigniewa Ma³kowicza. Ca³oœci¹ oratorium dyrygowa³ Benedykt Ksi¹-
dzyna. KS. GRZEGORZ WIESZEWSKI Goœæ Niedzielny

Regionalny Duszpasterz NSZZ „Solidarnoœæ” zaprasza 18 grud-
nia br na godz. 9.00 do Polkowic cz³onków Solidarnoœci na corocz-
ne spotkanie op³atkowe. Spotkanie zostanie poprzedzone Msz¹ Œw.
Osoby chc¹ce uczestniczyæ w tym spotkaniu prosimy o telefoniczne
zg³aszanie do sekretariatu ZR, gdy¿ planujemy przejazd autobu-
sem na trasie Legnica- Lubin – Polkowice.
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Oceny zwi¹zków
zawodowych 

Ludzie wci¹¿ za ma³o wiedz¹ o zwi¹zkach zawodowych – wyni-
ka z ostatniego sonda¿u CBOS.

NSZZ „Solidarnoœæ” i OPZZ maj¹ niezbyt wyrazisty wizerunek:
najwiêksz¹ grupê stanowi¹ osoby niemaj¹ce zdania na ich temat.
Dotyczy to zw³aszcza OPZZ, które – oceniane przez responden-
tów maj¹cych ugruntowan¹ opiniê – uzyskuje gorsze notowania ni¿
„Solidarnoœæ”. 

Dzia³alnoœæ „Solidarnoœci” dobrze ocenia prawie jedna trzecia
ankietowanych (30%), a Ÿle – porównywalna liczebnie grupa
(32%). W ci¹gu ostatnich czterech miesiêcy wizerunek tego zwi¹z-
ku wyraŸnie siê poprawi³, co znalaz³o wyraz w 7 punktowym
wzroœcie odsetka opinii pozytywnych.

Dobre zdanie o OPZZ ma 18% doros³ych Polaków, a z³e –
30%. Wiêkszoœæ badanych (53%) nie ma wyrobionej opinii na
temat dzia³alnoœci tej federacji. 

Opinie w tym zakresie osób zatrudnionych w zak³adach pracy, w
których dzia³aj¹ zwi¹zki zawodowe, nie ró¿ni¹ siê znacz¹co od opi-
nii pozosta³ych pracowników najemnych. 

Wiêcej 
w pañstwowych 

Przynale¿noœæ do zwi¹zków zawodowych deklaruje
14 proc. zatrudnionych Polaków, z tego 5 proc. nale¿y
do „Solidarnoœci”.

Wed³ug ostatnich badañ CBOS a¿ 53 proc. pracuj¹-
cych Polaków pracuje w zak³adach, gdzie nie dzia³aj¹
zwi¹zki zawodowe. Przynale¿noœæ do organizacji pra-
cowniczych deklaruje 14 proc. pracuj¹cych Polaków. 
Z tego do „Solidarnoœci” nale¿y 5 proc. badanych, do
OPZZ 4 proc. a do Forum Zwi¹zków Zawodowych 
2 proc. Prawdopodobieñstwo, ¿e pracownik jest cz³on-
kiem zwi¹zku roœnie wraz z wiekiem. Wœród najm³od-
szych pracowników nie ma wcale zwi¹zkowców, wœród
najstarszych stanowi¹ oko³o jednej czwartej.

Do organizacji pracowników najczêœciej nale¿¹
zatrudnieni w sektorze pañstwowym. Ponad jedna
czwarta zatrudnionych w zak³adach i instytucjach pañ-
stwowych to cz³onkowie zwi¹zków zawodowych.
Znacznie ni¿sze jest uzwi¹zkowienie w spó³kach 
z udzia³em w³aœcicieli prywatnych i pañstwa. W sekto-
rze prywatnym tylko nieliczni pracownicy deklaruj¹
przynale¿noœæ do zwi¹zków zawodowych. Najwiêcej
cz³onków zwi¹zku jest w oœwiacie, ochronie zdrowia a
tak¿e w administracji, transporcie, ³¹cznoœci i przemy-
œle. Najs³abiej zorganizowani s¹ pracownicy w budow-
nictwie, handlu i us³ugach.

Wed³ug badañ CBOS jedna pi¹ta pracowników
deklaruje, ¿e w ich zak³adzie pracy zosta³ zawarty uk³ad
zbiorowy pracy. Ponad po³owa zatrudnionych twierdzi,
¿e nie ma takiego uk³adu a 20 proc. nic nie wie na ten
temat.

Zdaniem zdecydowanej wiêkszoœci respondentów
zawieranie uk³adów zbiorowych pracy pomiêdzy zarz¹-
dem firmy a zwi¹zkami zawodowymi korzystnie wp³y-
wa na sytuacjê pracowników i zak³adu pracy.

Mniej wiêcej co dziesi¹ty pracownik przyznaje, ¿e
czêœæ jego wynagrodzenia to nieopodatkowane pieni¹-
dze. Zawód pracownika i bran¿a, w której dzia³a jego
zak³ad pracy maj¹ znaczenie jeœli chodzi o warunki
pracy, regularnoœæ wyp³at wynagrodzeñ oraz mo¿li-
woœæ organizowania siê w zwi¹zki zawodowe. Robotni-
cy czêœciej ni¿ pracownicy umys³owi (ni¿szego i wy¿-
szego szczebla) pracuj¹ w nieprzepisowych warun-
kach. Zatrudnieni w przemyœle, budownictwie, handlu
i us³ugach czêœciej ni¿ inni twierdz¹, ¿e ich wyp³aty s¹
nieregularnie wyp³acane. Pracownicy budownictwa,
us³ug i administracji czêœciej ni¿ inni, nie maj¹ mo¿liwo-
œci organizowania siê. Dzia³ Informacji KK
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Remont Sali BHP 
Komisja Krajowa NSZZ „S” podpisa³a porozumienie z gdañskim oddzia³em 
IPN dotycz¹ce wspó³pracy w tworzeniu nowej oferty kulturalno-artystycznej 
w odnowionej Sali BHP. 

