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Sprawiedliwoœæ po latach

Dopiero po siedemnastu latach od upadku komunizmu przed S¹dem stan¹³ pierwszy funkcjonariusz S³u¿by Bezpieczeñstwa,
który zajmowa³ siê rozpracowywaniem opozycji w Zag³êbiu Miedziowym. Na zdjêciu Jan Sugalski zeznaje przed s¹dem
przeciwko funkcjonariuszowi SB Bogdanowi M. z Legnicy.
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Barbórka 2006
Œwiêt¹ Barbarê uwa¿a siê za jedn¹ ze Œwiêtych Wspomo¿ycielek, pomocnych przy konaniu i prowadz¹cych do Boga.
Z czasem przyjêli j¹ za sw¹ patronkê ludzie wykonuj¹cy niebezpieczne zawody: marynarze, artylerzyœci,
a przede wszystkim - górnicy.
Wed³ug legendy, œwiêta Barbara urodzi³a siê w Nikomedii,
na terenie obecnej Turcji w III wieku naszej ery.
By³a córk¹ bogatego i wp³ywowego kupca, poganina, który
za wszelk¹ cenê chcia³ uchroniæ j¹ przed chrzeœcijañstwem.
Barbara jednak potajemnie uczestniczy³a w spotkaniach niewielkiej grupki chrzeœcijan. W zwi¹zku z tym, ojciec wybudowa³ warown¹ wie¿ê, w której uwiêzi³ Barbarê. Kontaktowaæ
mogli siê z ni¹ jedynie nauczyciele.
Jeden z nich – chrzeœcijanin – nawróci³ Barbarê. W tajemnicy przed rodzicami przyjê³a chrzest, wyrzekaj¹c siê dotychczasowych bogów i bogactw ojca. Postanowi³a ponadto
poœwiêciæ siê Chrystusowi, ¿yj¹c w dozgonnej czystoœci.
Wzbudzi³o to gniew jej ojca, który zakaza³ córce praktykowania nowej religii. GroŸby, znêcanie psychiczne oraz dotkliwe kary na nic siê zda³y. Po pewnym czasie Barbara wydana
zosta³a w³adzom i skazana na œmieræ przez œciêcie mieczem.
Wed³ug tradycji, ponios³a œmieræ mêczeñsk¹ z r¹k swojego
ojca w roku 306. Legenda g³osi, ¿e mêczeñstwu towarzyszy³y
cuda – w nocy mia³ j¹ odwiedziæ Chrystus, zaleczyæ jej rany
i udzieliæ Komunii Œw. Natomiast ojciec po zabiciu córki zosta³
pora¿ony piorunem.
RzeŸby i wizerunki œw. Barbary spotkaæ mo¿na m.in.
w koœcio³ach i w wyrobiskach kopalñ wielu krajów europejskich.
W Polsce, najstarsza rzeŸba przedstawiaj¹ca jej postaæ
pochodzi z 1689 roku i zachowa³a siê w kopalni soli w Wieliczce.
Kult œwiêtej Barbary, dziewicy i mêczennicy,
rozwija³ siê od VI wieku. Cesarz wschodniorzymski Justynian I Wielki sprowadzi³ wówczas
relikwie œwiêtej Barbary do Konstantynopola,
gdzie w póŸniejszym czasie wzniesiona zosta³a
œwi¹tynia pod jej wezwaniem. Obecnie, czêœæ
relikwii znajduje siê w skarbcu bazyliki œwiêtego
Jana na Lateranie w Rzymie oraz koœciele Najœwiêtszej Marii Panny w Transportinie,
w Neapolu.
W Polsce, pierwszy koœció³ ku czci œwiêtej
Barbary wystawiono w 1262 roku w Bo¿ygniewie ko³o Œrody Œl¹skiej.
(meg)
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Wielka radoœæ
z przyjœcia Zbawiciela
Jezusa Chrystusa niech
bêdzie udzia³em
w sercu Zwi¹zkowców!
Niech ust¹pi¹ wszelkie
smutki, a zagoœci
Chrystus, a wraz
z Nim – na sta³e pokój
i nadzieja.

Z okazji Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia
¿yczê, by w tê Œwiêt¹
Noc, czuwaj¹c przy
Nowonarodzonym
nie zabrak³o nam
radoœci i pokoju,
a blask Betlejemskiej
Gwiazdy rozœwietla³
nasz¹ Ojczyznê
i ka¿dego z nas.

Ks. Marian Kopko
Duszpasterz NSZZ
„Solidarnoœæ” Regionu
Zag³êbie Miedziowe

Bogdan Or³owski
przewodnicz¹cy ZR
Zag³êbie Miedziowe
NSZZ „Solidarnoœæ”

Nie przeszkadzaj¹
W zak³adach produkcyjnych na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej organizuj¹ siê pracownicy.

O

bawialiœmy siê, ¿e pracodawca
nie bêdzie chcia³ zwi¹zków
w naszej firmie – mówi Antoni
Skalski, szef „Solidarnoœci” w firmie Faurecia w legnickiej podstrefie LSSE. – Ale
nie by³o tak Ÿle. Teraz powoli siê docieramy

O nowych organizacjach w LSSE pisze
„S³owo Polskie Gazeta Wroc³awska”.

Faurecia zatrudnia oko³o 500 osób. Do
„Solidarnoœci” zapisa³o siê 70 z nich. Zwi¹zek powsta³ spontanicznie. – Mam
doœwiadczenie w pracy zwi¹zkowej – opowiada przewodnicz¹cy Antoni Skalski.
– Dla mnie wiêc nie by³o problemu
z namówieniem ludzi do za³o¿enia zwi¹zku.
Poszliœmy do zarz¹du regionu legnickiej
„Solidarnoœci” i zarejestrowaliœmy siê. Teraz
wstêpuj¹ nowi ludzie.
Antoni Skalski zapewnia, ¿e jego
zwi¹zek nie jest negatywnie
nastawiony do pracodawcy.
– Szefowie firmy nie przeszkadzaj¹ nam w pracy
– dodaje Antoni Skalski.
– Odnoszê wra¿enie, ¿e
dosyæ pozytywnie nas
ocenili. Chcemy rozwi¹zywaæ problemy
ludzi i jednoczeœnie
wspó³pracowaæ z pracodawc¹.
W japoñskiej firmie
Sanden, w podstrefie
polkowickiej LSSE
pracownicy równie¿
postanowili siê zorganizowaæ. – Musieliœmy
wreszcie zawalczyæ
o swoje –mówi przewodnicz¹cy
„S”
w zak³adzie Piotr
Dobrowolski. – Zdarza³o siê, ¿e pracownicy
dostawali zani¿one pensje,
nie by³o premii. Teraz rozmawiamy z pracodawc¹, ale jeszcze
nie jesteœmy w pe³ni akceptowani.
Jednak bêdziemy walczyæ o swoje
prawa.

W Sandenie do zwi¹zków wst¹pi³o 68
pracowników na 200 zatrudnionych.
– Zwi¹zek powsta³ i to jest fakt – t³umaczy
Tomasz Pokorny, dyrektor ds. personalnych. – Bêdziemy wspólnie pracowaæ dla
dobra firmy.
– Nagle Japoñczycy przejrzeli na oczy
– mówi przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu
Zag³êbie Miedziowe, Bogdan Or³owski.
– Zaczêli siê pytaæ, co ludzi tak boli, ¿e chc¹
zak³adaæ zwi¹zek zawodowy. Mened¿erowie firm z regu³y nas nie kochaj¹. Z Zawi¹za³y siê one spontanicznie. – Wielokrotnie
próbowaliœmy namawiaæ pracowników ze
strefy specjalnej, aby zak³adali organizacje
– dodaje Bogdan Or³owski. – Wiêkszoœæ
z nich ma umowy na czas okreœlony i siê
boj¹. Do zak³adów nie mogliœmy wejœæ, bo
nas nie wpuszczano. Ale one s¹ potrzebne,
by w m¹dry sposób broniæ pracowników.
S¹ firmy, które to rozumiej¹, i z nimi wspó³praca dobrze siê uk³ada.
ród³o „S³owo Polskie Gazeta Wroc³awska”,
28.11.2006

Czy zwi¹zki s¹ potrzebne?
DARIUSZ D¥BROWSKI, szef Solidarnoœci w VW Motor Polska w Polkowicach
Jak najbardziej. Dziêki nim ludzie mog¹
walczyæ o swoje prawa i dotrzeæ ze swoimi
problemami do pracodawcy. W naszej firmie wspó³praca z pracodawcami uk³ada siê
bardzo dobrze.
RADOS£AW POBOL, przewodnicz¹cy
Solidarnoœci w Starostwie Powiatowym
w G³ogowie
– Zwi¹zki z regu³y powstaj¹, gdy Ÿle siê
dzieje w firmie. Gdy siê pojawi¹, to pracodawcy zaczynaj¹ inaczej traktowaæ pracowników. W ostatecznym rachunku jest to
korzystne dla pracodawcy, bo ludzie lepiej
pracuj¹.
MICHA£ KUSZYK, wiceprezes Zwi¹zku
Pracodawców Polska MiedŸ
– Tylko idiota nie godzi siê na powstanie
zwi¹zków zawodowych w swoim zak³adzie.
One s¹ potrzebne w firmie. Nie powstaj¹ po
to, aby okraœæ pracodawcê.
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Szkolenia
Cz³onkowie organizacji wydzia³owych z: Przedszkola Publicznego
w Œcinawie, Szko³y Podstawowej nr 3 w Œcinawie, Zespo³u Szkó³
w Chróstniku, Szko³y Podstawowej nr 3 w Lubinie, Szko³y Podstawowej nr 8 w Lubinie, Zespo³u Szkó³ nr 1 w Lubinie, Gimnazjum nr 3 w
Lubinie, Spó³dzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie i Zespo³u Szkolno–Przedszkolnego w Radwanicach zrzeszeni w Organizacji Miêdzyzak³adowej Pracowników Oœwiaty i Wychowania NSZZ „Solidarnoœæ” w Lubinie wziêli udzia³ w Szkoleniu ogólnozwi¹zkowym dla
dzia³aczy oœwiatowych SOD–1, które mia³o miejsce w Lubinie,
w dniach 9 – 10 i 13 – 14 listopada 2006 r. Szkolenie dotyczy³o prawa
oœwiatowego oraz prawa wewn¹trzzwi¹zkowego. Zajêcia prowadzili
Mariola Karwan, Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski.

