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Kalendarze na 2007 rok

W Zarz¹dzie Regionu oraz w oddzia³ach ZR s¹ do odebrania kalendarze trójdzielne na 2007 rok. Ka¿da organizacja dostaje
(bezp³atnie) 1 kalendarz na 70 cz³onków. Organizacje miêdzyzak³adowe otrzymuj¹ dodatkowo tyle kalendarzy, ile maj¹
zak³adów pracy objêtych swoim dzia³aniem. Kalendarze bêdzie mo¿na odbieraæ do koñca stycznia. 



Wydaje: Zarz¹d Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ „Solidarnoœæ”, 59-220 Legnica, ul. Fryderyka Skarbka 9, tel. (076) 72-10-878, 72-10-888, 72-10-898, e-mail: legnica@solidarnosc.org.pl 
Redaguje zespó³. Zdjêcia: Wojciech Obremski, e-mail: wobremski@wp.pl

Karczmy
Karczma piwna. Dla utrzymania tradycji górniczej organizowane s¹ spo-tkania gwareckie pod nazw¹ karczma piwna. Uczestnikami karczmy piwnejs¹ Stare Strzechy, zas³u¿eni gwarkowie i zaproszeni goœcie. Górnicy biesia-duj¹cy wraz ze Starymi Strzechami i dostojnymi goœæmi poczytuj¹ sobie towyró¿nienie za zaszczyt. W³adzê absolutn¹ podczas karczmy stanowi Wyso-kie i Nigdy Nieomylne w Sprawach Piwnych Prezydium. Takie spotkanie gwa-reckie odbywa siê wed³ug przygotowanych scenariuszy, polegaj¹cych na rywa-lizacji w ró¿nych konkurencjach prowadzonych na weso³o, przeplatanychœpiewem i zabaw¹ wszystkich uczestników. Na karczmach mo¿na daæ upustswojemu niezadowoleniu, wyœmiaæ bezkarnie innych, nawet zwierzchników.Tradycj¹ jest, ¿e piwo pije siê z kufli projektowanych ka¿dorazowo na okre-œlon¹ karczmê.
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Szkolenia
W Legnicy, 15 grudnia br., odby³o siê spotkanie formacyjne uczest-

ników cyklu szkoleñ w ramach projektu Podstawowe Elementy
Zarz¹dzania . Byli to przedstawiciele organizacji z: Volkswagena Motor
Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Zanam-Legmet Sp. z o. o. w Polko-
wicach, WPEC-u w Legnicy SA, Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach,
Dolnoœl¹skich M³ynów SA w UjeŸdzie Górnym, Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej w Jaworze i Dolnoœl¹skiej Spó³ki Gazownictwa 
Sp. z o. o. we Wroc³awiu . Tematem spotkania, poprowadzonego
przez Ewê Kosiorowsk¹, by³o ustalenie zasad obowi¹zuj¹cych pod-
czas kursu oraz przedstawienie szczegó³owego programu i creda pro-
jektu. 

EK

Apel Solidarnoœci
Walcz¹cej

W czerwcu 2007 r. organizacja
„Solidarnoœæ Walcz¹ca” obchodzi
swoje 25-lecie.

W zwi¹zku z przygotowaniami
do uroczystoœci Komitet Organiza-
cyjny Obchodów prosi o kontakt
wszystkich cz³onków, dzia³aczy 
i wspó³pracowników Solidarnoœci
Walcz¹cej.

Prosimy siê zg³aszaæ listownie
pod adres:

Firma „Waza”, ul Komandorska
147, 53-344 Wroc³aw, z dopiskiem
„Obchody 25-lecia SW”, lub e-
mailem na skrzynkê: cwiercwiecze_sw@o2.pl

Dok³adniejsze informacje mo¿na uzyskaæ na stronie internetowej:
www.sw.org.pl. 

Kornel Morawiecki

Wybory
W Pañstwowej Wy¿szej Szkole Zawodowej im Witelona w Legni-

cy przeprowadzono wybory w organizacji zak³adowej. Przewodnicz¹-
cym zosta³ wybrany Jerzy Kosiñski, a w sk³ad Komisji weszli: El¿bieta
Skoczylas oraz Franciszek Laszczyñski. Do Komisji Rewizyjnej wybra-
no: Anetê Kaszê, Jerzego Doro¿ko i Krzysztofa Siwaka.  

Nowe Organizacje

W Regionie w ostatnich miesi¹cach zorganizowali siê w zwi¹zek
pracownicy Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Legnicy oraz
Miejskiej Biblioteki Publicznej w G³ogowie.

Przewodnicz¹c¹ Solidarnoœci przy MOPS w Legnicy zosta³a wybra-
na Katarzyna Wojtkowska (na zdjêciu). W sk³ad Komisji Zak³adowej
weszli: Joanna Gawryluk, Alicja Przenios³o i Jaros³aw Zagrobelny.
Komisjê Rewizyjn¹ reprezentuj¹: Agnieszka Chrobak, El¿bieta Decyk,
Iwona Oszczêda i Ma³gorzata Wierzbicka.

Przewodnicz¹c¹ w Bibliotece zosta³a El¿bieta Buczkowska. Do
Komisji Zak³adowej wybrano: Anitê Badasz, Sylwiê Kaczmarek oraz
Ma³gorzatê Malec. W sk³ad Komisji Rewizyjnej weszli Maria Baczyñ-
ska, Ewa Biernasiuk i Bogumi³a WoŸnica. 

Spotkanie op³atkowe

W przeddzieñ Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia cz³onkowie Solidarnoœci uczestniczyli w corocznym spotkaniu
op³atkowym w Koœciele pw. Matki Bo¿ej Królowej Polski w Polkowicach. Uroczystoœæ poprzedzi³a Msza œw.
odprawiona przez Ks. Mariana Kopko duszpasterza NSZZ “Solidarnoœæ” Regionu Zag³êbie Miedziowe. Po
mszy przedstawiciele „Solidarnoœci” przeszli do Domu Parafialnego im. Jana Paw³a II, gdzie po krótkiej
modlitwie ¿yczenia uczestnikom spotkania przekazali Ks. Marian Kopko oraz przewodnicz¹cy ZR Bogdan
Or³owski. Nastêpnie podzielono siê op³atkiem i przy akompaniamencie akordeonu, na którym gra³ Ks.
Marian œpiewano kolêdy. W spotkaniu op³atkowym uczestniczy³o blisko 100 osób. Podczas wigilijnego
spotkania przedstawiciele lubiñskiej Solidarnoœci podziêkowali Barbarze Ferenc za prace na rzecz
Zwi¹zku. Pani Barbara w³aœnie w tych dniach odchodzi na emeryturê. Jest przewodnicz¹c¹ w Urzêdzie
Miasta I Gminy Œcinawa. Jak pozwiedza³a pani Barbara funkcje przewodnicz¹cej bêdzie pe³niæ do koñca
tej kadencji.