P
orozumienie dotyczy
m.in.: wspólnego orga-
nizowanie wystaw, pre-

zentacji filmów, fotografii 
i dokumentów pochodz¹cych 
z archiwum IPN, opracowywa-
nia prezentacji multimedialnych
oraz doradztwa merytoryczne-
go w organizowanych spotka-
niach, konferencjach i semina-
riach w rewitalizowanej Sali
BHP. Porozumienie jest jednym
z elementów wniosku o dofi-
nansowanie remontu Sali BHP
przygotowywanego przez
Komisjê Krajow¹ NSZZ „S”.
Poniewa¿ koszty remontu siê-
gaj¹ kilku milionów z³otych,
Zwi¹zek musi szukaæ ró¿nych
Ÿróde³ finansowania. Jednym 
z nich mog¹ byæ œrodki z tzw.
Funduszu Norweskiego lub
Komisji Europejskiej. Wstêpne
kosztorysy dotycz¹ce remontu
wskazuj¹, ¿e jego koszty wynie-
sie oko³o 10 mln z³. O tak¹
sumê na odnowienie Sali BHP
bêdzie wnioskowa³a „S”. W Sali
BHP trwaj¹ ju¿ wstêpne prace
remontowe finansowane przez
Ministerstwo Kultury. Celem
projektu pod tytu³em: „Rewita-
lizacja Sali BHP, symbolu 
o historycznym znaczeniu dla

Europy, w celu promowania
dziedzictwa historii regionu 
– wydarzeñ Sierpnia’80
poprzez ekspozycje i prezenta-
cje inicjatyw artystyczno–kultu-
ralnych twórców ró¿nych
pokoleñ i œrodowisk” – jest
wypromowanie Sali BHP jako
miejsca o historycznym zna-
czeniu dla Polski, Europy 
i œwiata oraz promowanie 
w miejscu podpisania Porozu-
mieñ Sierpniowych idei demo-

kracji, wolnoœci, samorz¹dno-
œci i solidaryzmu spo³ecznego
jako trwa³ych wartoœci spo³e-
czeñstwa obywatelskiego. Jak
zapewnie Janusz Œniadek, prze-
wodnicz¹cy KK, remont Sali
BHP ca³kowicie wpisuje siê 
w projekt powstania w Gdañ-
sku Europejskiego Centrum
Solidarnoœci.

– Prace remontowe potrwaj¹
oko³o 2 lat. Nasz¹ intencj¹ jest
powrót do Sali BHP wystawy

„Drogi do Wolnoœci” – powie-
dzia³ szef „S”.

– IPN wpisuje siê zarówno 
w projekt odnowionej Sali BHP,
jak i Europejskiego Centrum Soli-
darnoœci. Chcemy ¿eby to by³y
miejsca, gdzie bêdzie mo¿na
pokazywaæ, miêdzy innymi nasz
dorobek – powiedzia³ Edmund
Krasowski, szef gdañskiego
oddzia³u IPN.
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Niebezpieczne budowy

W pierwszym pó³roczu tego roku wypad-
kom przy pracy uleg³o o jedn¹ czwart¹ wiêcej
osób ni¿ w pierwszym pó³roczu 2005 r. 

Pañstwowa Inspekcja Pracy otrzyma³a 
w ci¹gu ostatnich szeœciu miesiêcy czasie 183
zg³oszenia nieszczêœliwych zdarzeñ, w tym a¿
44 œmiertelne i 70 ciê¿kich – pisze dzisiejsza
„Rzeczpospolita”. 

Zatrudniony mo¿e odmówiæ wykonywa-
nia obowi¹zków, jeœli zagra¿aj¹ jego ¿yciu
lub zdrowiu ludzi. Wolno mu równie¿ 
z tego powodu rzuciæ pracê. Wrêczy w ten
sposób szefowi dyscyplinarkê za to, ¿e
dopuœci³ siê ciê¿kiego naruszenia podstawo-
wych obowi¹zków wobec niego. Mo¿e
wtedy – zgodnie z art. 55 kodeksu pracy –
odejœæ z firmy z dnia na dzieñ i za¿¹daæ jesz-
cze odszkodowania za czas wypowiedzenia.
Gdy tylko powstrzyma siê od œwiadczenia
pracy, powinien za ten okres dostaæ wyna-
grodzenie. Pracodawcy nie wolno wyci¹gaæ
konsekwencji wobec podw³adnego. Jeœli
bêdzie siê mœci³, zainteresowany powinien
poprosiæ o interwencjê inspektora pracy.
Do takiej m.in. obrony przed skandaliczny-
mi naruszeniami przepisów o bezpieczeñ-
stwie i higienie pracy na budowach nama-
wia³o wczoraj robotników kierownictwo
Pañstwowej Inspekcji Pracy – czytamy 
w dzienniku. 

– K³adki i mostki niemaj¹ce rusztowañ 
i wsporników, praca na wysokoœci bez odpo-
wiednich zabezpieczeñ œwiadczona bez
kasków czy rêkawic, czêsto go³ymi rêkami
–wylicza³a Bo¿ena Borys–Szopa, g³ówny
inspektor pracy. – To rzeczywistoœæ polskich
budów. Tragiczne s¹ te¿ skutki ³amania pod-
stawowych zasad BHP. W pierwszym pó³ro-
czu tego roku wypadkom uleg³o o jedn¹
czwart¹ wiêcej osób ni¿ w pierwszym pó³ro-

czu 2005 r. Inspekcja otrzyma³a w tym czasie
183 zg³oszenia nieszczêœliwych zdarzeñ, 
w tym a¿ 44 œmiertelne i 70 ciê¿kich. A¿ 
o dwie trzecie wiêcej by³o poszkodowanych
nieprzekraczaj¹cych trzydziestki. 

Zdaniem inspektorów oznacza to, ¿e
przedsiêbiorcy tej bran¿y nagminnie zanie-
dbuj¹ szkolenia BHP nowo przyjmowanych
pracowników oraz nadmiernie wyzyskuj¹ ich
w godzinach nadliczbowych. Do niedawna
budownictwem zajmowa³y siê wielkie kom-
binaty, które dba³y o swoje za³ogi, wyposa¿a-
j¹c w odpowiednie œrodki ochrony. Teraz
inwestorzy podnajmuj¹ kilku mniejszych pod-
wykonawców i na jednym placu czêsto mamy
do czynienia z kilkoma pracodawcami. 

Przedsiêbiorcy maj¹ za nic sankcje finanso-
we, jakimi dysponuj¹ kontrolerzy. Inspektor
mo¿e bowiem na³o¿yæ grzywnê do tysi¹ca z³,
a s¹d, do którego skieruje sprawê – do 5 tys.
z³. Projekt zaostrzenia kar znajduje siê w³aœnie
Sejm. Przewiduje on, ¿e inspektor bêdzie
móg³ wymierzyæ beztroskiemu pracodawcy
do 2 tys. z³ grzywny, a recydywiœcie – do 5 tys.
z³. 

Skuteczniejsze od kar finansowych okazuj¹
siê inne metody dyscyplinowania. W razie
zagro¿enia dla ¿ycia lub zdrowia ludzi inspek-
torzy nie wahaj¹ siê wstrzymaæ konkretnych
prac. 

Dzia³ Informacji

Pójdzie siedzieæ
Wicekomendant MO pójdzie siedzieæ za pacyfikacjê manifestacji w Lubi-

nie. S¹d Najwy¿szy oddali³ w czwartek kasacjê Bogdana G., jednego z trzech
by³ych milicjantów, którzy w 1982 roku kierowali pacyfikowaniem solidar-
noœciowej manifestacji w Lubinie. 