W G³ogowie, w dniach 23 – 24 listopada br. odby³o siê szkolenie
Wybrane uprawnienia zwi¹zków zawodowych , w którym wziêli
udzia³ cz³onkowie Zwi¹zku z Organizacji Miêdzyzak³adowej Pracowników Oœwiaty i Wychowania NSZZ „Solidarnoœæ” w G³ogowie. Zajêcia dotyczy³y uprawnieñ zwi¹zkowych wynikaj¹cych z ustawy o zwi¹zkach zawodowych oraz zasad zarz¹dzania zak³adowym funduszem
œwiadczeñ socjalnych, a przeprowadzili je Ewa Kosiorowska i Jerzy
Morawski.
Cz³onkowie Organizacji Miêdzyzak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ”
przy Hucie Miedzi „Legnica” Oddziale KGHM „Polska MiedŸ” SA
wziêli udzia³ w szkoleniu Elementy prawa pracy, które odby³o siê
w Karpaczu, w dniach 27 – 29 listopada br. Uczestnicy, korzystaj¹c
z aktów prawnych, rozwi¹zywali zadania – przypadki, z którymi
zetknêli siê poœrednio lub bezpoœrednio w praktyce zwi¹zkowej,
a proponowane przez nich rozwi¹zania poddawali analizie, prowadz¹cy szkolenie, Jerzy Morawski i Ewa Kosiorowska.
Cz³onkowie komisji rewizyjnych z organizacji w: PKP Zak³ad Elektroenergetyki Kolejowej w Legnicy, Volkswagen Motor Polska
Sp. z o.o. w Polkowicach, EnergiaPro Koncern Energetyczny SA
Oddzia³ w Legnicy, Dolnoœl¹ska Spó³ka Gazownictwa Sp. z o. o. we
Wroc³awiu, MPWiK SA w Lubinie, ZUS Oddzia³ w Legnicy, Inova
Sp. z o.o. w Lubinie i Organizacji Miêdzyzak³adowej Pracowników
Oœwiaty i Wychowania w Lubinie wziêli udzia³ w szkoleniu Zasady
dzia³ania zak³adowej komisji rewizyjnej, które mia³o miejsce w Legnicy, w dniach 11 – 12 grudnia 2006 r. Celem szkolenia by³o poznanie
zasad dzia³ania komisji rewizyjnych, pog³êbienie znajomoœci prawa
wewn¹trzzwi¹zkowego oraz opanowanie podstaw zarz¹dzania finansami podstawowych jednostek organizacyjnych. Warsztaty przeprowadzili Ewa Kosiorowska i Zbigniew KuŸniar.
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79. Krzywda Jacek, lat 37. Zmar³ 26
czerwca 1985 r. Zosta³ pobity w bramie
domu, w którym mieszka³, przez patrol
MO.
80. Kasprowski Dariusz, lat 23.
Zmar³ 9 grudnia 1985 r. Wed³ug oficjalnej wersji, powiesi³ siê w ZK w Koronowie. Na zw³okach stwierdzono liczne
urazy szyi, ramion i pleców.
81. Martin Les³aw, lat 37. Cz³onek
Komisji Rewizyjnej Zarz¹du Regionu
NSZZ „Solidarnoœæ”. Zamordowany 23
stycznia 1985 r. Zosta³ zrzucony przez
„nieznanych sprawców” z k³adki dla pieszych nad ulic¹, z wysokoœci 20 m.
82. Pop³awski Piotr, pop Cerkwi prawos³awnej w Narwi. Zagin¹³ 15 czerwca
1985 r. Zw³oki znaleziono 20 czerwca
1985 r. w lesie ko³o Zab³udowa. Wed³ug
oficjalnej wersji, pope³ni³ samobójstwo.
83. Przepiórzyñski Witold, cz³onek
NSZZ „Solidarnoœæ”. Zagin¹³ 9 maja
1985 r. Zw³oki znaleziono 17 maja 1985
r. w kanale portowym ze œladami silnych
obra¿eñ.
84. Szuster Aleksander, lat 25. Zmar³
30 stycznia 1985 r. po pobiciu na Komisariacie MO w Œwidniku. Przyczyn¹
œmierci by³o z³amanie podstawy czaszki.
85. Œlusarski Ryszard, lat 25. Zmar³
4 marca 1985 r. po pobiciu przez funkcjonariuszy MO w mieszkaniu, na ulicy
i w komisariacie. Œmieræ nast¹pi³a
w wyniku zmia¿d¿enia w¹troby, nerek
i pêkniêcia jelit.
86. Bednarek Marian, lat 35. Zmar³
27 grudnia 1986 r. po pobiciu na komisariacie MO.
87. Szkarlat Zbigniew, lat 43. Dzia³acz NSZZ „Solidarnoœæ”, wiêzieñ polityczny. Zmar³ 9 lutego 1986 r. Znaleziony
na ulicy 2 lutego 1986 r. by³ ciê¿ko pobity, stwierdzono pêkniêcie czaszki i uszkodzenie mózgu.
88. Luks Grzegorz, lat 19. Zmar³ 14
stycznia 1987 r. Zosta³ zbity i skopany
przez patrol MO w nocy z 29 na 30 sierpnia 1986 r. Wobec niedostatecznej
pomocy lekarskiej, zmar³ w wyniku
powik³añ.
89. Kalinowski Wac³aw. Zmar³ 27
marca 1987 r. Wczeœniej zosta³ pobity
w samochodzie milicyjnym.
90. Strzelecki Jan, lat 69. Zmar³ 11
lipca 1988 r. Ciê¿ko pobity nad Wis³¹ w
dniu 30 czerwca 1988 r.
91. Ksi¹dz Niedzielak Stefan. Proboszcz parafii œw. Karola Boromeusza
w Warszawie. Zmar³ 20 stycznia 1989 r.
Cia³o znaleziono w jego mieszkaniu. Sekcja wykaza³a liczne urazy i rozerwanie
wi¹zade³ krêgu szyjnego, co uznano za
przyczynê œmierci.
92. Ksi¹dz Suchowolec Stanis³aw,
proboszcz parafii Najœwiêtszej Marii
Panny w Dojlidach. Zmar³ 30 stycznia
1989 r.
93. Ksi¹dz Zych Sylwester, lat 39.
Wikariusz parafii. œw. Jakuba. Wiêzieñ
polityczny. Zmar³ 11 lipca 1989 r. Cia³o
znaleziono na dworcu PKS.
(Listê podano za „Tygodnikiem Gdañskim” nr 16 z 13 grudnia 1989 roku)
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66. Lazarski Kazimierz, lat 58. Pobity we w³asnym mieszkaniu przez funkcjonariuszy MO. Zmar³ 24 wrzeœnia
1984 r. S¹d Rejonowy w Oleœnicy skaza³
funkcjonariuszy Ryszarda Boryga, Zbigniewa Krolaka i Józefa Jarosika na kary
od 1 do 2 lat pozbawienia wolnoœci.
67. Ksi¹dz Popie³uszko Jerzy, lat 37.
Kapelan NSZZ „Solidarnoœæ”. Zamordowany 19 paŸdziernika 1984 r. przez funkcjonariuszy MSW: W. Chmielewskiego,
J. Pêkalê, G. Piotrowskiego, A. Pietruszkê.
68. Romanowski Jaros³aw, lat 23.
Zmar³ 12 maja 1984 r. Zatrzymany przez
MO. Wed³ug oficjalnej wersji, powiesi³
siê w areszcie.
69. Struski Krzysztof, lat 28. Zmar³ 14
listopada 1984 r. Zatrzymany przez funkcjonariuszy MO, zosta³ nastêpnie wyrzucony z milicyjnego samochodu.
70. Sztencel Pawe³, lat 19. Zmar³ 22
grudnia 1984 r. na astmê sercow¹
w areszcie œledczym przy ul. Smutnej
w £odzi, po odmowie udzielenia pomocy
lekarskiej.
71. Tokarczyk Zbigniew, lat 31. Dzia³acz NSZZ „Solidarnoœæ” i KPN. Internowany i szykanowany przez SB. Zmar³
w nocy z 22 na 23 lutego 1984 r. Cia³o
znaleziono ko³o jego domu. Sekcja
wykaza³a urazy w¹troby i p³uc oraz œlady
ciosów.
72. Walczak Bogus³aw, lat 57. Zmar³
w marcu 1984 r. Zosta³ zatrzymany przez
patrol MO w dniu 18 marca 1984 r. ¯onie
wydano cia³o 16 marca 1984 r., twierdz¹c, ¿e znaleziono je na ulicy.
73. Antonowicz Marcin, lat 19. Zmar³
2 listopada 1985 r. Zosta³ zatrzymany
przez patrol MO 19 paŸdziernika 1985 r.
Dozna³ œmiertelnych urazów g³owy
w milicyjnym samochodzie.
74. Budny Jan. Zmar³ 14 lutego 1985
r. Zatrzymany przez funkcjonariuszy MO
Witolda Jab³oñskiego i Kazimierza Klonowskiego 11 lutego 1985 r. Pobity
w czasie przes³uchania. W szpitalu
stwierdzono krwiaka mózgu, który by³
przyczyn¹ zgonu.
75. Bulko Zdzis³aw, lat 30. Zmar³ 17
grudnia 1985 r. Znaleziony w rowie pod
Zamoœciem z ciê¿kimi obra¿eniami.
Zwolnieni przez niego z pracy za pijañstwo i kradzie¿e trzej ormowcy grozili
mu zemst¹.
76. Czarny Miko³aj, lat 56. Zmar³ 14
lutego 1985 r. Zosta³ zatrzymany przez
MO. Zmar³ w wyniku urazów czaszki.
Wed³ug oficjalnej wersji, spad³ ze schodów.
77. Franz Roman, lat 32. Zmar³
8 stycznia 1985 r. Zosta³ zatrzymany
przez milicjê na komisariacie kolejowym.
Znaleziony martwy na ³awce ko³o dworca PKP. Sekcja wykaza³a st³uczenie
mózgu.
78. Krawiec Jan, lat 22. Zmar³ 30
paŸdziernika 1985 r., zatrzymany na
Komendzie MO w Miechowie. Wed³ug
oficjalnej wersji, pope³ni³ samobójstwo
w areszcie przez powieszenie. Cia³o nosi³o œlady urazów piersi, brzucha i g³owy.
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w czasie odbywania kary 2 lat pozbawienia wolnoœci w wiêzieniu w Bia³ymstoku.
51. Smagura Ryszard, lat 29. Zmar³
1 maja 1983 r. w Krakowie po trafieniu
petard¹ w czasie demonstracji.
52. Szymañski Zbigniew, zmar³
w kwietniu 1983 r. po pobiciu przez
zomowców – R. Rudowczaka i J. Niemca.
53. Wasiluk Henryk, lat 28. Wiêzieñ
polityczny. Zmar³ 25 listopada 1983 r. Po
zwolnieniu z wiêzienia pope³ni³ samobójstwo przez samospalenie w proteœcie
przeciwko eksmisji z mieszkania.
54. Wêdrowny Jerzy, lat 28. Aresztowany za udzia³ w manifestacji 31 sierpnia 1983 r. Zmar³ w areszcie œledczym
we wrzeœniu 1983 r. w niewyjaœnionych
okolicznoœciach, przed 83 rozpraw¹.
55. Witkowski W³odzimierz, lat 31.
Zagin¹³ podczas manifestacji 31 sierpnia 1983 r. we Wroc³awiu. Zw³oki znaleziono 7 wrzeœnia 1983 r., wisz¹ce na
drzewie pod Oleœnic¹.
56. Zió³kowski Jan, lat 56. Wspó³pracownik Komitetu Budowy Pomnika Ofiar
Czerwca 1956 r. Zmar³ 5 marca 1983 r.
pobity w czasie przes³uchania w V komisariacie MO w Poznaniu.
57. Bartoszcze Piotr, lat 34. Dzia³acz
NSZZ „Solidarnoœæ” Rolników Indywidualnych. Zmar³ w nocy z 7 na 8 lutego
1984 r. Cia³o znaleziono 8 lutego 1984 r.
w studzience melioracyjnej na polu ze
œladami bicia i duszenia.
58. Fraczek Lech. Zmar³ 25 maja
1984 r. po pobiciu 5 kwietnia 1984 r. na
posterunku MO.
59. Fras Tadeusz, lat 33. Nauczyciel,
przewodnicz¹cy NSZZ „Solidarnoœæ”
w szkole. Zmar³ 7 wrzeœnia 1984 r. Cia³o
znaleziono na przedmieœciach Krakowa.
Wed³ug oficjalnej wersji, wyskoczy³
z II piêtra. Sekcja zw³ok ujawni³a œlady
bicia i duszenia.
60. Gebosz Andrzej, lat 31. Zmar³ 26
paŸdziernika 1984 r. po pobiciu podczas
przes³uchania w DUSW £ódŸ-Œródmieœcie.
61. Hac Aleksander, lat 44. Przewodnicz¹cy KZ NSZZ „Solidarnoœæ” w Fabryce Samochodów Ciê¿arowych w Lublinie. Zmar³ 18 paŸdziernika 1984 r. Znaleziony 16 paŸdziernika 1984 r. w piwnicy domu przy ul. Królewskiej z ciê¿kimi
obra¿eniami g³owy.
62. Hant Edyta, lat 8. Uczennica.
Zmar³a 29 marca 1984 r. Zginê³a w parku
od strza³u oddanego z okien mieszkania
przez sier¿anta MO Halonia.
63. Jasiñski Krzysztof, lat 25. Dzia³acz NSZZ „Solidarnoœæ”. Internowany.
Zmar³ 10 listopada 1984 r. Zw³oki znaleziono na przystanku PKS w Elbl¹gu ze
œladami silnych urazów.
64. Kulka Stanis³aw, lat 47. 15 listopada 1984 r. zosta³ zastrzelony na szosie
przez milicjanta Jana Zurka.
65. Lawrynowicz Henryk, lat 42. 8
listopada 1984 r. zosta³ zatrzymany na
Komisariacie Kolejowym. Zmar³ 9 listopada 1984 r. Lekarz stwierdzi³ krwiaka
skroni i liczne obra¿enia.
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przez ZOMO w czasie demonstracji
w Czêstochowie 1 wrzeœnia 1982 r.
36. W³osik Bogdan, lat 30. Zamordowany z broni palnej przez funkcjonariusza SB w czasie demonstracji w Nowej
Hucie 13 paŸdziernika 1982 r.|
37. WoŸniak Tadeusz, lat 49. Zmar³
1 wrzeœnia 1982 r. po pobiciu przez
ZOMO podczas demonstracji 31 sierpnia
1982 r. we Wroc³awiu.
38. Zdunek Franciszek, lat 49. Przewodnicz¹cy Komitetu Budowy Kaplicy
w Sobolewie w woj. lubelskim. Zastrzelony przez sier¿anta MO.
39. Bleszczyñski Zenon, lat 24. Zmar³
w nocy z 13 na 14 stycznia 1983 r. po
pobiciu w areszcie œledczym 28 grudnia
1982 r.
40. Drabowska Janina, lat 63. Zmar³a we wrzeœniu 1983 r. na skutek obrzêku
p³uc, spowodowanego dzia³aniem
gazów ³zawi¹cych, u¿ytych do rozpêdzania demonstracji w Nowej Hucie 31
sierpnia 1983 r.
41. Grzywna Andrzej, lat 62. Zmar³
w nocy z 29 na 30 sierpnia 1983 r. po
pobiciu pa³k¹ po g³owie w milicyjnym
areszcie.
42. Kowalski Ryszard, lat 44. Przewodnicz¹cy KZ NSZZ „Solidarnoœæ”
w Hucie Katowice, dwukrotny wiêzieñ
polityczny. Zagin¹³ 7 lutego 1983 r. Cia³o
wy³owiono z rzeki 31 marca 1983 r.
43. Larysz Józef, lat 41. Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” w zak³adach ELWRO. Internowany, zwolniony z pracy. Zmar³ 7 marca
1983 r. po kolejnym przes³uchaniu
w KW MO.
44. Lyskawa Bernard, lat 56. Zmar³
na zawal serca, uciekaj¹c przed ZOMO
po demonstracji w Krakowie 1 maja
1983 r.
45. Miasko Zdzis³aw, lat 29. Zmar³
3 czerwca 1983 r. po pobiciu na posterunku MO w Nowej Mi³osnej.
46. Marzec Jerzy, lat 21. Zagin¹³ 21
czerwca 1983 r. po uroczystoœciach
powitania Papie¿a. Cia³o znaleziono nad
Odr¹ 22 czerwca 1983 r. Powodem
œmierci by³o zach³yœniêcie siê krwi¹.
47. Podboraczyñski Bogus³aw, lat
21. Dzia³acz NSZZ „Solidarnoœæ”. Prawdopodobnie zatrzymany przez funkcjonariuszy MO, cia³o wydobyto z rzeki 30
kwietnia 1983 r.
48. Przemyk Grzegorz, lat 19. Zmar³
14 maja 1983 r. w wyniku obra¿eñ po
pobiciu przez milicjantów w komisariacie
przy ul. Jezuickiej w Warszawie 12 maja
1983 r.
49. Stefañski Jacek, lat 25. Zmar³
9 wrzeœnia 1983 r. Pobity 2 wrzeœnia
1983 r. na ulicy przez „nieznanych
sprawców”. Brata denata i œwiadków
wydarzenia funkcjonariusze MSW nak³aniali szanta¿em do zaniechania wyjaœnienia sprawy.
50. Symoniuk Zbigniew, lat 33. Cz³onek Komitetu Obrony Wiêzionych za
Przekonania. Internowany, wiêzieñ polityczny. Zmar³ 8 stycznia 1983 r. Wed³ug
oficjalnej wersji, pope³ni³ samobójstwo
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1. Czekalski Józef, lat 48. Zamordowany 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji strajku w KWK „Wujek”, postrza³
klatki piersiowej i brzucha, ponadto
postrza³ lewej stopy.
2. Giza Józef, lat 28. Zamordowany
16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji
strajku w KWK „Wujek”, postrza³ boczny
szyi.
3. Gnida Joachim, lat 28. Zmar³ 25
stycznia 1982 r. w wyniku ran odniesionych 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji strajku w KWK „Wujek”, postrza³
przeszywaj¹cy g³owê.
4. Gzik Ryszard, lat 35. Zamordowany 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji strajku w KWK „Wujek”, postrza³
przeszywaj¹cy g³owê.
5. Kupczak Bogumi³, lat 28. Zamordowany 16 grudnia 1981 r. podczas
pacyfikacji strajku w KWK „Wujek”,
postrza³ brzucha.
6. Pelka Andrzej, lat 20. Zamordowany 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji w KWK „Wujek”, postrza³ przeszywaj¹cy g³owê.
7. Stawisiñski Jan, lat 22. Zmar³ 25
stycznia 1982 r. w wyniku ran odniesionych 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji strajku w KWK „Wujek”, postrza³
przeszywaj¹cy g³owê.
8. Wilk Zbigniew, lat 20. Zamordowany 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji strajku w KWK „Wujek”, postrza³
w plecy i postrza³ od ty³u w okolicy lêdŸwiowej.
9. Zaj¹c Zenon, lat 22. Zamordowany 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji strajku w KWK „Wujek”, postrza³
przeszywaj¹cy klatkê piersiow¹.
10. Browarczyk Antoni, lat 23.
Zamordowany strza³em w g³owê podczas rozpêdzania demonstracji w Gdañsku, 17 grudnia 1981 r.
11. Kosecki Tadeusz. Zmar³ na zawa³
serca pobity przez ZOMO w czasie pacyfikacji strajku na Politechnice Wroc³awskiej 17 grudnia 1981 r.
12. Adamowicz Micha³, lat 28. Zmar³
5 wrzeœnia 1982 r. w wyniku ran postrza³owych odniesionych w czasie demonstracji 31 sierpnia w Lubinie.
13. Pozniak Mieczys³aw, lat 26.
Zmar³ 31 sierpnia w Lubinie, w wyniku
rany postrza³owej brzucha odniesionej
w czasie demonstracji.
14. Trajkowski Andrzej, lat 32. Zmar³
31 sierpnia w Lubinie, w wyniku rany
postrza³owej g³owy, odniesionej w czasie
demonstracji.
15. Barchañski Emil, lat 17. Uczeñ,
wiêzieñ polityczny. Zagin¹³ 16 czerwca
1982 r. Cia³o wy³owiono z Wis³y. W trakcie œledztwa by³ bity, mia³ byæ œwiadkiem
na rozprawie kolegów.
16. Cielecki Wojciech, lat 19.
Zastrzelony przez ¿o³nierza LWP 2 kwietnia 1982 r. w Bia³ej Podlaskiej.