Solidarnoœæ nauczycielska
rozpoczê³a protest
4 stycznia 2007 roku Prezydium Sekcji Krajowej Oœwiaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarnoœæ” poinformowa³o o rozpoczêciu protestu „Solidarnoœci
Oœwiatowej” i referendum protestacyjnym. Akcja protestacyjna dotyczy 
nie tylko za niskich p³ac w 2007 roku, ale wzrostu nak³adów na oœwiatê 
i znacz¹cej poprawy wynagrodzeñ w latach 2007-2010. 

S
truktury organizacyjne zwi¹zku 
w szko³ach i placówkach zosta³y
zobowi¹zane do wywieszenia

informacji o proteœcie oraz oflagowaniu
budynków oœwiatowych od dnia 5 stycz-
nia. Jednoczeœnie do koñca stycznia nale-
¿y zebraæ podpisy pod pytaniem referen-
dalnym.

O mo¿liwoœci rozpoczêcia protestu by³o
wiadomo ju¿ od wrzeœnia 2006 roku. „Soli-
darnoœæ” nie zgadza siê na ok. 2,2-proc.
waloryzacjê p³ac w 2007 roku, gdy sama
inflacja wyniesie ok. 1,9 proc. Warto w tym
miejscu przypomnieæ obietnice rz¹dz¹cych:
w maju 2006 r. wicepremier Roman Gier-
tych deklarowa³ 7 proc. podwy¿kê, w maju
wicepremier Zyta Gilowska 5 proc., we
wrzeœniu rz¹d zadeklarowa³ równie¿ 
5 proc., a w grudniu Sejm RP ustali³ j¹ na
wysokoœci... 2,2%. W drugiej po³owie

stycznia ma dojœæ do rozmowy z premie-
rem Jaros³awem Kaczyñskim ws. poprawy
finansowej edukacji w latach 2007-2010.
Je¿eli ona nic nie da nale¿y siê spodziewaæ
zaostrzenia protestu.

5 stycznia 2007 roku odby³o siê spotka-
nie Prezydium SKOiW NSZZ „S” z Mini-
strem Edukacji Narodowej Romanem Gier-
tychem. Podczas spotkania Stefan Kubo-
wicz, Przewodnicz¹cy Sekcji, przedstawi³
postulaty zwi¹zku:

1. Wzrost minimalnego wynagrodzenia
zasadniczego w tabeli p³ac o ok. 5 proc.
Je¿eli taki wzrost nie nast¹pi Sekcja nie pod-
pisze siê pod nowelizacj¹ Rozporz¹dzenia
p³acowego na 2007 rok.

2. Przesuniêcie zakoñczenia obowi¹zy-
wania art. 88 Karty Nauczyciela umo¿liwia-
j¹cego przechodzenie nauczycieli na wcze-
œniejsz¹ emeryturê bez wzglêdu na wiek 
o rok, czyli do koñca 2008 r., co pozwoli³o-
by na usprawnienie rozwi¹zañ emerytal-
nych równie¿ dla innych grup zawodowych

pracuj¹cych w szczególnych warunkach
oraz zmniejszy³oby koszty odpraw emery-
talnych dla nauczycieli w 2007 r.

3. W zwi¹zku z wysokim wzrostem
gospodarczym kraju dodatkowe dochody
pozabud¿etowe  pañstwa winny byæ prze-
znaczone tak¿e na wzrost wynagrodzeñ
pracowników oœwiaty.

4. Œrodki z bud¿etu pañstwa na wynagro-
dzenia nauczycieli powinny byæ przekazy-
wane samorz¹dom terytorialnym w formie
dotacji, a nie w subwencji oœwiatowej.

Wicepremier Giertych poinformowa³, ¿e
zostanie z³o¿ony wniosek  o zwiêkszenie
œrodków na waloryzacjê p³ac o dodatkowe
500 mln z³. wraz z odpowiednim podwy¿-
szeniem kwoty bazowej dla nauczycieli, co
umo¿liwi³oby podwy¿ki wynagrodzeñ 
w 2007 r. Gdyby siê to nie powiod³o poda
siê do dymisji.

Stanis³aw Witek
Rzecznik prasowy SROiW NSZZ „S”

Region Zag³êbie Miedziowe

Stanis³aw Witek

W zwi¹zku z akcj¹ protestacyjn¹ Solidarnoœci Oœwiatowej zobowi¹zuje siê struktury
zwi¹zkowe w placówkach oœwiatowo – wychowawczych do: wywieszenia informacji o pro-
teœcie, oflagowania budynków oœwiatowych oraz dostarczenie do siedziby Sekcji Regional-
nej Oœwiaty NSZZ „Solidarnoœæ Region Zag³êbie Miedziowe w Legnicy do 26.01.2006 roku
;ist z podpisami ws. referendum protestacyjnego. 

Mariola Karwan 
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Dzia³ szkoleñ zaprasza
Wszystkie szkolenia, poza PEZ, s¹ bezp³atne dla cz³onków NSZZ „Solidarnoœæ” z Regionu Zag³êbie Miedziowe. Szkolenia
stacjonarne rozpoczynaj¹ siê o godz. 8.30, koñcz¹ ok. 16.00. Termin ka¿dego szkolenia wyznaczany jest po zg³oszeniu 
siê na nie co najmniej 20 osób. Uczestników i pracodawcê zawiadamiamy najpóŸniej 2 tygodnie przed szkoleniem. Zg³oszeñ
mo¿na dokonywaæ telefonicznie lub listownie. Serdecznie zapraszam – Ewa Kosiorowska