31 sierpnia 1982 r. podczas manifestacji w Lubinie od milicyjnych kul
zginê³y trzy osoby: 25-letni Mieczys³aw PoŸniak, 31-letni Andrzej Trajkow-
ski i 28-letni Micha³ Adamowicz, a kilkanaœcie zosta³o rannych.  Bogdan G.

by³ wówczas zastêpc¹ komendanta wojewódzkiego MO w Legnicy. S¹d
Najwy¿szy podzieli³ zdanie S¹du Apelacyjnego, ¿e by³ winny, bo kierowa³
Wojewódzkim Sztabem Dowodzenia, czyli by³ g³ównodowodz¹cym si³ami
ZOMO w województwie. I zatwierdzi³ plan dzia³ania przewiduj¹cy u¿ycie do
rozpraszania t³umu oddzia³ów uzbrojonych w broñ d³ug¹ i ostr¹ amunicjê.

Pu³kownik Bogdan G. nie przyjecha³ wczoraj do Warszawy na rozprawê.
- Ma ju¿ ponad 70 lat i jest bardzo chory - powiedzia³ nam jego obroñca
mecenas Czes³aw Wiœniowski. www.gazeta.pl

Poczta przypomni 
Poczta Polska zatwierdzi³a ju¿ ostatecznie projekt znaczka upa-

miêtaniaj¹cego rocznicê pocyfikacji kopalni „Wujek”. 
Po konsultacji ze Œl¹sko–D¹browsk¹ „S” zdecydowano 

o umieszczeniu na znaczku krwawi¹cej bry³y wêgla. – Nie wiem,
czy mo¿na by³o lepiej na powierzchni kilku centymetrów kwadra-
towych oddaæ sens tego, co zdarzy³o siê 25 lat temu w kopalni
„Wujek” – komentuje szef Œl¹sko–D¹browskiej „Solidarnoœci” Piotr
Duda. 

W sprzeda¿y pojawi siê te¿ koperta upamiêtniaj¹ca pacyfikacjê.
Utrzymana we fioletowo–bia³o–czarnej tonacji koperta przedsta-
wia kopalniê „Wujek” o zmierzchu. Znajduj¹ siê na niej nazwiska i
wiek poleg³ych górników oraz napis „Polegli za wolnoœæ”. Koperta
podstemplowana jest datownikiem, równie¿ opracowanym przez
Pocztê Polsk¹. 

Sprzeda¿ znaczka i koperty urzêdy pocztowe rozpoczn¹ 
16 grudnia – dok³adnie w 25. rocznicê pacyfikacji. Znaczek uka¿e
siê w nak³adzie 300 tys. egzemplarzy i bêdzie kosztowaæ 1,30 z³.
Koperta (nak³ad ok. 7 tys.) – ju¿ z nadrukowanym znaczkiem i pod-
stemplowana datownikiem – kosztowaæ bêdzie ok. 2,50 z³.

Z propozycj¹ emisji znaczka do Poczty Polskiej zwróci³a siê w
sierpniu Œl¹sko–D¹browska „Solidarnoœæ”. Poczta, pomimo ¿e for-
malnie ju¿ w zesz³ym roku zamknê³a plany wydawnicze, zareago-
wa³a bardzo przychylnie. W po³owie wrzeœnia rozpoczê³y siê prace
projektowe. Po kilku tygodniach projekty by³y gotowe. Oprócz
zwyciêskiego, niezwykle ciekawy by³ projekt, w którym w 9 bry-
³ach wêgla odbija³y siê twarze zabitych górników. Inna z propozy-
cji przedstawia³a okno w œl¹skim familoku, w którym p³onie znicz.
Poczta Polska zaprezentowa³a te¿ propozycje znaczków, na któ-
rych umieszczone s¹ krzy¿e – zarówno ten stoj¹cy teraz pod
kopalni¹, jak i krzy¿ u³o¿ony z bry³ wêgla. W sumie powsta³o 8 pro-
jektów znaczka, 5 koperty i 5 okolicznoœciowego datownika. 

Wojciech Gumu³ka 

87 zdjêæ 
Nieznane s¹dowi zdjêcia z 1983 r. ze œledztwa o œmiertelne pobi-

cie Grzegorza Przemyka s¹ w aktach IPN – ustali³a „Gazeta Wybor-
cza”. Jest ich a¿ 87. Mog¹ zmieniæ bieg procesu. Ka¿dy najdrobniejszy
nowy dokument w tej sprawie jest wa¿ny. Je¿eli to zdjêcia zrobione
przez ówczesne s³u¿by, to na pewno s¹ na nich osoby, które bra³y
udzia³ w zajœciu w komisariacie. Trzeba to wszystko posprawdzaæ –
mówi prok. Maria Grabska–Taczanowska, która od 1998 do maja
2006 r. oskar¿a³a w tej sprawie przed s¹dem. 

12 tajemniczych zdjêæ z – jak podejrzewa³a – „nieformalnej wizji
lokalnej” w komisariacie przynios³a s¹dowi mec. Ewa
Milewska–Celiñska, pe³nomocnik ojca nie¿yj¹cego Grzegorza,
Leopolda Przemyka. Na zdjêciach by³ oskar¿ony dziœ Ireneusz K. 

Odnalaz³am je, przygotowuj¹c siê do koñcowej mowy w proce-
sie. Nie wiem, kto mi je przyniós³ i kiedy – mówi³a adwokat przed
tygodniem. Kto je wykona³ i po co? Dlaczego przez 23 lata nie trafi³y
do akt sprawy? 

Mec. Milewska–Celiñska nie mia³a w¹tpliwoœci, ¿e zdjêcia s¹
dowodem na “przygotowanie” milicjantów do zeznañ w œledztwie
i w procesie. Przygotowanie, które mia³o ukryæ prawdê o jednej z
najg³oœniejszych zbrodni komunistycznego aparatu w³adzy. Na pyta-
nie, czy z³amano prawo, bo zdjêcia œwiadczyæ mog¹ o przygotowa-
niu do zeznañ milicjantów, prok. Jolanta Kusa z IPN nie odpowiada
wprost. Wyjaœnimy w naszym œledztwie, czy te czynnoœci przekra-
cza³y ramy postêpowania wyjaœniaj¹cego, czy dublowa³y czynnoœci
prokuratury – odpowiada. 

S¹d okrêgowy nie zwraca³ siê do komisji o udostêpnienie tych
materia³ów – dodaje prok. Kusa. Prosiliœmy IPN o wszelkie materia³y
zwi¹zane ze spraw¹ pobicia Grzegorza Przemyka – informuje sêdzia
Monika Niezabitowska. Przed rokiem s¹d dosta³ kilka tomów archi-
waliów, ale nie z pionu œledczego IPN, tylko z biura udostêpniania.
Dotycz¹ g³ównie pierwszego procesu z 1984 r. i dzia³añ propagando-
wych ówczesnych mediów sterowanych przez SB – dodaje sêdzia. 