17. Cieœlewicz Wojciech, lat 29.
Zmar³ 2 marca 1982 r. w wyniku pobicia
przez ZOMO podczas demonstracji
w Poznaniu 13 lutego 1982 r.
18. Durda W³adys³aw. Zmar³ w nocy
z 3 na 4 maja 1982 r., zatruty gazami ³zawi¹cymi, u¿ytymi do rozpêdzania
demonstracji 3 maja 1982 r. w Szczecinie. Milicja odmówi³a wezwania pogotowia.
19. Grudziñski Adam, lat 36. Zmar³
na serce po pobiciu w obozie internowania w Za³ê¿u, w paŸdzierniku 1982 r.
20. Jurgielewicz Zdzis³aw, lat 29.
Zmar³ 21 wrzeœnia 1982 r. po pobiciu 12
wrzeœnia 1982 r. w KM MO w Gi¿ycku.
21. Kamiñski Wac³aw, lat 32. Zmar³
28 listopada 1982 r., trafiony petard¹
w czasie demonstracji 11 listopada 1982
r. w Gdañsku.
22. Ko³odziejczyk Wanda, lat 59.
Przewieziona do szpitala w stanie agonalnym ze œladami pobicia z aresztu
œledczego na ul. Rakowieckiej w Warszawie. Zmar³a 4 stycznia 1982 r.
23. Kot Stanis³aw. Po pobiciu przez
patrol ZOMO 31 marca 1982 r., zmar³
3 kwietnia 1982 r. w Rzeszowie.
24. Królik Stanis³aw, lat 39. Pobity
w czasie demonstracji 10 listopada 1982
r. w Warszawie, zmar³ 16 listopada 1982
r.
25. Lenartowicz Joanna, lat 19.
Zmar³a 5 maja 1982 r. po pobiciu w czasie rozpêdzania demonstracji 3 maja
1982 r. w Warszawie.
26. Lisowski W³odzimierz, lat 67.
Zmar³ 13 lipca 1982 r. po pobiciu podczas demonstracji 13 maja 1982 r.
w Krakowie.
27. Majchrzak Piotr, lat 19. Zmar³ 18
maja 1982 r. po pobiciu przez ZOMO
podczas demonstracji 13 maja 1982 r.
w Poznaniu.
28. Majewski Kazimierz, lat 46. Na
skutek nagonki, inwigilacji, gróŸb i nak³aniania do wspó³pracy z SB pope³ni³
samobójstwo 29 paŸdziernika 1982 r.
w Jeleniej Górze.
29. Michalczyk Kazimierz, lat 27.
Zmar³ 2 wrzeœnia 1982 r. w wyniku obra¿eñ odniesionych w czasie rozpêdzania
demonstracji we Wroc³awiu 31 sierpnia
1982 r.
30. Raczek Stanis³aw, lat 35. Zmar³ 7
wrzeœnia 1982 r. po pobiciu w czasie
demonstracji w Kielcach 31 sierpnia
1982 r.
31. Radomski Mieczys³aw, lat 56.
Zmar³ 3 maja 1982 r. w czasie zajœæ ulicznych w Warszawie.
32. Rokitowski Mieczys³aw, lat 47.
Zmar³ 3 kwietnia 1982 r. po pobiciu
w areszcie œledczym w Za³ê¿u.
33. Sadowski Piotr, lat 32. Zmar³ 31
sierpnia 1982 r. trafiony petard¹ podczas
demonstracji w Gdañsku.
34. Szulecki Adam, lat 32. Zmar³ 9
maja 1982 r. po pobiciu w czasie demonstracji 3 maja 1982 r. w Warszawie.
35. Wilkomirski Eugeniusz, lat 52.
Zmar³ 3 wrzeœnia 1982 r. po pobiciu
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Œwiêto kolejarzy