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

Podstawowe Elementy Zarz¹dzania (22–dniowe) – to cykl szkoleñ
przeznaczonych dla osób, które chc¹ wzbogaciæ swoj¹ wiedzê 
o zarz¹dzaniu organizacjami. Kurs przygotowuje do skutecznego
zarz¹dzania organizacj¹ zwi¹zkow¹ oraz oceniania sytuacji firmy 
w oparciu o zdobyt¹ o niej wiedzê. Jedna z sesji poœwiêcona jest
odczytywaniu dokumentów finansowych firmy (rachunek wyników,
arkusz przep³ywów, bilans, itp.). Cykl trwa 1 rok. Sk³ada siê z 2 jed-
nodniowych i 10 dwudniowych sesji (raz w miesi¹cu – pi¹tek i sobota).
Wystêpujemy do pracodawcy z wnioskiem o oddelegowanie, poda-
j¹c harmonogram zajêæ na ca³y rok. Program projektu „Podstawowe
Elementy Zarz¹dzania”: Zarz¹dzanie sob¹, Zarz¹dzanie zespo³em 
i grup¹, Elementy zarz¹dzania wg McKinsey & Co., Zarz¹dzanie spo-
³ecznoœci¹, Zarz¹dzanie strategiczne, Podstawy komunikacji spo³ecz-
nej, Elementy rachunkowoœci, Prawo pracy (2 sesje), Negocjacje 
(2 sesje). Szkolenie koñczy siê wydaniem zaœwiadczenia zgodnego 
z wzorem zamieszczonym w rozporz¹dzeniu MEN i MPiPS ws. zasad
i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykszta³cenia
ogólnego doros³ych (DZ. U. nr 103, poz. 472 z 1993 r.). Od kandyda-
tów oczekujemy: gotowoœci do ci¹g³e-
go uczenia siê i podnoszenia
swoich kwalifikacji oraz
umiejêtnoœci pracy 
z ludŸmi. Zg³o-

szenia na nowy rok przyjmowane bêd¹ do 28 lutego 2008 r. 
w Zarz¹dzie Regionu w Legnicy i w oddzia³ach terenowych Regionu.
Odp³atnoœæ za udzia³ 1 osoby, w ca³ym cyklu, wynosi 330 z³ (30 z³ za
sesjê). Istnieje mo¿liwoœæ roz³o¿enia nale¿noœci na trzy raty.

SOD–1 
Szkolenie ogólnozwi¹zkowe dla dzia³aczy zwi¹zkowych – czêœæ 1

(4–dniowe) – jest to podstawowe szkolenie zwi¹zkowe, które powi-
nien przejœæ ka¿dy dzia³acz KZ. Tematyka szkolenia obejmuje m.in.:
spotkania ze zwi¹zkowcami i interwencje w sprawach pracowni-
czych, zebrania komisji zak³adowej, negocjacje i spory zbiorowe,
kodeks pracy i ustawê o zwolnieniach grupowych.

SOD–2
Szkolenie ogólnozwi¹zkowe dla dzia³aczy zwi¹zkowych – czêœæ 2

(4–dniowe), jest kontynuacj¹ szkolenia podstawowego. Podczas tego
szkolenia dzia³acze wzbogacaj¹ swoj¹ wiedzê na temat: uprawnieñ
zwi¹zków zawodowych, rozwi¹zywania problemów, komunikowania
siê, spo³ecznej inspekcji pracy, negocjowania itd.

Prawo Pracy – SOD–3 – Szkolenie Ogólnozwi¹zkowe dla Dzia³a-
czy Zwi¹zkowych – czêœæ 3 (4–dniowe) – jest to szkolenie, w któ-
rym mo¿na uczestniczyæ po zaliczeniu SOD–1 i SOD–2. Program
szkolenia obejmuje zagadnienia dotycz¹ce: Kodeksu Pracy, Ustawy
o zwi¹zkach zawodowych, Ustawy o zak³adowym funduszu
œwiadczeñ socjalnych, Ustawy o szczególnych zasadach rozwi¹zy-
wania z pracownikami umów o pracê z przyczyn niedotycz¹cych
pracownika.

Komisja Rewizyjna, (2–dniowe) cz³onkowie komisji rewi-
zyjnych dowiedz¹ siê na tym szkoleniu jakie s¹ zasady dzia³ania

komisji rewizyjnej oraz jej uprawnienia

Ksiêgowoœæ w Zwi¹zku,
(1–dniowe) – podczas tego
szkolenia osoby, które zaj-

muj¹ siê ksiêgowoœci¹ KZ, 
a dotychczas nie mia³y z tym

wiele wspólnego mog¹ poznaæ
podstawowe zasady ksiêgowo-

œci.

Spo³eczna Inspekcja
Pracy, (3–dniowe) – dotyczy

roli i zadañ zwi¹zku zawodo-
wego w zakresie ochrony

pracy, podstaw prawnych dzia³al-
noœci SIP.

Szkolenie podstawowe z rozwoju Zwi¹zku (1–dniowe) – szkole-
nie uœwiadamiaj¹ce cz³onkom, ¿e si³a Zwi¹zku le¿y m.in. w jego
liczebnoœci oraz to, ¿e od tej si³y zale¿y powodzenie w negocjacjach
– osi¹gniêcie najwy¿szych mo¿liwych p³ac i najlepszych warunków
pracy.

Komisje BHP, (3–dniowe) – przeznaczone dla osób reprezentuj¹-
cych Zwi¹zek w komisjach bhp, dotycz¹ce zasad dzia³alnoœci Komisji
BHP.

Gra w przedsiêbiorstwo, 2–dniowa gra symulacyjna, podczas której
uczestnicy zarz¹dzaj¹c spó³k¹, poznaj¹ podstawowe pojêcia ekono-
miczne oraz ucz¹ siê wype³niaæ arkusze: planowania decyzji oraz prze-
p³ywów gotówkowych, rachunku wyników, kapita³u obrotowego 
i bilansów, a na koniec wyceniaj¹ przedsiêbiorstwo na podstawie
wartoœci ksiêgowej i metod¹ dochodow¹ z kapitalizacj¹. Ucz¹ siê
rozszyfrowaæ druk F–01.

Uk³ady Zbiorowe Pracy, (4–dniowe) – szkolenie, którego tematem
jest Dzia³ XI Kodeksu Pracy, sporz¹dzanie i negocjowanie uk³adu zbio-
rowego pracy.

Zarz¹dzanie sob¹, 2–dniowe szkolenie, podczas którego mo¿na siê nauczyæ
zarz¹dzaæ w³asnym czasem oraz poznaæ s³u¿¹ce do tego narzêdzia i techniki.

Zarz¹dzanie grup¹ i zespo³em, 2–dniowe szkolenie dotycz¹ce mecha-
nizmów pracy w grupach, sposobów dobierania cz³onków zespo³ów,
sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

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

Sztuka negocjacji, 4–dniowe szkolenie, podczas którego uczestnicy
poznaj¹ regu³y racjonalnych negocjacji, æwicz¹ techniki negocjacyjne, ucz¹
siê jak przygotowaæ siê do ró¿nych etapów negocjacji.

Zmiany w prawie pracy,1–dniowe szkolenie poœwiêcone zmianom,
które zasz³y w ostatnim czasie w prawie pracy.