W œrodê s¹d podejmie decyzjê – co dalej ze zdjêciami. Prawdo-
podobnie za¿¹da akt z IPN, bêdzie chcia³ wezwaæ na œwiadków znaj-
duj¹ce siê na zdjêciach osoby, mo¿e zrobiæ konfrontacjê. 

Warszawski s¹d ju¿ po raz pi¹ty bada, kto w 1983 r. œmiertelnie
pobi³ w warszawskim komisariacie przy Jezuickiej Grzegorza Prze-
myka, syna opozycyjnej poetki Barbary Sadowskiej. Przed s¹dem
odpowiada tylko jeden zomowiec Ireneusz K., który doprowadzi³
maturzystê do komisariatu i wed³ug prokuratury bra³ udzia³ w biciu.
Ju¿ cztery razy by³ uniewinniany. PAP 



Mierz si³y na zamiary, 
nie zamiar wed³ug si³
Socjologowie opracowali kilka koncepcji narodu. Jedni stawiali nacisk na element wspólnoty tradycji,
jêzyka i kultury, wskazywali na decyduj¹c¹ rolê œwiadomoœci narodowej; inni akcentowali wspólnotê ekonomiczn¹, a jeszcze
inni zajêli siê relacjami pañstwo – naród.
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T
wierdzili oni, ¿e o narodzie
mo¿na mówiæ wtedy, gdy
wspólnota etniczna d¹¿y do

stworzenia w³asnego pañstwa po to, by
zapewni³o jej swobodny i bezpieczny
rozwój. Jeœli zaœ wspólnota ta utraci³a 
z jakichœ przyczyn swój byt pañstwowy,
pozostanie narodem tak d³ugo, jak
d³ugo bêdzie walczyæ o odzyskanie
i odbudowanie w³asnego, suwerennego
pañstwa.

Przez 123 lata Polacy nie ustawali w kul-
tywowaniu pamiêci o swej przesz³oœci,
wbrew trudnoœciom edukowali swoj¹
m³odzie¿ w duchu tradycji, walczyli z bro-
ni¹ w rêku, podnosili poziom ekonomicz-
ny ziem polskich. Wspólnota kultury trwa-
³a, chocia¿ w miarê up³ywu czasu stawa³o
siê coraz bardziej jasne, ¿e bez w³asnego
pañstwa trwanie to bêdzie coraz trudniej-
sze. Uczestniczenie w ¿yciu publicznym,
spo³ecznym, religijnym musia³o, wiêc
zaowocowaæ przekonaniem, ¿e nale¿y
wykorzystaæ ka¿d¹ sytuacjê dla odtworze-
nia pañstwa polskiego. W³aœnie pañstwa: 
o okreœlonych granicach, ustroju, prawach
i instytucjach.

Koncepcje odrodzenia 
Polski
88 lat temu niektórzy wo³ali: „Ni z tego

ni z owego mamy Polskê na pierwszego”.
To anegdotyczne zdanie mia³o wyra¿aæ
zdumienie, ¿e w ci¹gu zaledwie trzech
miesiêcy po³o¿ono solidne fundamenty
pod gmach pañstwowy. W koñcowym
okresie I wojny œwiatowej ziemie polskie
by³y okupowane przez armiê niemieck¹ 

i austriack¹. Wojska rosyjskie wycofa³y siê
z racji przegrywanej na froncie wschod-
nim wojny, oraz rewolucji paŸdzierniko-
wej. W listopadzie 1918 r. Niemcy pogr¹-
¿y³y siê we wrzeniu rewolucyjnym 
a monarchia austrowêgierska rozpad³a siê.
Polacy nie byli nieprzygotowani. Tu¿ przed
wojn¹ pojawi³y siê ró¿ne koncepcje zaan-
ga¿owania ¿ywio³u polskiego, tak by
wynieœæ z tego ogólnoœwiatowego konflik-
tu jak najwiêksze korzyœci. Pogl¹dy te nie
star³y siê ze sob¹, lecz raczej uzupe³nia³y.
Ka¿da okolicznoœæ by³a w zasadzie prze-
widziana. R. Dmowski stawia³ na Rosjê 
i ententê (sojusz francusko–angielski), dla-
tego ju¿ od 1917 r. przebywa³ w Pary¿u,
by byæ jak najbli¿ej centrum decyzyjnego
po przegranej przez Niemcy wojnie. J. Pi³-
sudski pozosta³ na ziemiach polskich orga-
nizuj¹c armiê, która pomog³a pokonaæ
Rosjê. Wysi³ek dyplomatyczny R. Dmow-
skiego, militarny J. Pi³sudskiego i propagan-
dowy, który by³ zas³ug¹ przede wszystkim
I. Paderewskiego przyniós³ sukces na
wszystkich polach. Niewiele jednak uda³o-
by siê zdzia³aæ nawet najwiêkszym
mê¿om stanu gdyby nie wysi³ek i entu-
zjazm ca³ego narodu. 

Powstanie Polski
W listopadzie 1918 r. na ziemiach pol-

skich powsta³o kilka oœrodków decyzyj-
nych. W Warszawie urzêdowa³a tzw.
Rada Regencyjna. To ona w³aœnie zrzek³a
siê swych uprawnieñ na rzecz przyby³e-
go do stolicy J. Pi³sudskiego. Ten, mimo
ogromnego spo³ecznego entuzjazmu
i poparcia nie sta³ siê dyktatorem, ale

zdecydowa³ siê powo³aæ rz¹d, któremu
podporz¹dkowa³y siê wszystkie inne
oœrodki administruj¹ce ziemiami trzech
zaborów. Oto sekwencja wydarzeñ: 
11 XI Pi³sudski otrzymuje w³adzê nad
wojskiem, 14 XI w³adzê cywiln¹ a ju¿ 16
XI og³asza powstanie pañstwa polskiego: 

„Jako wódz naczelny armii polskiej,
pragnê notyfikowaæ rz¹dom i narodom
wojuj¹cym i neutralnym istnienie pañ-
stwa polskiego niepodleg³ego, obejmuj¹-
cego wszystkie ziemie zjednoczonej Pol-
ski…” 

Rz¹d– pierwsze prawa
18 XI pierwszym premierem zosta³

socjalista J. Moraczewski. W ci¹gu kilku
dni zadekretowano podstawowe usta-
wodawstwo socjalne i obywatelskie:
8–godzinny dzieñ pracy, 6–godzinny
dzieñ pracy w soboty, ubezpieczenia
zdrowotne, zasi³ki urlopowe, prawa
wyborcze dla kobiet. W ten sposób ode-
brano argumenty tym, którzy usi³owali
wywo³aæ rewolucjê bolszewick¹ w Pol-
sce pod pretekstem, ¿e nie bêdzie ona
dba³a o klasê robotnicz¹. Jednoczeœnie,
gdy zorientowano siê, ¿e rz¹d ten jest
dla zachodniej opinii zbyt lewicowy, 

J. Pi³sudski odwo³a³ go mimo, ¿e sam
wywodzi³ siê z Polskiej Partii Socjalistycz-
nej. Pamiêtaæ nale¿y jednak, ¿e raz ju¿
wprowadzone ustawodawstwo nie
zosta³o zmienione. Kolejnym premierem
zosta³ znany i szanowany I. Paderewski.
Stanê³o przed nim nowe zadanie: jak naj-
szybsze przeprowadzenie wyborów
parlamentarnych. 