FOT. ARCHIUWM „S” PKP

Jak co roku,w dniu zbli¿aj¹cego siê œwiêta
kolejarza w legnickim koœciele p.w œw
Jacka,bêd¹cego siedzib¹ Duszpastwrstwa
Legnickich Kolejarzy,zebrali siê pracownicy,
emeryci oraz ich rodziny,aby wypraszaæ o ³aski
swoj¹ patronkê œw Katarzynê Aleksandryjsk¹.Mszê œw w intencji kolejarzy i ich bliskich
odprawi³ ksi¹dz biskup legnicki Stefan
Cichy,rolê gospodarza pe³ni³ kapelan kolejarzy
ks Robert Krysman.Na uwagê zas³uguje wyg³oszona homilia w której to ks biskup apelowa³
aby braæ kolejarska byla zawsze taka jak ich
patronka,s³u¿yli Bogu, spo³eczeñstwu, ojczy¿nie pamiêtaj¹c ¿e nasze ziemskie pielgrzymo-

Si³a w zwi¹zku
G

– koniecznoœci zamiany subwencji ogólnej na dotacjê oœwiatow¹, co uniemo¿liwi³oby zwalnianie nauczycieli dyplomowanych a zatrudnianie „tañszych”
kontraktowych czy swobodne
dysponowanie przez samorz¹dy
œrodkami z subwencji przeznaczonymi na oœwiatê na inne cele.
– d¹¿eniu do rozdzielenia
nauczycieli i pracowników administracji oraz obs³ugi w zakresie
wynagradzania tak, aby obie
grupy by³y op³acane z ró¿nych
pul. Z p³acami nienauczycieli jest
dramatycznie Ÿle,

– braku œwiadomoœci wœród
polityków, ¿e ma³o liczebne klasy
s¹ zdecydowanie lepsze od przegêszczonych,
– fakcie dalszego wykorzystywania przez ZNP œrodków z zfœs
na utrzymanie obiektów tej organizacji (ponad 100!).
Zebrani otrzymali komunikat
SKOiW w sprawie wynagradzania nauczycieli w 2007 roku,
który nie napawa optymizmem.
Jak wiadomo, w projekcie ustawy bud¿etowej znajduje siê
dodatkowa kwota ok. 1 mld z³.
na zwiêkszenie subwencji oœwiatowej w 2007 r. Resort edukacji
wywalczy³ tê kwotê z myœl¹
o podwy¿kach dla nauczycieli.
Jednak¿e, aby rzeczywiœcie kwota
ta zosta³a przez samorz¹dy przeznaczona na wzrost p³ac powinna
wzrosn¹æ tzw. kwota bazowa na
2007 r., od której liczone jest
wynagrodzenie sta¿ysty i wynagrodzenia nauczycieli na pozosta³ych stopniach awansu zawodo-