Wybory w podstawowych jednostkach organizacyjnych NSZZ „Solidar-
noœæ” (1–dniowe) – przeznaczone dla osób prowadz¹cych zebrania wybor-
cze, cz³onków komisji skrutacyjnych i zainteresowanych cz³onków Zwi¹zku.
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Ksi¹¿ka na rocznicê
25 rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego w Legnicy by³a okazj¹ 
do promocji ksi¹¿ki poœwiêconej historii walki o wolnoœæ w Zag³êbiu Miedziowym
w latach 1945–1989 S³owo wstêpne do niej napisa³ Lech Wa³êsa. Wieczorne
spotkanie z okazji debiutu ksi¹¿ki odby³o siê w teatralnej Caffe Modjeska.

D
okumentaln¹ ksi¹¿kê,
pierwsz¹ która podej-
muje próbê opisu

dzia³alnoœci œrodowisk antyko-
munistycznych i niepodleg³o-
œciowych na terenie Zag³êbia
Miedziowego w latach
1945–1989, przygotowa³o
legnickie wydawnictwo
EDYTOR przy wspó³pracy
z archiwum Komisji Miêdzyza-
k³adowej NSZZ „Solidarnoœæ”
przy Hucie Miedzi „G³ogów”.
Finansowego wsparcia udzieli³
wydawcy KGHM Polska MiedŸ
S.A. Napisana przez wroc³aw-
skiego historyka (od niedawna
tak¿e zastêpcê dyrektora Biura
Edukacji Publicznej Instytutu
Pamiêci Narodowej w Warsza-
wie) £ukasza Kamiñskiego
ksi¹¿ka „Drogi do wolnoœci
Zag³êbia Miedziowego” zawie-
ra zapis dzia³alnoœci osób i orga-
nizacji w Zag³êbiu Miedziowym
pragn¹cych dla Polski wolnoœci.
Jest w niej opisany zarówno
czas przed „Solidarnoœci¹”
(1945– 1980), czas pierwszej
„Solidarnoœci” (1980–1981),
stan wojenny, dramat lubiñski
(œmieræ demonstrantów 31
sierpnia 1982), walka podzie-
mia i procesy spo³eczne do
pierwszych, czêœciowo ju¿
demokratycznych, wyborów 
w 1989 r.

– S¹ cztery warstwy tej ksi¹¿-
ki, które mo¿na czytaæ razem,
ale te¿ mo¿na wybraæ jedn¹ 
z nich niezale¿nie. Pierwsza – to

opis zdarzeñ; druga – to doku-
menty wytworzone zarówno
przez opozycjê (g³ównie Soli-
darnoœæ) jak i przez obóz w³a-
dzy; trzecia to spisane relacje
œwiadków wydarzeñ; czwarta 
– to ilustracje (g³ównie zdjêcia).
Zdajê sobie sprawê, ¿e ksi¹¿ka
nie jest ani kompletna, ani
naukowa. Z wydawniczego
za³o¿enia relacje œwiadków
zawieraj¹ wy³¹cznie zapisy zwi¹-
zane z ludŸmi opozycji, nie ma 
w ksi¹¿ce wspomnieñ, ani rela-
cji przedstawicieli w³adzy –
wyjaœnia³ podczas promocji
£ukasz Kamiñski.

– Szkoda, ¿e autor nie mia³
mo¿liwoœci dostêpu do archi-
wów rosyjskich. Dla uzupe³nienia
historii Legnicy by³oby to ogrom-
nie ciekawe. Przecie¿ przez kilka-
dziesi¹t lat ¿yliœmy w tym mieœcie
w cieniu radzieckich sztabów 
i ich s³u¿b wywiadowczych, a zaj-
mowali siê oni tak¿e nami. Wiem
coœ o tym, od kiedy udostêpnio-
no mi w IPN moj¹ teczkê 
– zauwa¿y³ moderator imprezy
promocyjnej Maciej Juniszewski.

„Z ogromnym uznaniem
patrzê na dokumenty, relacje
œwiadków i bohaterów Wyda-
rzeñ. Te wszystkie fotografie,

tysi¹ce nazwisk ludzi, którzy brali
udzia³ w tych wydarzeniach two-
rz¹ Wasz¹ encyklopediê wolnoœci
Zag³êbia Miedziowego, czêœæ
naszej wspólnej polskiej historii.
Dziêkujê autorowi £ukaszowi
Kamiñskiemu za ten niezwyk³y
bilans w historii regionu, w histo-
rii Polski. Dziêkujê Wam wszyst-
kim z Zag³êbia Miedziowego za
wspóln¹ walkê o woln¹ Polskê”
– napisa³ we wstêpie do ksi¹¿ki
Lech Wa³êsa.

Grzegorz ̄ órawiñski @kt

Wspólny protest
„Solidarnoœæ” S³u¿by Zdrowia, OPZZ i Forum Zwi¹zków

Zawodowych wspólnie protestuj¹ przeciwko próbom przerzuca-
nia na pracowników odpowiedzialnoœci za koszty podwy¿ek p³ac
w s³u¿bie zdrowia.

Trzy centrale zwi¹zkowe wyda³y wspólne oœwiadczenie, 
w którym protestuj¹ przeciwko przerzucaniu odpowiedzialnoœci
na stronê spo³eczn¹ kosztów ustawy z 22 lipca 2006 r. o przekaza-
niu œrodków finansowych na wzrost wynagrodzeñ w s³u¿bie zdro-
wia. 

1. Nieprawdziwe s¹ informacje, i¿ ograniczenie dostêpnoœci do
us³ug medycznych i zani¿anie kontraktów na 2007 r. zwi¹zane jest
jedynie z wprowadzeniem dla pracowników ochrony zdrowia
podwy¿ek wynikaj¹cych z ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przeka-
zaniu œrodków finansowych œwiadczeniodawcom na wzrost wyna-
grodzeñ, 

2. to Rada Ministrów oraz Sejm i Senat zdecydowa³y o maksy-
malnym rozszerzeniu zakresu podmiotowego beneficjentów
wy¿ej wymienionej ustawy, 

3. w toku prac legislacyjnych nad t¹ ustaw¹ projektodawca nie
zapewni³ w stopniu nale¿ytym œrodków na jej realizacjê i nie doko-
na³ prawid³owej kalkulacji kosztów ten zmiany, 

4. centrale zwi¹zkowe jednoznacznie wskazywa³y na skutki roz-
szerzenia zakresu podmiotowego i koniecznoœæ zabezpieczenia
nale¿ytych œrodków na ten cel przed uchwaleniem przedmiotowej
ustawy. 