Pierwszy parlament
Mia³ byæ to pierwszy od ponad wieku

polski parlament. Nie by³o ¿adnych pro-
blemów z ustalenie jednoizbowoœci, liczby
pos³ów i senatorów a tak¿e ordynacji
wyborczej ( 28 XI). Chyba ca³y sukces
tkwi³ w poszanowaniu demokratycznych
wzorców oraz nie ogl¹danie siê na interes
partyjny. Ju¿ 26 I 1919r. przeprowadzono
wybory wszêdzie tam gdzie to by³o mo¿li-
we. Pierwszy porozbiorowy parlament
zebra³ siê w lutowym. Frekwencja wybor-
cza by³a imponuj¹ca, w trudnych, polo-
wych wrêcz warunkach do urn posz³o 
5 milionów Polaków! Wyborów nie
wygra³y wcale partie radykalne i lewico-
we, ale te, które g³osi³y has³a prawicowe,
narodowe i ludowe. 

Konstytucje
Ju¿ 20 II 1919 r. zosta³a uchwalona tzw.

ma³a konstytucja. Zawarto w niej informa-
cje o najwy¿szych w³adzach II RP. W³adzê
ustawodawcz¹ sprawowa³ Sejm, wyko-
nawcz¹ Naczelnik Pañstwa wraz z rz¹dem
zaœ s¹downicz¹ – niezawis³e s¹dy. 2 lata
póŸniej, 

17 III 1921 r. zosta³a uroczyœcie przyjê-
ta przez Sejm Ustawodawczy pierwsza
konstytucja pañstwa polskiego. Gwaran-
towa³a ona trójpodzia³ w³adzy, demokra-
cjê, republikanizm oraz parlamentaryzm. 

Granice
Równolegle do tworzonego systemu

politycznego wy³ania³ siê kszta³t terytorial-
ny pañstwa polskiego. Trzeba pamiêtaæ, ¿e
odradzaj¹cy siê kraj sta³ naprzeciw intere-
som niemieckim i rosyjskim (wtedy ju¿
sowieckim), silne na ziemiach dawnej Pol-
ski by³y nacjonalizmy: litewski, ukraiñski
i inne. 

I tu ogromn¹ rolê odegra³ R. Dmow-
ski, który podczas konferencji pokojo-
wej w Pary¿u przedstawi³ odpowiedniej
komisji memorandum dot. polskich gra-
nic. Choæ nie wszystkie oczekiwania
zosta³y spe³nione, to jednak gwaranto-

wano plebiscyty na Warmii i Mazurach
oraz na Górnym Œl¹sku, dostêp do Ba³ty-
ku. Trzeba przyznaæ, ¿e Polacy starali siê
tak¿e prowadziæ politykê faktów doko-
nanych – powstanie wielkopolskie, póŸ-
niejsze powstania œl¹skie mia³y za zada-
nie przekonaæ pañstwa zachodnie o pol-
skoœci tych ziem. Z drugiej strony zupe³-
nie nie ogl¹dano siê na propozycje alianc-
kich dyplomatów w rodzaju lorda
Curzona, którzy proponowaliby
wschodnia granica pañstwa przebiega³a
wzd³u¿ linii Bugu. Wojna z Rosj¹ Radziec-
k¹ przesunê³a granicê wschodni¹ na
rzekê Zbrucz. Przy³¹czono tak¿e Wilno,
choæ zdawano sobie sprawê, ¿e pogor-
szy to stosunki z odradzaj¹c¹ siê Litw¹,
podobnie uczyniono ze Lwowem, który
od listopada 1918 r. walczy³ z Ukraiñca-
mi o sw¹ polskoœæ. 

Porównanie
Zróbmy ma³e porównanie– niech czer-

wiec 1989 r. odgrywa tak prze³omow¹
role dla powstania III RP jak listopad 1918r.
odgrywa³ dla powstania II RP. 

Mo¿e takie porównania s¹ niew³aœciwe
a mo¿e wrêcz przeciwnie… Mo¿e jednak
dadz¹ nam do myœlenia… 

Podsumowanie
W 3 miesi¹ce (1918/1919) Polacy

stworzyli pañstwo z siln¹ i stabiln¹ w³a-
dzê wykonawcz¹, kontrolowan¹ przez
demokratycznie wybran¹ w³adzê usta-
wodawcz¹, uznawane na arenie miêdzy-
narodowej. Mimo katastrofalnej, powo-
jennej sytuacji ekonomicznej wprowa-
dzono w ¿ycie ówczeœnie najbardziej
nowoczesne ustawodawstwo socjalne,
skutecznymi i natychmiastowymi refor-
mami stopuj¹c krwaw¹ rewolucjê.
Wszystko to odbywa³o siê w warunkach
ci¹g³ej walki o granice, w których uczest-
niczy³y oddzia³y sprawnie organizowanej
armii polskiej, powstañców i samoobro-
ny. Czy to byli inni Polacy ni¿ my? 

Agnieszka Rurak–¯eleŸny 

Porady prawne
Czas podró¿y s³u¿bowej a czas pracy

S¹d Najwy¿szy w orzeczeniu 
z 23.06.2005 r. uzna³, ¿e czas dojazdu do
miejscowoœci stanowi¹cej cel pracowni-
czej podró¿y s³u¿bowej i powrotu z niej
nie s¹ pozostawaniem w dyspozycji pra-
codawcy w miejscu wyznaczonym do
wykonywania pracy w rozumieniu art.
128§1 Kodeksu Pracy, lecz w zakresie
przypadaj¹cym na godziny normalnego
rozk³adu czasu pracy podlegaj¹ wliczeniu
do jego normy, natomiast w zakresie
wykraczaj¹cym poza rozk³adowy czas
pracy maj¹ w sferze regulacji czasu pracy
i prawo do wynagrodzenia, donios³oœæ 
o tyle, o ile uszczuplaj¹ limit gwarantowa-
nego pracownikowi czasu odpoczynku. 

Dla ustalenia wyst¹pienia podró¿y
s³u¿bowej tzn. nietypowej istotne zna-

czenie ma okreœlenie miejsca pracy pra-
cownika.

Podró¿ s³u¿bowa wystêpuje wówczas,
gdy pracownik ma wykonaæ powierzone
mu obowi¹zki poza sta³ym miejscem
œwiadczenia pracy, które nie musi byæ
to¿same z siedzib¹ pracodawcy.