wego. Tymczasem zwiêkszenie
wysokoœci subwencji oœwiatowej
bez podwy¿szenia kwoty bazowej, mo¿e w skutkach tylko dofinansowaæ bud¿ety jednostek
samorz¹du terytorialnego bez
wdra¿ania podwy¿ek wynagrodzeñ nauczycieli. W konsekwencji wynagrodzenia nauczycielskie
mog³yby nawet zmniejszyæ siê
realnie o kwotê odpowiadaj¹c¹
wysokoœci inflacji. Aby do tego nie
dopuœciæ Ministerstwo Edukacji
przedstawi³o Sejmowi projekt
zmian przewiduj¹cy powo³anie
odrêbnej kwoty bazowej tylko
dla nauczycieli, okreœlaj¹c j¹ na
poziomie 1.835,31 z³. Ma to
zabezpieczyæ adekwatny poziom
wzrostu p³ac na poziomie samorz¹du terytorialnego.
Przyjêcie przez Sejm poprawki
MEN oznacza³oby, ¿e kwota
bazowa i œrednie wynagrodzenie
nauczycieli w 2007 r. zwiêkszy³oby siê o 2,2 proc. Pozosta³e œrodki z dodatkowego 1 mld z³. maj¹

byæ przewidziane na
wzrost
wynagrodzeñ
nauczycieli
w zwi¹zku
Stanis³aw Witek
z uzyskiwaniem przez nich kolejnych stopni
awansu zawodowego. Poprawka
ta zosta³a zaakceptowana g³osami koalicji na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki
i M³odzie¿y, ale ju¿ na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych
przesz³a tylko jednym g³osem,
gdy¿ przeciwko niej opowiedzia³y siê g³ównie PO i SLD. Jak
zachowa siê Sejm, zobaczymy.
Jak s³usznie zauwa¿y³ Stefan
Kubowicz,
najskuteczniejsz¹
metod¹ walki nauczycieli o swoje
prawa powinno byæ ich silne
uzwi¹zkowienie – a jest s³abe.
Politycy zawsze licz¹ siê bowiem
tylko z tymi, którzy s¹ silni.

Stowarzyszenie Uœmiech dziecka jest organizacj¹ organizacja
pozarz¹dow¹, której siedzib¹ jest miasto Legnica. G³ównym
przes³anie stowarzyszenia „Uœmiech Dziecka” jest pomoc,
wspieranie i rozwój integracji dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej oraz ich rodzin. Drugim nadrzêdnym celem organizacji jest
udzielanie dzieciom i m³odzie¿y niepe³nosprawnej, wszelkiej
pomocy zapewniaj¹cej stworzenie warunków umo¿liwiaj¹cych
im wyrównanie szans ¿yciowych, przystosowanie do otaczaj¹cej
rzeczywistoœci oraz zapewnienie prawa czynnego uczestnictwa
w ¿yciu publicznym oraz kszta³towanie w œwiadomoœci spo³ecznej obrazu spo³ecznoœci zintegrowanej, wolnej od uprzedzeñ
wobec osób i œrodowisk niepe³nosprawnych. Stowarzyszenie
„UŒMIECH DZIECKA” jest organizatorem wielu akcji. Najwa¿niejsze z nich to wyjazdy uczniów i ich rodziców m.in. w góry
podczas ferii zimowych, na zajêcia hipoterapeutyczne, wyjazdy
integracyjne, zabawy karnawa³owe m.in. „BAWIMY SIÊ
ZDROWO NA SPORTOWO”, ró¿nego rodzaju turnieje i rozgrywki sportowe m.in. turniej ³uczniczy, turniej rodzinny, organizowanie konkursów rozwijaj¹cych twórczoœæ uczniów m.in.
konkursy literackie, konkursy plastyczne, konkursy tañca, organizowanie wystêpów dla uczniów m.in. „NAUCZYCIELE
DZIECIOM”, warsztaty plastyczne, zajêcia ³ucznicze itp.
To tylko niewielka cz¹stka dzia³alnoœci Stowarzyszenia
„UŒMIECH DZIECKA”.
Ka¿dy chêtny do pomocy (zarówno materialnej jak i niematerialnej - wolontariat) bêdzie mile widziany. Kontakt ze Stowarzyszeniem mo¿na nawi¹zaæ telefonicznie pod numerem 076723-34-50 lub osobiœcie w siedzibie organizacji, która mieœci siê
w Legnicy przy ulicy Wierzyñskiego 1.

Stanis³aw Witek

Zofia D¹browska

Drodzy Przyjaciele.
W imieniu Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ
„Solidarnoœæ” proszê przyj¹æ najserdeczniejsze
wyrazy wspó³czucia.
£¹czê siê z Wami w bólu jaki po raz kolejny doœwiadcza spo³ecznoœæ Ziemi Œl¹sko- D¹browskiej a w sposób szczególny
rodziny braci górniczej.

FOT. MI£OSZ POLOCH

Jacek Krawczun

O Uœmiech Dziecka

W dniach 1–3 grudnia br. w Karpaczu odby³o siê szkolenie zwi¹zkowe
zorganizowane przez Regionalny Sekretariat Oœwiaty i Wychowania
NSZZ „Solidarnoœæ” Dolny Œl¹sk.
oœæmi spotkania byli
Beata Paw³owicz, Dolnoœl¹ski
Kurator
Oœwiaty, Marzena Macha³ek,
Wicekurator Oœwiaty (obecnie
pose³ na Sejm RP) oraz Stefan
Kubowicz, Przewodnicz¹cy
Sekcji Krajowej NSZZ „S” Pracowników Oœwiaty i Wychowania. Przewodnicz¹cy SKOiW
poinformowa³ m.in. o:

wanie ma swój cel.Ksi¹c biskup porówna³ nasze
¿ycie do poci¹gu, który zawsze dotrze do
koñca.Kolejarze ofiarowali ksiêdzu biskupowi
monstrancjê oraz czapkê dy¿urnego ruchu z
lizakiem. We mszy uczestniczy³o 11 pocztów
sztandarowych wielu Komisji Zak³adowych
Nszz Solidarnoœæ oraz Zarz¹du Regionu Zag³êbie Miedziowe. Region Nasz reprezentowali
Przewodnicz¹cy Bogdan Or³owski oraz cz³onek prezydium kol Krystyna Marcinowska.Uroczystoœci zakoñczy³ koncert w wykonaniu kolejarskiej rodziny Jana Szemelaka oraz tradycyjny
poczêstunek w przykoœcielnej kawiarni.

Szczêœæ Bo¿e
Bogdan Or³owski
przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu
Zag³êbie Miedziowe NSZZ „Solidarnoœæ”

WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA

Z g³êbokim
¿alem zawiadamiamy,
¿e 15 grudnia zmar³ nagle
w wieku 59 lat

JAN KURASIEWICZ
Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Regionu
NSZZ „Solidarnoœæ” Œl¹ska
Opolskiego
Janku, spoczywaj w pokoju.
Zarz¹d Regioniu
Zag³êbie Miedziowe
NSZZ „Solidarnoœæ”
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Grudniowa noc
Zastanawiam siê czasem, co w³aœciwie pamiêtam… 13 XII 1981r. mia³am 12 lat i 5 miesiêcy. I jak inne
dzieci oczekiwa³am porannego „Teleranka”. Jak wszyscy wiemy, nie by³o go. Zamiast tego czarno–bia³y
telewizor szumia³ i œnie¿y³. Widz¹c moje rozczarowanie, mama wysz³a (a nieraz ju¿ to robi³a) na dach
naszego gomu³kowskiego bloku („œlepa” kuchnia), aby sprawdziæ czy sprawna jest antena. By³a
sprawna…

P

amiêtam koœció³ p\w œw.
Jana i t³um wiernych
gromadz¹cych
siê
w jego wspania³ym wnêtrzu.
Na ma³ej dziewczynce ogromne wra¿enie robi³ proboszcz
koœcio³a E. Ciaciek g³osz¹cy
kazanie z jednej z barokowych
ambon… Pamiêtam pierwsze
ulotki pod drewnianym krzy¿em, choæ oczywiœcie nie zna³am ich treœci… Pamiêtam, ¿e
w poniedzia³kowy poranek
znalaz³am siê na ulicy, w mojej
Szkole Podstawowej nr 15 przy
ulicy Chojnowskiej by³a tylko
sprz¹taczka a w przeœwicie
miêdzy kamienicami, na ulicy
Z³otoryjskiej widzia³am czo³gi,
albo transportery–polskie czy
sowieckie(?). Byæ mo¿e zreszt¹,
¿e zlewaj¹ siê w mojej g³owie

wspomnienia z ró¿nych dni
i zim…
Pewnie dlatego, ¿e dorasta³am
w dekadzie lat 80–tych. I ca³a ona
kojarzy mi siê z brudnawym œniegiem i noc¹. I gdyby nie kilku
œwietnych przyjació³ by³by to
okres stracony. A jednak nie
by³… Bo Andrzej (obecnie bankowiec) przyniós³ informacjê, ¿e
s¹ ludzie, którzy w Bia³ym Dunajcu organizuj¹ fajne obozy dla
m³odzie¿y, bo m³ody student
Jarek (obecnie wiceprezydent
Wroc³awia) oœwiadczy³, ¿e „weŸcie coœ do jedzenia, jakiœ d¿em
czy co i przyje¿d¿ajcie”, ¿e Wioleta (obecnie bibliotekarka)
zabra³a mnie na spotkanie
poobozowe. No i Wojtek, nieco
tajemniczy i niedostêpny ze
swoim wa¿nym, wroc³awskim