„olidarnoœæ”, OPZZ oraz Forum Zwi¹zków Zawodowych pro-
testuj¹ przeciwko przerzucaniu odpowiedzialnoœci na stronê spo-
³eczn¹ kosztów tej ustawy i konfliktowaniu pracowników ochrony
zdrowia z pacjentami. Dzia³ Informacji KK

Coraz wiêcej Polaków
¿yje w ubóstwie

Podniesienia p³acy minimalnej, ograniczenia nieuczciwej konku-
rencji, wprowadzenia prorodzinnego systemu podatkowego
bêdzie domaga³ siê NSZZ „Solidarnoœæ”. 

Zdaniem Zwi¹zku w ubieg³ym roku nast¹pi³ istotny wzrost
gospodarczy wynikaj¹cy m.in. z wiêkszej wydajnoœci i lepszej orga-
nizacji pracy. Niestety nie przek³ada siê on na widoczny wzrost
wynagrodzeñ. Tymczasem wzrost cen wielu towarów, np. gazu,
benzyny, artyku³ów ¿ywnoœciowych w sposób bezpoœredni odczu-
j¹ najbiedniejsze rodziny. 

Wielu przypadkach ceny towarów i us³ug dorównuj¹ lub nawet
przewy¿szaj¹ ceny w krajach tzw. „starej UE”, gdzie zarówno
zarobki przeciêtne, jak i p³aca minimalna s¹ wielkrotnie wy¿sze ni¿
w Polsce. Powoduje to dalsze obni¿enie poziomu ¿ycia, dla wielu
rodzin poni¿ej minimum egzystencji. Konsekwencj¹ tych zjawisk
jest fala emigracji zarobkowej, zw³aszcza ludzi wykszta³conych 
i m³odych, a tak¿e narastaj¹ce w wielu bran¿ach konflikty na tle p³a-
cowym. 

NSZZ „Solidarnoœæ” stoi na stanowisku, ¿e konieczne s¹ zmia-
ny dotycz¹ce m.in. znacz¹cego podniesienia p³acy minimalnej,
zmian prawnych ograniczaj¹cych nieuczciw¹ konkurencjê, wpro-
wadzenia prorodzinnego systemu podatkowego, ograniczenia biu-
rokracji m.in. poprzez ograniczenie utrudnieñ w rejestracji i pro-
wadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej i szarej strefy w zatrudnieniu.
„Solidarnoœæ” uwa¿a, ¿e zmianom tym powinna towarzyszyæ raty-
fikacja i wprowadzenie w ¿ycie zapisów Europejskiej Karty Spo-
³ecznej, mówi¹cych o prawie do zap³aty za pracê, pozwalaj¹cej
utrzymaæ rodzinê. 

Obecnie p³aca minimalna wynosi 234 euro i jest prawie szeœcio-
krotnie ni¿sza ni¿ w Irlandii czy Francji. Z danych GUS wynika, ¿e
liczba Polaków ¿yj¹cych poni¿ej minimum egzystencji zamiast spa-
daæ, wzrasta. Na przyk³ad: w 2005 r. 11,2 proc. pracowników ¿y³o
na granicy ubóstwa (2004 r. - 10,2 proc). W tym samym roku na
poziomie minimum egzystencji ¿y³o 10,4 proc. rodzin z dwójk¹
dzieci (2004 r. - 9,7 proc.). Natomiast w 2005 r. a¿ 43,5 proc.
rodzin z czwórk¹ dzieci (2004 r. - 40,1 proc.) ¿y³o w ubóstwie.

Zdaniem NSZZ „S” nie maj¹ racji ci, którzy uwa¿aj¹ ¿e konku-
recyjnoœæ gospodarki wynika niemal wy³¹cznie z niskich p³ac.
„W dobie wzrostu gospodarczego i wzrostu wydajnoœci pracy
konieczna jest publiczna debata o sytuacji ekonomicznej polskich
rodzin i ich przysz³oœci” - czytamy w stanowisku przyjêtym dzisiaj
przez prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ”. 

Dzia³ Informacji KK 
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25 rocznica stanu wojennego 
- konkurs w gimnazjum nr 3

13 grudnia ubieg³ego roku przypad³a okr¹g³a,
bo ju¿ 25 rocznica wprowadzenia stanu wojen-
nego w Polsce. By³ to czas zmarnowanych lat
dla Polski i czas cierpieñ wielu osób. W naszym
mieœcie odby³o siê wiele uroczystoœci dla
uczczenia i przypomnienia tych trudnych lat.
Miêdzy innymi Gimnazjum nr 3 w G³ogowie
zorganizowa³o miêdzygimnazjalny konkurs
historyczny pt. „Polskie drogi do niepodleg³oœci.
Od „Solidarnoœci” do wolnoœci”, pod patrona-
tem Zarz¹du Regionu Zag³êbie Miedziowe
NSZZ „Solidarnoœæ” oraz Miêdzyzak³adowej
Komisji NSZZ „Solidarnoœæ” Pracowników
Oœwiaty i wychowania w G³ogowie, które to

organizacje ufundowa³y atrakcyjne nagrody.
Konkurs mia³ charakter dru¿ynowy. W pierw-
szej czêœci uczestnicy rozwi¹zywali test 
a nastêpnie dru¿yny odpowiada³y na pytania 
o ró¿nym stopniu trudnoœci. Wyniki konkursu: 
I miejsce Gimnazjum nr 4 w G³ogowie II miej-
sce Gimnazjum nr 5 w G³ogowie III miejsce
Gimnazjum nr 3 w G³ogowie IV miejsce Gim-
nazjum nr 1 w G³ogowie. W czasie sprawdza-
nia testów m³odzie¿ obejrza³a wystawê o stanie
wojennym oraz wys³ucha³a wspomnieñ zapro-
szonego goœcia pana Jana Œniega, emerytowa-
nego nauczyciela, jednego z za³o¿ycieli „Solidar-
noœci” w G³ogowie oraz Wiceprzewodnicz¹ce-

go Zarz¹du Regionu Jerzego Morawskiego.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplo-
my oraz nagrody, które wrêczali Jadwiga
Nowak oraz Jerzy Morawski. Nale¿y ¿a³owaæ,
¿e w konkursie wziê³y udzia³ tylko cztery
reprezentacje gimnazjów z powiatu g³ogow-
skiego, mimo i¿ m³odzie¿ ma wiele braków
wiedzy dotycz¹cej najnowszej historii Polski.
Dlatego organizatorzy planuj¹ organizacjê
cykliczn¹ konkursu pt. „POLSKIE DROGI DO
NIEPODLEG£OŒCI”, na który ju¿ dzisiaj
zapraszaj¹.. Organizatorzy konkursu: Bo¿ek
Przemys³aw, Mielcarek Bogus³aw, Walasek
Izabela. LL
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Wpo³owie grudnia (15.12)
pracownicy podwroc³aw-