W zale¿noœci od sposobu okreœlenia
miejsca pracy w umowie o pracê – sta-
³ym miejscem pracy pracownika mo¿e
byæ jedna lub kilka miejscowoœci.

Przyjmuje siê, ¿e podró¿ s³u¿bowa nie
stanowi wykonywania pracy w rozumie-
niu art. 80 KP (z ma³ymi wyj¹tkami np. kie-
rowca). Je¿eli natomiast pracownik po
zu¿yciu na podró¿ s³u¿bow¹ ca³ego nor-
malnego czasu pracy wykona ponadto
jak¹œ konkretn¹ pracê bêdzie przys³ugiwa³

za ni¹ dodatek, o którym mowa w art.
1511 KP.

S¹d Najwy¿szy wskaza³, i¿ godziny
podró¿y s³u¿bowej maj¹ w sferze regu-
lacji czasu pracy i wynagrodzenia za
pracê donios³oœæ o tyle, o ile uszczuplaj¹
limit gwarantowanego pracownikowi
odpoczynku.

Nadmieniæ nale¿y, ¿e ¿aden przepis
Kodeksu Pracy nie reguluje prawa pra-
cownika odbywaj¹cego podró¿ s³u¿bo-
w¹ do nieprzerwanego odpoczynku.

Wydaje siê, ¿e w takiej sytuacji nale¿y
siê posi³kowaæ art. 132 i 133 Kodeksu
Pracy.

Zgodnie z powo³anymi artyku³ami,
pracownikowi przys³uguje prawo, do co
najmniej 11 godzin nieprzerwanego

odpoczynku i w ka¿dym tygodniu
prawo, do co najmniej 35 godzin nie-
przerwanego odpoczynku.

Zdaniem wielu autorów powa¿nym
mankamentem obowi¹zuj¹cego Kodek-
su Pracy jest brak w nim regulacji podró-
¿y s³u¿bowej.

Zagadnienie to budzi wiele kontro-
wersji wœród teoretyków i praktyków
prawa pracy. Wielu komentatorów
uwa¿a, ¿e obecna regulacja godzi w inte-
res pracownika jako s³abszej strony sto-
sunku pracy. 

Generalnie rzecz bior¹c z przytoczo-
nego orzeczenia wnika, ¿e podró¿ s³u¿-
bowa do miejsca realizacji zadania robo-
czego i z powrotem nie stanowi wyko-
nywania pracy i nie rodzi roszczenia o

wynagrodzenie
wraz z ewentu-
alnymi dodatka-
mi za pracê w
godzinach nad-
liczbowych.

Prezentowa-
ny pogl¹d nie
znajduje jednak
oparcia w obo-
wi¹zuj¹cych przepisach prawnych.
Wydaje siê, ¿e zagadnienia te powinny
byæ uwzglêdnione w pracach i zamierze-
niach dotycz¹cych nowej kodyfikacji
Kodeksu Pracy.

opracowa³ 
Mec. Edward Chmiel

Pañstwo Czas powstawania Czas powstawania Czas powstawania 

I suwerennego parlamentu I suwerennego rz¹du konstytucji

Tzw.ma³ej w³aœciwej

II RP XI 1918-II1919 14 XI 1918-II  1919 26 I 1919- II 1919-
20 II 1919 17 III 1921

III RP 1989-1991 1989- 1991 1989-1992 1989-1997
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Prawda zawsze chodzi 
w cierniowej koronie
„Módlmy siê, aby z tej œmierci wyros³o dobro, tak jak z krzy¿a zmartwychwstanie” – powiedzia³ Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II 
po tragicznej œmierci s³ugi Bo¿ego ks. Jerzego Popie³uszki. 

T
e znamienne s³owa przypo-
mnia³ ks. Feliks Folejewski
podczas wczorajszej Mszy œw.

w koœciele œw. Stanis³awa Kostki na
warszawskim ¯oliborzu z okazji 22.

rocznicy œmierci ks. Jerze-
go Popie³uszki.

We Mszy Œwiêtej, której
przewodniczy³ Prymas Pol-
ski ks. kard. Józef Glemp,
uczestniczy³y rzesze wier-
nych. Obecna by³a tak¿e
matka zamordowanego
kap³ana, pani Marianna

Popie³uszko. 
– Zgromadzi³a nas
tutaj wdziêcznoœæ
za dar ¿ycia,

modlitwy i mêczeñstwa ks. Jerzego,
patrona “Solidarnoœci” – mówi³ w czasie
homilii ks. Folejewski. Doda³, ¿e ks.
Jerzy “nosi³ w sercu zmaganie miêdzy
heroizmem a bestialstwem, czyli
wszystko to, co prze¿ywali Polacy”. 
– Tyle razy przychodziliœmy na to œwiê-
te miejsce, tyle razy s³uchaliœmy dobrej
nowiny, g³oszonej przez ks. Jerzego 
z tego miejsca. Widzieliœmy w jego twa-
rzy, ¿e radoœæ i nadzieja, smutek i trwo-
ga ludzi wspó³czesnych, zw³aszcza ubo-
gich i wszystkich cierpi¹cych, s¹ te¿
radoœci¹ i nadziej¹, smutkiem i trwog¹
uczniów Chrystusowych – mówi³
kaznodzieja. Podkreœli³, ¿e ten bestialsko
zamordowany kap³an „s³owem, ewan-
gelicznym tonem, postaw¹ broni³ ludzi

przed nienawiœci¹, przed szatañsk¹ ide-
ologi¹ walki klas”. 

Przypomnia³ równie¿ zawo³anie,
które czêsto powtarza³ ks. Jerzy: „Nie
daj siê zwyciê¿yæ z³u, ale z³o zwyciê¿aj
dobrem”. – Z³o jest bez wyobraŸni, ks.
Jerzy wo³a³ i wo³a o wyobraŸniê mi³oœci 
i mi³osierdzia. Je¿eli ktoœ z nas nie wierzy,
¿e dobro jest potê¿niejsze, przegra³ 
– mówi³ do rzesz wiernych przyby³ych
na uroczystoœci, tak¿e ³¹cz¹cych siê 
w modlitwie z ¿oliborskim sanktuarium
dziêki Radiu Maryja i Telewizji Trwam.
Wskaza³ równie¿ na kierunek, jaki nakre-
œli³ nam ks. Popie³uszko. – Mamy przy-
czyniaæ siê do dobra duchowego i mate-
rialnego innych ludzi. Nie mo¿emy byæ
widzami i kibicami ¿ycia spo³ecznego.