¿yciem… nasz guru–mobilizowa³
do myœlenia..
Gdy mieliœmy spotkania, odbywa³y siê one w salce przy koœciele œw. œw. aposto³ów Piotra
i Paw³a, (powy¿sze zdjêciapochodz¹ z tych spotkañ) pamiêtam
ofiarn¹ pos³ugê m³odego kap³ana
Dionizego Drelichowskiego.
Zreszt¹ koœció³ œw. œw. Piotra
i Paw³a udziela³ swych pomieszczeñ na ró¿nego rodzaju spotkania, wyk³ady, to w tym koœciele
odbywa³y siê legnickie Msze za
ojczyznê, obchody nielegalnego
Œwiêta 11 listopada.
Chodzi³am do szkó³ od 11 lat,
zbiera³am ro¿ne stopnie, ale
nigdy nie mia³am wiêkszych k³opotów z nauk¹, w 1987 r. mia³am
18 lat i dopiero wtedy pozna³am
prawdê o rewolucji bolszewickiej

w Rosji, dowiedzia³am siê o wojnie polsko–radzieckiej w1920 r.
o komunistycznym terrorze lat
50–tych, o procesie16–tu i 17 IX
1939r.
Wtedy te¿ spotka³am harcerzy, takich jak nigdy dot¹d…
zaci¹gaj¹cych warty u Pañskiego
Grobu, szanuj¹cych prawo harcerskie i prawdziwych bohaterów. O ¿yciu harcerzy, etosie
Filaretów zamykaj¹cym siê w s³owach „cnota, prawda, nauka”
opowiada³ mi Artur. A Remek
wybra³ siê na drugi koniec Polski,
do Gdyni ¿eby obejrzeæ
rock–operê „Jezus Chrystus
Superstar” mimo, ¿e by³ œrodek
roku szkolnego a rodzice nie byli
t¹ decyzj¹ zachwyceni.
Wiem, ¿e wielk¹ historiê lat
80–tych tworzyli wielcy bohate-

rowie,
nierzadko
obecnie
z pierwszych stron gazet. Internowania, wiêzienia, tajne drukarnie i
wydawnictwa, manifestacje, gazy
³zawi¹ce na ulicach.. Œmieræ. Nie
mogê jednak powiedzieæ, ¿e by³
to czas zupe³nie stracony, nie tylko
dlatego, ¿e to czas m³odoœci.
Przede wszystkim dlatego, ¿e
dziêki m¹drym i odwa¿nym
ludziom dowiedzia³am siê, ¿e jeœli
siê prawdy szuka to siê j¹ znajdzie.
Dowiedzia³am siê, ¿e przyzwoitoœæ jest wartoœci¹ nie do przecenienia, podobnie jak odwaga.
Zosta³am historyczk¹, bo w³aœnie wtedy, w latach 80–tych,
podczas wyk³adów K. Turkowskiego obieca³am sobie, ¿e nikt
nigdy wiêcej nie ok³amie mnie
w sprawach dotycz¹cych mojej
Ojczyzny.

Zdajê sobie sprawê, ¿e dzisiejszy tekst jest doœæ nietypowy
i dotyczy indywidualnych losów,
pomyœla³am sobie jednak, ¿e
choæ niewielka i mo¿e ma³o znacz¹ca, grupa m³odych zapaleñców zas³uguje jednak na okruch
pamiêci zwi¹zanej z okr¹g³¹ rocznic¹ wprowadzenia stanu wojennego.
Z okazji 25-lecia wprowadzenia stanu wojennego ¿yczê
wszystkim, którzy maj¹ do tego
prawo–zadoœæuczynienia
krzywd, szacunku spo³ecznego
i doczekania w dobrym zdrowiu
ukarania tych, którzy zafundowali nam poprzez wprowadzenie
stanu wojennego 10 lat zmarnowanych marzeñ i z³udzeñ.
Agnieszka Rurak–¯eleŸny

Porady prawne
Zmiany w prawie pracy
Z dniem 30 listopada br. wesz³a
w ¿ycie ustawa z dnia 18 paŸdziernika
2006 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy
(Dz..U. Nr 217, poz. 1587).
Ustawa dodaj¹c art. 1552a§1 precyzuje sposób ustalania urlopu wypoczynkowego udzielanego w oparciu o przepisy
art. 1551 i 1552,, w których jest mowa
o urlopach w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego
w zwi¹zku z ustaniem zatrudnienia.
Urlop taki zgodnie z nowel¹ wynosi 1/12
wymiaru urlopu przys³uguj¹cemu pracownikowi za ka¿dy przepracowany
miesi¹c. Niepe³ny kalendarzowy miesi¹c
pracy ulega zaokr¹gleniu w górê do p³nego miesi¹ca. Przy rozwi¹zaniu umowy
o pracê w tym samym miesi¹cu, w którym pracownik nawi¹zuje umowê
o pracê u nastêpnego pracodawcy
zaokr¹glenie do pe³nego miesi¹ca dokonuje dotychczasowy pracodawca.
Zmiana treœci art. 1533 wyjaœnia, ¿e
wymiar urlopu udzielonego na podstawie przepisów art. 1551 i 1552 (urlop
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proporcjonalny) zaokr¹gla siêw górê za
niepe³ny dzieñ urlopu do pe³nego dnia.
Urlop proporcjonalny udzielony pracownikowi w danym roku kalendarzowym nie mo¿e przekroczyæ wymiaru
okreslonego w art. 154 § 1 i 2.
Cytowana wy¿ej ustawa w art 3 okresli³a, ¿e w 2006 r. Liczba dni wolnych od
pracy wynikaj¹cych z rozk³adu pracy
w przeciêtnie piêciodniowym tygodniu
pracy wynosi 50. W tej sytuacji w miesi¹cu grudniu 2006 r. czas pracy wynosi 152
dni tj. 19 dni, z tym, ¿e ustawa wyraŸnie
ustala, ¿e zmniejszenie czasu pracy nie
mo¿e spowodowaæ obnizenia wynagrodzenia i pracownik winien otrzymaæ
wynagrodzenie za 160 godzin. Osobnym
zagadnieniem jest sprawa wyliczenia
wynagrodzenia za nieprzepracowan¹
dniówkê. W wypadku wynagrodzenia
mierzonego w sta³ej wysokoœci sprawa
nie budzi zstrze¿eñ. Natomiast wynagrodzenie ustalone w stawkach godzinowych z dodatkami mo¿e komlikowaæ
jego wykonanie za jeden dzieñ. W litera-

turze dotycz¹cej tej kwestii ... stanowisko, ¿e wyliczenie tej dniówki nale¿y
dokonaæ w oparciu o przepisy dotycz¹ce
wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
Nastêpn¹ zmianê przepisów Kodeksu pracy wprowadza ustawa z dnia 16
listopada 2006 r. o zmianie ustawy
– Kodeks pracy oraz ustawy o œwiadczeniach pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa (Dz. U. Nr 221, poz. 1615). Zmiany z tej ustawy wchodz¹ w ¿ycie z dniem
19 grudnia 2006 r.
Ustawa zmieni³a treœæ art.180 § 1 i 2
zwiekszaj¹c urlop macierzyñski w ten
spób, ¿e:
– urlop 18 tygodni przys³uguje przy
pierwszym porodzie;
– urlop 20 tygodni przy ka¿dym
nastêpnym porodzie;
– urlop w wymiarze 28 tygodniw
wypadku urodzenia wiêcej ni¿ jednego
dziecka przyjednym porodzie.
Pracownicy, która wychowuje dziecko przysposobione lub przyjête na
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wychowanie w rodzinie zastêpczej przys³uguje urlop macierzyñski w wymiarze
20 tygodni jak przy pierwszym porodzie.
Przywilej ten nie dotyczy rodziny zastêpczej pelni¹cej zadania pogotowia rodzinnego.
Powy¿sza ustawa zmieni³a równie¿
treœæ art 183, który w nowej wersji
brzm:
“Pracownik, który przyj¹³ dziecko na
wychowanie i wyst¹pi³ do s¹du opiekuñczego z wnioskiem o wszcêcie
postêpowania w sprawie przysposobienia dziecka lub, który przyj¹³ ddziecko
na wychowanie jako rodzina zastêpcza,
z wyj¹tkiem rodziny zastêpczej zawodowej nie spokrenionej z dzieckiem ma
prawo do 18 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyñskiego, nie d³u¿ej
jednak ni¿ do ukoñczenia przez dziecko
7 roku ¿ycia, a w przypadku dziecka,
wobec którego podjêto decyzjê
o odroczeniu obowi¹zku szkolnego, nie
d³u¿ej ni¿ do ukoñczenia przez nie 10
roku ¿ycia, przepisy art. 180 § 5-7 sto-

suje siê odpowiednio”.
Je¿eli jednak
pracownik, o
którym by³a
mowa wy¿ej
przyj¹³
dziwecko
w
wieku do 7 lat
a w przypadku
wobec, którego podjêto decyjê o odroczeniu obowi¹zku szkolnego do 10 roku ¿ycia, gdy
nie zachodz¹ warunki okreœlone w art.
183§1 ma prawo do urlopu macierzyñskiego w wymiarze 8 tygodni.
Ustawa okreœli³a, ¿e tydzieñ urlopu odpowaida 7 dniom kalendarzowym. Je¿eli pracownica nie korzysta³a przed porodem z urlopu
macierzyñsjkiego pierwszum dniem
urlopu jest dzieñ porodu.

Henryk S¹gaj³³o

Czas sprawiedliwoœci
– Stan wojenny by³ bezprawny nawet w œwietle komunistycznego prawa – powiedzia³.m.in. prezydent Lech Kaczyñski podczas
uroczystoœci rocznicowych upamiêtniaj¹cych wprowadzenie stanu wojennego. O tym czasie jako okresie wielkiej próby
dla Polaków mówi³ tez przewodnicz¹cy „S” Janusz Œniadek podczas ods³oniêcia pami¹tkowej tablicy na œcianie budynku
dawnego wroc³awskiego Dolmelu, zak³adu pacyfikowanego przez wojsko i ZOMO 25 lat temu.