skiego oddzia³u sieci handlu hur-
towego Selgros z³o¿yli w swojej
firmie dokumenty z Zarz¹du
Regionu NSZZ „Solidarnoœæ”
Dolny Œl¹sk potwierdzaj¹ce fakt
rejestracji Tymczasowej Komisji
Zak³adowej. Zarz¹d Selgrosu
zareagowa³ b³yskawicznie: 

oko³o godz. 20 u przewodni-
cz¹cego TKZ Krzysztofa K³aka
pojawi³ siê Kierownik Hali wraz
z pracownic¹ Dzia³u Kadr w celu
wrêczenia mu wypowiedzenia.
Przewodnicz¹cy nie przyj¹³
wypowiedzenia z pracy argu-

mentuj¹c to tym, ¿e jest chronio-
ny przez ustawê o zwi¹zkach
zawodowych. 

15 grudnia br. oko³o godz. 21
zosta³a wypowiedziana umowa o
pracê pozosta³ym za³o¿ycielom
TKZ Ma³gorzacie Teresiak i Ma³-
gorzacie Wójcickiej. Zwolnienia
datowane na 11.12.2006. 

Nastêpnego dnia Krzysztof
K³ak o godz. 5.30 stawi³ siê na
swoim miejscu pracy. Zosta³
poproszony o opuszczenie swo-
jego stanowiska pracy przez pra-
cownika ochrony Za Krzyszto-
fem K³akiem wstawi³ siê kierow-
nik dzia³u Pan Piotr Sijka. Oko³o

godz. 7.00 kierownik hali popro-
si³ o opuszczenie terenu firmy.
Odmówi³ po raz kolejny, argu-
mentuj¹c to brakiem pisemnego
wypowiedzenia pracy. W czasie
wykonywania swoich obowi¹z-
ków pracownik kilkanaœcie razy
proszony by³ o opuszczenie swo-
jego miejsca pracy. 

O godzinie 13 Kierownik
Go³êbiowski poprosi³ pracowni-
ka do Dzia³u Kadr, gdzie Kadro-
wa wrêczy³a mu wypowiedzenie
pracy wystawione na dzieñ
11.12.2006r.Przewodnicz¹cy nie
podpisa³ tego pisma odda³ przed-
mioty nale¿¹ce do firmy( odzie¿

ochronna, karta wstêpu do skle-
pu i kluczyk do szafki) i zosta³
poproszony o bezzw³oczne
opuszczenie terenu firmy.
Wyszed³ w asyœcie 2 ochroniarzy. 

Ok. godziny 13 zosta³ wezwa-
ny bezpoœredni prze³o¿ony
Krzysztofa K³aka Piotr Sijka, któ-
remu wrêczono wypowiedzenie
motywuj¹c brakiem zaufania 
i dzia³aniem na szkodê firmy.
Zosta³ on wyprowadzony w asy-
œcie ochroniarzy. 

W poniedzia³ek 18 grudnia br.
Ma³gorzata Wójcicka i Ma³gorza-
ta Teresiak stawi³y siê w pracy.
Zosta³y wyproszone przez

ochronê, a nastêpnie przez kie-
rownika hali. 

Przedstawiciele dolnoœl¹skiej
„S” zapowiadaj¹ podjêcie wszel-
kich przewidzianych prawem
kroków zmierzaj¹cych do przy-

wrócenia w firmie zwolnionych
za za³o¿enie zwi¹zku pracowni-
ków. 

Pawe³ Chabiñski  
dzia³ rozwoju Zwi¹zku, 

NSZZ  „Solidarnoœæ” 

Jak prawid³owo ustalaæ wymiar
czasu pracy w 2007 roku
Wymiar czasu pracy wskazuje, ile godzin i dni pracownik jest obowi¹zany faktycznie przepracowaæ w przyjêtym okresie
rozliczeniowym. Nale¿y pamiêtaæ te¿ o tym, ¿e liczba dni roboczych jest inna, w zale¿noœci od obowi¹zuj¹cego u pracodawcy
systemu czasu pracy.
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W
ymiar czasu pracy,
ustalony zgodnie 
z art. 129 par. 1 k.p.,

zmniejsza siê w okresie rozlicze-
niowym o tyle godzin usprawie-
dliwionej nieobecnoœci, ile pra-
cownik by³ obowi¹zany przepra-
cowaæ w okresie tej nieobecno-
œci, zgodnie z przyjêtym rozk³a-
dem czasu pracy.

Jak ustaliæ wymiar
Obowi¹zuj¹cy pracownika

wymiar czasu pracy w przyjêtym
okresie rozliczeniowym oblicza siê
nastêpuj¹co:

• liczbê pe³nych tygodni przy-
padaj¹cych w okresie rozliczenio-
wym mno¿y siê przez 40 godzin
(tygodniowa norma czasu pracy);
tygodnie liczy siê od pierwszego
dnia okresu rozliczeniowego,

• do powy¿szej liczby dodaje
siê iloczyn 8 godzin (dobowa
norma czasu pracy) i liczby pozo-
sta³ych dni okresu rozliczeniowe-
go przypadaj¹cych od poniedzia³-
ku do pi¹tku (chodzi o tzw. dni
wystaj¹ce poza pe³ne tygodnie).

Ustalony w powy¿szy sposób
wymiar czasu pracy obni¿a siê 
o 8 godzin z tytu³u œwiêta przypa-
daj¹cego w innym dniu ni¿ niedzie-
la. Nowelizacj¹ kodeksu pracy
uchylono art. 130 par. 2 zd. 2,
zgodnie z którym, je¿eli w jednym
tygodniu kalendarzowym wystê-
powa³y dwa œwiêta i ¿adne z nich
nie przypada³o w niedzielê wymiar
czasu pracy nale¿a³o zmniejszyæ
jedynie o 8 godzin. Obecnie
wymiar czasu pracy pomniejsza siê
o 8 godzin w ka¿dym przypadku
wyst¹pienia w okresie rozliczenio-
wym œwiêta w innym dniu ni¿ nie-
dziela.