Nie mo¿na wspó³dzia³aæ ze z³em. Nale-
¿y proponowaæ lepsze rozwi¹zanie, a nie
potêpiaæ wszystkich i wszystko. Broniæ
wszystkiego, co dobre, i sprzyjaæ temu
– zaznaczy³ ks. Folejewski. Nazwa³ te¿
ks. Jerzego „patronem drogi na górê b³o-
gos³awieñstwa”. Na zakoñczenie powie-
dzia³, ¿e “cena, któr¹ zap³aci³, jest wyso-
ka”. Przypomnia³ w tym miejscu s³owa
ks. Popie³uszki: „Tylko plewy nie kosztu-
j¹, a prawda zawsze chodzi w cierniowej
koronie”. 

Po uroczystoœciach na grobie ks.
Popie³uszki zapalono znicze, z³o¿ono
wieñce i kwiaty. 

Magdalena M. Stawarska
Nasz Dziennik
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W³adza musi liczyæ siê z cz³owiekiem
Jak co roku we wroc³awskiej Lokomotywowni zebrali siê kolejarze, 
aby upamiêtniæ rocznice protestu g³odowego z 1980r.

O
prócz uczestników tamtych
wydarzeñ, na uroczystej
mszy œwiêtej sprawowanej

pod przewodnictwem metropolity
wroc³awskiego ks. Mariana Go³êbiew-
skiego stawili siê przedstawiciele
w³adz pañstwowych, wojewódzkich i
samorz¹dowych. 

– ¯yczê braci kolejarskiej b³ogos³a-
wieñstwa Bo¿ego, pogody ducha,
pomyœlnoœci osobistej, dla wszystkich
pracy, z której mogliby utrzymaæ swoje
rodziny  i dobrze wykszta³ciæ swoje dzie-
ci. W tej intencji siê modlê – zapewni³
zebranych arcybiskup.

W homilii, arcybiskup Go³êbiewski
poruszy³ znaczenie s³owa „s³u¿ba”. 
W dzisiejszych czasach s³owo zatraci³o
pierwotne ewangeliczne znaczenie. Dziœ
mamy S³u¿bê Graniczn¹, s³u¿by sanitar-
ne, s³u¿by specjalne. Niechêtnie u¿ywa
siê terminów pochodnych jak „s³u¿¹cy”,
„s³uga”.

– Boimy siê tego s³owa, bo ka¿dy 
z nas ma wygórowan¹ ambicjê, by mieæ

w³adzê. Pismo Œwiête ma inn¹ perspek-
tywê. Nawi¹zuj¹c do czytañ mszalnych,
arcypasterz wskaza³, ¿e tam Chrystus
nie jest despot¹, tyranem, ale s³ug¹. Dzi-
siaj w³adza czêsto mówi o s³u¿bie, ale
czêsto czyni zupe³nie inaczej. Protest
g³odowy sprzed 26 lat powsta³ w³aœnie
jako odpowiedŸ na arogancjê ówczesnej
w³adzy, która rz¹dzi³a z obcego nadania.

– Czyta³em raport z tego protestu.
Ile¿ tam by³o utarczek, agresji, byle tylko
podzieliæ i oszukaæ kolejarzy. Materialnie
kolejarze nie zyskali zbyt wiele, ale
wygrali moralnie, bo pokazali w³adzy, ¿e
musi siê ona liczyæ z cz³owiekiem. To
by³o ich wielkie zwyciêstwo, którego
zaowocowa³o w 1989r., kiedy odzyskali-
œmy wolnoœæ – mówi³ metropolita wro-
c³awski.

Odnosz¹c siê do wspó³czesnoœci,
arcybiskup wskaza³, ¿e tak¿e obecne
w³adze nie powinny odrzucaæ s³owa
„s³u¿ba”. Na pierwszym miejscu powin-
no staæ dobro wspólne, a nie interes par-
tii. Naród natomiast za poœrednictwem

wyborów ma prawo do kontroli poczy-
nañ polityków.

W czasie mszy do rodziny zwi¹zko-
wych sztandarów przyby³ kolejny –
poœwiêcony zosta³ sztandar „S” PKP
Energetyka Wroc³aw.

– Najbardziej zapamiêta³em doœwiad-
czenie wspólnoty, jaka siê miêdzy nami
narodzi³a w czasie tego strajku – wspo-
mina³ ksi¹dz pra³at Stanis³aw Orzechow-
ski.

Arcybiskup Go³êbiewski otrzyma³ od
kolejarzy symboliczne insygnia w³adzy na
kolei, czapkê i lizak. Warto zaznaczyæ, ze
po d³ugoletnich staraniach na kolejarskie
czapki powróci³, jak przed wojn¹, orze³ z
koron¹. 

Po zakoñczeniu mszy przemówienia
wyg³osili zaproszeni goœcie. Uczestnik
protestu g³odowego Ewaryst Waligórski
apelowa³ do w³adz, aby zebraæ wspo-
mnienia uczestników i udokumentowaæ
historiê, która siê tu rozegra³a w paŸ-
dzierniku 1980 r. – Jest nas coraz mniej.
Nastêpne pokolenie mo¿e ju¿ nie wie-

dzieæ, czy chodzi³o wtedy o miskê, czy
o idea³y – mówi³. Do tego apelu przy³¹-
czy³ siê przewodnicz¹cy dolnoœl¹skiej
„Solidarnoœci” Janusz £aznowski. Wyrazi³
przekonanie, ¿e podczas obchodów
rocznicy stanu wojennego, prezydent

Lech Kaczyñski uhonoruje uczestników
protestu kolejarzy.

Na zakoñczenie uroczystoœci goœcie
z³o¿yli kwiaty pod pomnikiem patronki
kolejarzy Œw. Katarzyny Aleksandryjskiej. 

Marcin Raczkowski
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d dwóch lat Solidarnoœæ Zag³ê-
bia Miedziowego wraz z pro-
boszczem ks. Waldemarem

Weso³owskim organizuj¹ w tej wiosce
ko³o Œcinawy regionalne uroczystoœci 
w rocznicê œmierci ks. Jerzego. To w³a-
œnie w tym koœciele 4 czerwca 1972
roku ksi¹dz Jerzy odprawi³ jedn¹ ze
swoich mszy prymicyjnych. Przed msz¹
delegacje z³o¿y³y kwiaty pod tablic¹
ksiêdza Jerzego. We mszy uczestniczyli
przedstawiciele NSZZ „Solidarnoœæ”,
parlamentarzyœci, w³adze samorz¹do-
we oraz mieszkañcy Parszowic. Obec-

ne by³y równie¿ poczty sztandarowe
NSZZ „Solidarnoœæ”: Regionu Zag³êbie
Miedziowe i ZG Lubin. Mszy œwiêtej
koncelebrowanej przewodniczy³ ks.
prof. Piotr Nitecki z Wroc³awia, który 
w kazaniu mówi³: „Od 22 ju¿ lat patrzy-
my na ksiêdza Jerzego w dwóch wymia-
rach. Patrzymy na niego jako na boha-
tera narodowego, który ma ju¿ swoje
miejsce w podrêcznikach historii. 
W tych znakach, w tych tablicach, tak
jak u was w tej œwi¹tyni, pomnikach,
nazwach ulic, placów, szkó³ i innych
instytucji. O nim siê ju¿ dzisiaj ucz¹ m³o-

dzi ludzie, którzy nie pamiêtaj¹ tamtych
dramatycznych czasów dominuj¹cej
ideologii k³amstwa, z³a i przemocy. Ucz¹
siê o cz³owieku, który potrafi³ byæ wier-
ny najwy¿szym wartoœciom i w imiê
wiernej s³u¿by przy nich trwa³ i je g³osi³,
bo uwa¿a³, ¿e jego miejsce jest przy tych
ludziach, którzy go potrzebowali. Ci 
z nas, którzy pamiêtaj¹ dramat stanu
wojennego i tamten œwiat totalitarnego
k³amstwa, wiedz¹, co to znaczy³o 
w tamtym czasie byæ wiernym warto-
œci¹. Tak, to by³o bohaterstwo i dlatego
ksi¹dz Jerzy Popie³uszko ju¿ jest dziœ
uznanym bohaterem narodowym. 