Prezydent Lech Kaczyñski odznaczy³
Edwarda Wóltañskiegoi, dzia³acza Solidarnoœci
Walcz¹cej z Lubina, Krzy¿em Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski.

D

wudniowe uroczystoœci, które mia³y miejsce we Wroc³awiu
by³y uznaniem przez w³adze
pañstwowe i w³adze Zwi¹zku
roli jak¹ to miasto spe³ni³o
przed dwudziestu piêciu laty.
To we Wroc³awiu dziêki przezornej akcji uda³o siê na kilka
tygodni przed wprowadzeniem
stanu wojennego zabezpieczyæ
zwi¹zkowe pieni¹dze (80 mln
ówczesnych z³otych), z których
finansowano dzia³alnoœæ struktur podziemnych Zwi¹zku
w ca³ym kraju w nastêpnych
jak¿e trudnych miesi¹cach.
Daleko wiêksze znaczenie
mia³a jednak postawa wroc³awian, którzy zaraz po 13 grudnia stawiali opór komunistycznej w³adzy poprzez szeroko
zakrojon¹ dzia³alnoœæ podziemn¹. Nazwiska Frasyniuka, Bednarza, Piniora, Szumiejki znane
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by³y w ca³ej Polsce. Podobnie
nieco póŸniej przywódcy „Solidarnoœci Walcz¹cej” Kornela
Morawieckiego. Wielobarwn¹
panoramê postaw mieszkañców tego miasta dope³niaj¹
póŸniejsze happeningi Pomarañczowej Alternatywy.

cepcji artystycznej zwraca³
uwagê, ¿e trudno tê rocznicê
obchodziæ w sposób radosny.
St¹d pomys³ na mszê ¿a³obn¹,
w której ofiara ¿ycia z³o¿ona
przez tych, którzy zginêli w czasie stanu wojennego nie idzie na
marne podobnie jak

Mówi³ o tym prezydent Lech
Kaczyñski na rozpoczêciu widowiska muzycznego Requiem pro
pace, upamiêtniaj¹cego ofiary
stanu wojennego, zapewniaj¹c,
¿e o sile Wroc³awia dowiedzia³
siê ju¿ podczas swego internowania, a przekona³ siê sam
odwiedzaj¹c stolice Dolnego Œl¹ska w póŸniejszym czasie, gdy
organizowano tu czêsto spotkania Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej.
W³aœnie Requiem pro pace
w re¿yserii Romana Ko³akowskiego otworzy³o 12 grudnia uroczyste obchody. Sam autor kon-

– To jest koncert dedykowany
tym, którzy cierpieli i tym którzy
zginêli, to jest koncert dedykowany tym, którzy walczyli. W³adku, Józku, Piotrze, Kornelu!
Zwracam siê do W³adys³awa Frasyniuka, Józefa Piniora, Piotra
Bednarza, Kornela Morawieckiego, do wszystkich Przyjació³
z podziemnej Solidarnoœci! To jest
koncert Wam dedykowany!
Nie powiód³ siê haniebny plan
z³amania Polski. Wyros³o nowe
pokolenie. Dziœ modlimy siê
i wspominamy, ale te¿ z uœmie-

ofiara Chrystusa.

chem radoœci patrzymy na pokolenie stanu wojennego, pokolenie
Jana Paw³a II, m³odych wyzbytych
kompleksów Polaków. Mieszkañców i ju¿ wspó³twórców wolnego kraju, Polski. Tak¿e Wam
dedykujemy ten koncert. Abyœcie
uwierzyli, ¿e Polska jest silna i ¿e
mo¿ecie w niej znaleŸæ swoj¹
przysz³oœæ.
Polska bêdzie wspania³ym
krajem! To Jej – Polsce dedykujemy ten koncert! – powiedzia³
m.in prezydent Wroc³awia Rafa³
Dutkiewicz ( po 1989 r. przewodnicz¹cy Komitetu Obywatelskiego we Wroc³awiu) na
zakoñczenie koncertu w Hali
Ludowej.
Przed æwieræwieczem podobnie jak w innych miastach Polski
czo³gi forsowa³y mury zak³adów,
w których za³ogi protestowa³y
przeciw wprowadzeniu stanu
wojennego. Tak by³o te¿ m.in.
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w kompleksie wroc³awskich
zak³adów Pafawag, Dolmel.
W³aœnie w hali nieistniej¹cego
ju¿ Pafawagu (obecnie dzia³a tu
firma Bombardier) prezydent RP
nada³ odznaczenia zas³u¿onym
w dzia³alnoœci na rzecz przemian
demokratycznych w Polsce.
Ceremonia rozpoczê³a siê po
pó³nocy 13 grudnia.
„Spotkaliœmy siê tutaj z szefami
regionów, w tym z poprzednim
wieloletnim szefem regionu dolnoœl¹skiego, z wysokimi oficerami cichego frontu, organizatorami Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarnoœæ”,
bez których praca TKK nie by³aby mo¿liwa, z wybitnymi dzia³aczami opozycji, z wieloma dzia³aczami zarówno tymi sprzed
sierpnia jak i tymi z okresu podziemnej „Solidarnoœci”. Byæ
mo¿e pope³niliœmy b³êdy, byæ
mo¿e ktoœ, kto dosta³ Krzy¿ Oficerski powinien by³ dostaæ wy¿szy. Takie b³êdy siê oczywiœcie
zdarzaj¹, ale bêdziemy je próbowali naprawiaæ i bêdziemy szli t¹
drog¹, która przez pierwszych
szesnaœcie lat historii wspólnej,
lepszej lub gorszej, ale
wolnej Polski, III Rzeczpospolitej, zosta³a nieco
zaniedbana.
Nie mówiê tego po
raz pierwszy. To nie ja
powinienem organizowaæ te uroczystoœci. To,
co dzieje siê dziœ powinno dziaæ siê w czasach,
w których nie przychodzi³o mi do g³owy nawet,
¿e bêdê kiedyœ Prezydentem Rzeczpospolitej.
Powinno siê dziaæ przed
kilkunastu laty, ale tak siê
zdarzy³o, ¿e nie dosz³o
do tego rodzaju uroczystoœci. O z³o¿onych przyczynach nie bêdziemy
dziœ mówiæ – powiedzia³
.min. Lech Kaczyñski.
– Dwadzieœcia piêæ lat
temu mówiliœmy sobie
„Zima wasza wiosna
nasza”, przekonani, ¿e

walka potrwa kilka tygodni. Gdy
okaza³o siê, ¿e bêdzie trwa³a nie
miesi¹ce, a lata nasze szeregi
stopnia³y, ale walka trwa³a
O sprawiedliwoœæ. Jak¿e my
wtedy pragnêliœmy tej sprawiedliwoœci. Po 1989 r. myœleliœmy, ¿e
wszystko stanie siê jasne. Co jest
z³e, a co dobre. Dopiero w siedemnastym roku od zwyciêstwa
pañska obecnoœæ, Panie Prezydencie i pañskie s³owa wypowiedziane w³aœnie tu pozwalaj¹ wierzyæ, ¿e te czasy sprawiedliwoœci,
jasnego odró¿niania dobra od z³a
nadesz³y – powiedzia³ m.in
.Marek Muszyñski , jeden z przywódców Regionalnego Komitetu
Strajkowego w czasie stanu
wojennego, dziêkuj¹c w imieniu
odznaczonych. Oprócz Muszyñskiego, prezydent przyzna³
Krzy¿ Komandorski z Gwiazd¹
Orderu Odrodzenia Polski
Mariannie Popie³uszko, która nie
by³a obecna na uroczystoœci.
Wœród odznaczonych znaleŸli siê
te¿ m.in. Adam Borowski, Irena
Lasocka, Janusz Granatowicz,
fotograf Erazm Cio³ek.

Sprawiedliwoœæ
po latach

Po uroczystoœci w hali Pafawagu by³a okazja
do spotkañ wielu osób, które nie widzia³y siê od
czasów stanu wojennego. – Dziêkuje Ci, za to,
¿e siê ciep³o o mnie wypowiada³eœ w Wolnej
Europie. Dowiedzia³em siê o tym siedz¹c na
„œledczaku” z Trybuny Ludu, bo tylko taka gazeta
by³a tam wtedy – zwraca³ siê Piotr Bednarz ,
przywódca strajku w Dolmelu do ówczesnemu
szefa „S” w Polskim Radiu i Telewizji Piotrowi
Za³uskiego, którego audycje w Wolnej Europie
by³y w organie prasowym PZPR zjadliwie
komentowane.
Podczas uroczystoœci rocznicowych nie zapomniano o ludziach urodzonych w czasie stanu
wojennego i póŸniej. Wyrazem tego by³a wizyta
Lecha Kaczyñskiego w Zespole Szkó³ nr 6 im.
Agnieszki Osieckiej we Wroc³awiu. Tam prezydent Kaczyñski poprowadzi³ lekcjê na temat
opozycji antykomunistycznej w Polsce w latach
1944–89. – Nie myœla³em, ¿e po latach powrócê
do zawodu nauczycielskiego – powiedzia³ na
wstêpie do zgromadzonych. Mówi¹c o czasach
najnowszych Lech Kaczyñski zwróci³ uwagê, ¿e

IV RP jest planem
do zrealizowania, a ¿yjemy wci¹¿ w III RP. Za
prze³omowy moment w odejœciu od komunizmu uzna³ powstanie rz¹du Tadeusza Mazowieckiego.
O aktualnym przes³aniu wyp³ywaj¹cym
z doœwiadczenia stanu wojennego mówi³ tez
przewodnicz¹cy „S” Janusz Œniadek podczas
ods³oniêcia tablicy w Dolmelu.
– Twórcy stanu wojennego ponieœli klêskê w
ka¿dym wymiarze. Pomimo u¿ytej przemocy i
terroru zwyciê¿yliœmy. Niestety nie wszyscy
mog¹ chodziæ z podniesion¹ g³ow¹. Trwaj¹cy
okres transformacji, to wyzwanie, ¿ którym
musimy siê uporaæ. Trzy lata temu papie¿ Jan
Pawe³ II pyta³, czy nie jest ograniczeniem wolno-

Dopiero po siedemnastu latach od upadku komunizmu przed
S¹dem stan¹³ pierwszy funkcjonariusz S³u¿by
Bezpieczeñstwa, który zajmowa³ siê rozpracowywaniem
opozycji w Zag³êbiu Miedziowym.