W praktyce w jednym tygodniu
kalendarzowym dwa œwiêta mog¹
wyst¹piæ w maju (1 i 3 maja) oraz
w grudniu (25 i 26 grudnia). Je¿eli
¿adne z nich nie na³o¿y siê na nie-
dzielê, to wymiar czasu pracy
w ka¿dym z tych miesiêcy obni¿a
siê o 16 godzin. W 2007 roku,

zarówno w maju (1 maja – wtorek
i 3 maja – czwartek), jak i w grud-
niu (25 grudnia – wtorek i 26 grud-
nia – œroda) w jednym tygodniu
kalendarzowym wyst¹pi¹ dwa
œwiêta, z których ¿adne nie przy-
pada w niedzielê.

Nowelizacja kodeksu pracy
zapewni³a zatem korzystanie
przez pracowników z 52 dni wol-
nych od pracy w roku kalendarzo-
wym z tytu³u zasady przeciêtnie
piêciodniowego tygodnia pracy, 
a tak¿e usunê³a obowi¹zek pra-
cownika odpracowywania jedne-
go lub dwóch œwi¹t w skali roku.

Jaki okres 
rozliczeniowy
Wymiar czasu pracy, czyli liczbê

godzin do przepracowania, ustala
siê na okres rozliczeniowy. Okres
rozliczeniowy jest potrzebny do
ustalania wymiaru czasu pracy przy
sporz¹dzaniu harmonogramu
pracy oraz do rozliczania czasu
pracy w celu ustalenia, czy nie
dosz³o do przekroczenia przeciêt-
nej tygodniowej normy czasu pracy.

Zgodnie z art. 129 k.p., okres
rozliczeniowy nie mo¿e – co do
zasady – przekraczaæ 4 miesiêcy.
Odstêpstwa od zasady przewi-
dziano w przepisach dotycz¹cych
niektórych systemów czasu pracy.
Ponadto w rolnictwie i hodowli, 
a tak¿e przy pilnowaniu mienia lub
ochronie osób mo¿na wprowa-
dziæ okres rozliczeniowy nieprze-
kraczaj¹cy 6 miesiêcy, a je¿eli jest
to dodatkowo uzasadnione niety-
powymi warunkami organizacyj-
nymi lub technicznymi maj¹cymi
wp³yw na przebieg procesu pracy
– okres rozliczeniowy nieprzekra-
czaj¹cy 12 miesiêcy. Przed³u¿enie
okresów rozliczeniowych nie jest
jednak dopuszczalne w systemach
czasu pracy: równowa¿nym, przy
dozorze urz¹dzeñ, przy pilnowa-
niu mienia i ochronie osób oraz 
w ruchu ci¹g³ym (art. 129 par. 2
k.p.). Pracodawca, u którego nie
dzia³a zak³adowa organizacja

zwi¹zkowa, a tak¿e pracodawca,
u którego zak³adowa organizacja
zwi¹zkowa nie wyra¿a zgody na
ustalenie lub zmianê systemów 
i rozk³adów czasu pracy oraz okre-
sów rozliczeniowych, mo¿e stoso-
waæ przed³u¿one okresy rozlicze-
niowe po uprzednim zawiadomie-
niu w³aœciwego inspektora pracy.
Zgoda inspektora nie jest wymaga-
na, jedynie zawiadomienie. Taka
sama zasada dotyczy przed³u¿enia
okresów rozliczeniowych w syste-
mie równowa¿nego czasu pracy.

D³ugoœæ okresu rozliczeniowe-
go ustala pracodawca. Mo¿e to
byæ okres miesiêczny, dwu–, trzy–
lub czteromiesiêczny b¹dŸ przeli-
czony na tygodnie. Okres rozlicze-
niowy nale¿y ustaliæ wyraŸnie 
i wskazaæ w regulaminie pracy lub
w uk³adzie zbiorowym pracy. 

Jak wprowadziæ 
W regulaminie pracy powinny

siê znaleŸæ postanowienia dotycz¹-
ce systemów i rozk³adów czasu
pracy oraz przyjêtych okresów
rozliczeniowych. Regulaminu pracy
nie wprowadza siê, je¿eli w zakre-
sie spraw, których powinien doty-
czyæ, obowi¹zuj¹ postanowienia
uk³adu zbiorowego pracy lub gdy
pracodawca zatrudnia mniej ni¿ 20
pracowników. W takim przypadku
pracodawca ustala okresy rozlicze-
niowe w obwieszczeniu.

Wymiar czasu pracy ustala siê
dla ca³ego okresu rozliczeniowe-
go. Oznacza to, ¿e je¿eli okres
rozliczeniowy wynosi np. 3 miesi¹-
ce, styczeñ – marzec 2007 r., to
wymiar czasu pracy wynosi 176 +
160 + 176 = 512 godzin. Nato-
miast liczba godzin pracy zaplano-
wanych np. w lutym nie musi rów-
naæ siê wymiarowi dla tego miesi¹-
ca, czyli 160 godzin. Pracodawca
mo¿e roz³o¿yæ 512 godzin w trak-
cie okresu rozliczeniowego,
dostosowuj¹c czas pracy do swo-
ich potrzeb. Dopuszczalny jest
nawet skrajny przypadek, gdy pra-
cownicy pracuj¹ w styczniu 

i lutym, a w marcu w ogóle nie
pracuj¹. Pracownicy wypracuj¹ 
w ten sposób wymiar czasu pracy
w 3–miesiêcznym okresie rozli-
czeniowym. Wynika z tego, ¿e
przys³ugiwaæ im bêdzie wynagro-
dzenie za ka¿dy miesi¹c pracy.
Je¿eli pracownik otrzymuje wyna-
grodzenie okreœlone stawk¹ mie-
siêczn¹, powinien otrzymaæ 
w ka¿dym miesi¹cu wynagrodze-
nie w zwyk³ej wysokoœci.

Miesi¹c oznacza miesi¹c kalen-
darzowy, który rozpoczyna siê 
z pocz¹tkiem danego miesi¹ca i

koñczy z up³ywem ostatniego dnia
miesi¹ca. Pojawiaj¹ siê jednak opi-
nie, ¿e miesi¹c nie oznacza miesi¹-
ca kalendarzowego i mo¿na roz-
pocz¹æ miesiêczny okres rozlicze-
niowy np. 20 dnia danego miesi¹-
ca. 

Okres rozliczeniowy mo¿na
ustaliæ taki sam dla wszystkich pra-
cowników, ale dopuszczalne jest
tak¿e przyjêcie ró¿nych okresów
rozliczeniowych dla pracowników
zatrudnionych w ró¿nych syste-
mach czasu pracy. Czas trwania
okresu rozliczeniowego mo¿na

zmieniæ. W tym celu nale¿y te¿
zmieniæ akt, w którym zosta³ on
ustalony, np. regulamin pracy, przy
zastosowaniu wszelkich procedur
dotycz¹cych ustalania okresu rozli-
czeniowego i zmian danego aktu

PODSTAWA PRAWNA ? Art.
128, art. 129, art. 150 par. 2 usta-
wy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r.
nr 21, poz. 94 z póŸn. zm.).