Kiedy jednak my, ludzie wiary, przycho-
dzimy do o³tarza jego prymicyjnej Mszy
œwiêtej to patrzymy na niego nie tylko w
wymiarach bohatera narodowego, ale
mówimy o nim, ¿e jest S³ug¹ Bo¿ym.” 

(…) „Ksi¹dz Jerzy dobrze rozumia³, ¿e
Koœció³ nie mo¿e zostawiæ cz³owieka
samego sobie, zw³aszcza wtedy, w stanie
wojennym, kiedy tak trudno by³o wielu
ludziom siê odnaleŸæ, i dlatego s³u¿y³ cz³o-
wiekowi, nie partiom, nie strukturom 
– s³u¿y³ cz³owiekowi. Dzisiaj czêsto siê

mówi, ¿e on zgin¹³ za Polskê, za Solidar-
noœæ, za nasz¹ wolnoœæ. Gdybyœmy tylko
do tego sprowadzili jego pos³ugê, to trze-
ba by³o by powiedzieæ, ¿e jest on tylko
bohaterem narodowym, ale nie S³ug¹
Bo¿ym. Nie moglibyœmy wtedy myœleæ,
mówiæ i modliæ siê o jego beatyfikacjê.
Wielkoœæ Ksiêdza Jerzego polega³a zaœ
przede wszystkim na tym, ¿e by³ tak bar-
dzo wyrazistym g³osicielem Chrystusa,
który Jest Prawd¹ (por. J 14, 6) i na wzór
Chrystusa by³ s³ug¹ cz³owieka. Ksi¹dz
Jerzy Popie³uszko niós³ Ewangeliê ubogim,
a takie jest has³o dzisiejszego dnia misyj-
nego obchodzonego w ca³ym œwiecie. 
W ca³ym Koœciele powszechnym dzisiaj
siê mówi o obowi¹zku niesienia Ewangelii
ubogim. Ksi¹dz Jerzy niczego innego nie
robi³, bo wiedzia³, bo Koœció³ go tego
nauczy³, ¿e ubogi to nie jest tylko ten, co
nie ma co do garnka w³o¿yæ, kto pracy 
i chleba nie ma, kto jest bezdomny. Ubo-
gim jest te¿ ten, któremu zabrano podsta-
wow¹ hierarchiê wy¿szych wartoœci, któ-
rego pozbawiono prawdy, godnoœci, mi³o-
œci, dobra. W œwiecie totalnego zak³ama-
nia, jakim by³ komunizm prawda mia³a si³ê

bomby atomowej. Prawda by³a groŸna.
Podczas Mszy œwiêtej za Ojczyznê na war-
szawskim ̄ oliborzu, widaæ by³o, ¿e kaza-
nia ksiêdza Jerzego to nie by³a tania publi-
cystyka polityczna uprawiana na ambonie,
ale ¿e by³a to ewangelizacja najwy¿szej
próby, po prostu s³u¿ba Chrystusowi-
Prawdzie.”  (…) „Dziêkujemy wiêc za
ksiêdza Jerzego, ale tak¿e prosimy, aby Pan
Bóg da³ nam jeszcze wiêkszy znak – znak
jego beatyfikacji. Bo choæ ksi¹dz Jerzy i tak
ju¿ jest dla nas, ludzi wiary, znakiem wiel-
koœci, to pragniemy ¿eby Bóg go jeszcze
bardziej uwiarygodni³ w symbolu beatyfi-
kacji, w tym oficjalnym akcie Koœcio³a
stwierdzaj¹cym, ¿e ta jego s³u¿ba by³a rze-
czywiœcie s³u¿b¹ cz³owieka wielkiego, 
a wiêc œwiêtego. Modlimy siê o to wszy-
scy, ale w takich miejscach jak to, w takiej
œwi¹tyni i przy takim o³tarzu jak ten, ta
modlitwa brzmi szczególnie i przejmuj¹co.
I wierzmy w to, ¿e kiedyœ bêdzie taki
dzieñ, ¿e spotkamy siê tu po beatyfikacji
Ksiêdza Jerzego i ¿e tu, na Dolnym Œl¹sku
bêdzie jedna z wielkich uroczystoœci
dziêkczynnych za ³askê jego beatyfikacji
Amen.” WO

S³uga i bohater
W 22. rocznicê mêczeñskiej œmierci ks. Jerzego Popie³uszki w koœciele œw. Rodziny w Parszowicach odprawiona zosta³a
uroczysta msza œwiêta w intencji szybkiej beatyfikacji ks. Jerzego. 

19 paŸdziernika 1984 roku ks. Popie³uszko wraca³ z Bydgoszczy, gdzie odprawi³ mszê
dla ludzi pracy. Przy wiosce Górsk, na terenie niezabudowanym, samochód ksiêdza
zatrzymali trzej funkcjonariusze IV departamentu MSW, zajmuj¹cego siê zwalczaniem
Koœcio³a katolickiego - Grzegorz Piotrowski, Waldemar Chmielewski 
i Leszek Pêkala. Pobili ksiêdza, zwi¹zali i wrzucili do baga¿nika. Prawdopodobnie jesz-
cze ¿ywego, z przywi¹zanym do nóg workiem kamieni, wrzucili do Zalewu W³oc³aw-
skiego. Kierowca ksiêdza zdo³a³ wyskoczyæ z jad¹cego samochodu porywaczy 
i zawiadomiæ o uprowadzeniu. Zabójcy, skazani w tzw. procesie toruñskim, s¹ ju¿ na wol-
noœci. Wyszli z wiêzieñ po odbyciu tylko czêœci z orzeczonych wobec nich kar wiêzienia.
W 1997 roku rozpoczêto proces beatyfikacyjny ksiêdza Popie³uszki. Obecnie zmierza on
ju¿ ku koñcowi. Proces ma siê zakoñczyæ w pierwszych miesi¹cach przysz³ego roku. 