œci o któr¹ walczy³a „Solidarnoœæ” zatrzymywanie przez pracodawców wyp³at pensji dla pracowników, ograniczanie prawa do macierzyñstwa. Dziœ kiedy pracownicy organizuj¹ siê
w zwi¹zek SA wyrzucani z pracy jak w stanie
wojennym – powiedzia³ m.in. przewodnicz¹cy
Komisji Krajowej, zwracaj¹c tak¿e uwagê na problem pomocy poszkodowanym w tym czasie.
Zauwa¿y³, ¿e zagro¿enie uprawnieñ emerytalnych ca³ych grup zawodowych przy zachowaniu
przywilejów ówczesnych funkcjonariuszy komunistycznego systemu budzi sprzeciw i oburzenie.
– Bêdziemy czerpaæ z dziedzictwa tych, którzy za odzyskan¹ wolnoœæ zap³acili wysok¹ cenê.
Tak nam dopomó¿ Bóg – zakoñczy³ Janusz Œniadek.
Marcin Raczkowski

Podczas uroczystoœci rocznicowych
w Sali Ratusza we Wroc³awiu odby³a siê
sesja naukowa zorganizowana przez
IPN „Stan wojenny Polsce i na Dolnym
Œl¹sku 1981–1983”. Grono historyków
i socjologów (m.in. prof. Andrzej Paczkowski, prof. Ireneusz Krzemiñski, prof.
Andrzej Friszke, dr hab. Jan ¯aryn dr
£ukasz Kamiñski) wyg³osi³o referaty na
temat m.in. koncepcji tworzenia siê
struktur podziemnych w „S”, „Solidarnoœci Walcz¹cej”, propagandy stanu
wojennego, reakcji cz³onków PZPR na
og³oszenie stanu wojennego, Koœcio³a
wobec stanu wojennego. Inn¹ imprez¹
towarzysz¹c¹ obchodom by³ koncert we
wroc³awskiej Wytwórni Filmów Fabularnych Bardowie rocka 25 lat póŸniej
z udzia³em m.in. zespo³u Raz, Dwa,
Trzy i Lecha Janerki.

Z

nêcanie siê na zatrzymanymi dzia³aczami podziemnej Solidarnoœci.
Bicie, gro¿enie œmierci¹, szanta¿,
nak³anianie do samobójstwa
i zastraszanie najbli¿szej rodziny –
to g³ówne zarzuty jakie us³ysza³
Bogdan M. – by³y funkcjonariusz
S³u¿by Bezpieczeñstwa w Legnicy. 1 grudnia przed S¹dem Okrêgowym w Legnicy rozpocz¹³ siê
jego proces. Akt oskar¿enia przygotowany zosta³ przez prokuratorów z Oddzia³owej Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dzia³aj¹cej przy
wroc³awskim Oddziale Instytutu
Pamiêci Narodowej. Funkcjonariuszowi komunistycznemu pañstwa grozi nawet dziesiêæ lat wiêzienia.

Ma³y pikuœ
Bogdan M. Ma dzisiaj 56 lat. Pracuje w jako elektryk w Hucie Miedzi Legnica. W latach osiemdziesi¹tych by³ inspektorem V wydzia³u Wojewódzkiego Urzêdu Spraw
Wewnêtrznych w Legnicy. Do SB
wst¹pi³ w 1982 roku.
– Zawsze chcia³em pracowaæ
w
Milicji
Obywatelskiej.
W swoim podaniu o przyjêcie
napisa³em, ¿e interesuje mnie
tylko praca po cywilnemu. W czasie s³u¿by nigdy nikogo nie uderzy³em, zawsze stara³em siê
zachowywaæ
przyzwoicie
– powiedzia³ podczas procesu
Bogdan M. Oskar¿ony esbek nie
przyznaje siê stawianych mu
przez prokuratora zarzutów.
Z jego wyjaœnieñ z³o¿onych przed
S¹dem wynika, ¿e w czasie s³u¿by
by³ pod poddany silnej indoktrynacji ideologicznej i wykonywa³
tylko polecenia prze³o¿onych.
– Ja tam by³em ma³y pikuœ.
Wykonywa³em polecenia i pisa³em
raporty. By³em ma³ym trybikiem
w wielkiej machinie –stwierdzi³
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podczas sk³adania zeznañ przed
S¹dem by³y funkcjonariusz SB
– Panowie stoj¹cy przed s¹dem
w Norymberdze mówili to sami
– skomentowa³ s³owa Bogus³awa
M. sêdzia prowadz¹cy rozprawê.
Jan Sugalski, dzia³acz podziemnej Solidarnoœci, który w procesie
wystêpuje w charakterze poszkodowanego zupe³nie inaczej pamiêta postawê Bogdana M. Z jego
zeznañ wynika, ¿e podczas zatrzymywania przez SB by³ bity, straszony œmierci¹ i poni¿any.
– Podczas przes³uchania,
w obecnoœci Bogdana M., zosta³em powalony na pod³ogê. Ubecy
chodzili mi po plecach. Uszkodzili
mi krêgos³up tak, ¿e dzisiaj mogê
swobodnie przejœæ tylko kilkadziesi¹t metrów. Innym razem esbecy
powiedzieli, ¿e naucz¹ mnie lataæ.
Z³apali mnie za ramiona i wystawili za okno pokoju, który znajdowa³
siê na czwartym piêtrze komendy.
Oskar¿ony ca³y czas powtarza³, ¿e
s¹ po naradzie u Kiszczaka i mog¹
mnie uciszyæ na wieki. Raz zostawi³
mi nawet ¿yletkê, powiedzia³,
¿ebym siê poci¹³ i wyszed³ z pokoju – zezna³ w œledztwie by³y dzia³acz Solidarnoœci.

Rozmowy familiarne
Bogdan M. na pocz¹tku procesu
zdeklarowa³, ¿e bêdzie mówi³
tylko prawdê bez wzglêdu na konsekwencje dla niego samego
i innych by³ych funkcjonariuszy SB.
– Chocia¿ od tamtego czasu
minê³o ponad dwadzieœcia lat nie
mam zamiaru zas³aniaæ siê niepamiêci¹ – stwierdzi³ podejrzany.
I rzeczywiœcie. Podczas sk³adania
obszernego oœwiadczenia dok³adnie relacjonowa³ sposób i metody
pracy w jego wydziale. Szczegó³owo opisywa³ rozk³ad pokoi
w budynku komendy, sypa³ nazwiskami wspó³pracowników. Precyzyjnie opisywa³ przeszukania

w domach dzia³aczy opozycji
i konkretne przes³uchania. Jednak
kiedy sêdzia lub prokurator próbowali dociec czy na przyk³ad
prawd¹ jest, ¿e on sam podczas
przeszukania w mieszkaniu Sugalskiego wyci¹gn¹³ z ³ó¿eczka niemowlê i po³o¿y³ je na zimnej pod³odze – oskar¿ony zas³oni³ siê niepamiêci¹. Podobnie krótk¹ pamiêæ
oskar¿ony wykazywa³ w czasie
rekonstrukcji innych sytuacji opisanych w akcie oskar¿enia. Natomiast swoje bezpoœrednie kontakty z dzia³aczami opozycji przedstawi³ jako co najmniej poprawne.
Wed³ug w³asnych s³ów Bogdan M.
dzia³aczy podziemnej Solidarnoœci
nie przes³uchiwa³. On co najwy¿ej
prowadzi³ z nimi rozmowy.
– Zawsze odnosi³em siê do
zatrzymanych w sposób kulturalny. Nigdy nie mówi³em do nich po
imieniu, nie wyzywa³em, nie u¿ywa³em wulgarnych s³ów. Mówi³em do nich na przyk³ad „panie
Janku”. Ja jestem cz³owiekiem spokojnym i kulturalnym. Nasi prze³o¿eni przedstawiali nam dzia³aczy
opozycji jako ludzi, którzy gromadz¹ materia³y wybuchowe i broñ,
ale mino tego zagro¿enia ani mnie
ani moim kolegom do g³owy nie
przysz³o kogokolwiek uderzyæ.
Chocia¿by ze wzglêdu na szacunek dla wieku niektórych z nich
– opisywa³ swoje zachowanie Bogdan M.
Proces by³ego esbeka potrwa
zapewne kilka miesiêcy. S¹d
bêdzie musia³ przes³uchaæ kilku
œwiadków. Niewykluczone, ¿e
sk³ad orzekaj¹cy bêdzie zmuszony
pofatygowaæ siê do domu jednego z poszkodowanych, który jest
dzisiaj cz³owiekiem schorowanym
– niezdolnym do stawienia siê
przed S¹dem. Niebawem przed
S¹dem stan¹ kolejni funkcjonariusze SB z Legnicy.
Artur Guzicki
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