Ewa Drzewiecka
GAZETA PRAWNA NR 8 (1878)
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Co siê sta³o w Salgrosie

Pikieta w Poznaniu!!!
Zarz¹d Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ „Solidarnoœæ” orga-

nizuje 26 stycznia br. wspólny wyjazd do Poznania na pikietê przed
siedzib¹ Zarz¹du Spó³ki SELGROS. 

Prosimy o zg³aszanie osób chc¹cych wyjechaæ do Poznania. Zg³o-
szenia przyjmuje sekretariat ZR do 23 stycznia. Tel. (76) 7210878.

B¹dŸmy Solidarni.
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Wpogoni za oszczêdnoœciami
bud¿etowymi rz¹d RP pozbawi³,

polskich kolejarzy, specjalnych rozwi¹-
zañ emerytalnych i to w³aœnie w obronie
tzw. Emerytur Kolejowych 19.12.2006r.
w samo po³udnie zebra³o siê oko³o 10
tysiêcy kolejarzy ¿eby zaprotestowaæ
przeciw takim praktykom. Pikieta ta
by³a nastêpstwem instrumentalnego
potraktowania problemu przez rz¹d 
i przez przedstawiciela resortu pracy,
który na posiedzeniu Zespo³u Trójstron-
nego ds. Kolejnictwa powiedzia³ koleja-
rzom stanowcze NIE w temacie przej-
œcia na zas³u¿on¹ i godn¹ emeryturê. Na
pikietê przyjechali reprezentanci braci
kolejarskiej z ca³ej Polski. Miejscem
zbiórki by³ plac defilad sk¹d po godzinie
12,30 pochód kolejarski (w asyœcie
odpowiednich si³ policyjnych) ruszy³ pod
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej.
Tam ze wzglêdu na nie obecnoœæ Pani
Minister organizatorzy przekazali wice-
ministrowi petycje w tym temacie. Pety-
cja zawiera³a trzy ¿¹dania braci kolejar-
skiej:

1. Wprowadzenia w ustawie o emery-
turach tzw. opcji zerowej nadaj¹cej
prawo do emerytury kolejowej w wieku
55 lat dla kobiet i 60 lat dla mê¿czyzn,

wszystkim kolejarzom zatrudnionym 
w PKP przed 01.01.1999r.

2. Wprowadzenia w ustawie 
o komercjalizacji, restrukturyzacji i pry-
watyzacji PKP umo¿liwiaj¹cych wszyst-
kim pracuj¹cym na kolei w warunkach
szczególnych i o szczególnym charakte-
rze przejœcie na wczeœniejsz¹ emeryturê
po 40 latach pracy z zaliczeniem prze-
licznika 14 miesiêcy za rok pracy.

3. Wpisanie do ustawy o emeryturach
pomostowych mo¿liwoœci przejœcia na
wczeœniejsz¹ emeryturê w wieku 50 lat
dla kobiet i 55 lat dla mê¿czyzn zatrud-
nionych na stanowiskach zwi¹zanych 
z bezpieczeñstwem ruchu kolejowego
w przypadku utraty mo¿liwoœci wykony-
wania zawodu ze wzglêdów zdrowot-
nych.

Pikietuj¹cy dla za³atwienia sprawy dali
ministerstwu i rz¹dowi RP czas do koñca
stycznia 2007r. i przekazali, ¿e wiêcej
pod ministerstwo nie przyjd¹ a o swoje
s³uszne postulaty bêd¹ siê ubiegaæ w inny
zgodny ze stosownymi ustawami spo-
sób. Po oko³o 30 minutach dotar³a do
zebranych informacja, ¿e Pani Minister
jedzie do ministerstwa ale ze wzglêdu na
korki w Warszawie dotrze za oko³o 20
minut. Po przybyciu Pani Minister Anna

Kalata przekaza³a pikietuj¹cym, ¿e
postulaty przekazane przez nich bêd¹
wnikliwie rozpatrzone przez minister-

stwo i rz¹d RP. Pikieta organizowana
przez najwiêksze centrale zwi¹zkowe na
PKP mia³a charakter pokojowy i nikt ze

zgromadzonych nie wy³ama³ siê z tego
za³o¿enia .

Marek Podskalny

W obronie emerytur
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Foty Grzeœka Spa³y
Próbka zawodowej fotografii prasowej, bigos, grzane wino i piosenki Joe Cockera – tych rzeczy nie zabrak³o na wernisa¿u w sobotnie
po³udnie na ulicy Najœwiêtszej Marii Panny w Legnicy. Sprawc¹ zamieszania by³ nasz kolega Grzesiek Spa³a – znany legnicki fotoreporter
Konkretów, wspó³pracuj¹cy z wieloma krajowymi tytu³ami. Cz³onek Solidarnoœci przy Zarz¹dzie Regionu Zag³êbie Miedziowe.

W
ystawa sk³ada siê z czterdziestu zdjêæ, które s¹ przekrojem
dorobku zawodowego autora, któremu w tym roku
„stuknê³a” czterdziestka. 

– Chcia³bym podziêkowaæ Eli Pietraszko z Legnickiego Centrum Kul-
tury, która jest komisarzem wystawy i dobiera³a fotografie. A z ich wybo-
rem by³ spory problem. Trochê tych zdjêæ w ¿yciu zrobi³em – œmieje siê
Grzesiek Spa³a. 

Na wystawê sk³adaj¹ siê zdjêcia zarówno spo³eczne jak i sportowe. 
– Postanowi³em zorganizowaæ wystawê na ulicy i okaza³o siê to

dobrym pomys³em. Dziêki temu moje fotografie mo¿e obejrzeæ wiêksza
liczba osób – dodaje nasz kolega.

Zdjêcia Grzeœka Spa³y mo¿na by³o ogl¹daæ do koñca roku na ulicy Naj-
œwiêtszej Marii Panny w Legnicy, a od lutego bêdzie prezentowana w
teatrze. Latem przysz³ego roku zdjêcia pojad¹ do Inowroc³awia, rodzin-
nego miasta Grzeœka Spa³y. 

Organizatorem wystawy jest Legnickie Centrum Kultury, a sponso-
rem KGHM Polska MiedŸ S.A. Mamy nadziejê, ¿e mimo likwidacji redak-
cji Konkretów, w której to by³ fotoreporterem, nadal bêdziemy mogli
ogl¹daæ zdjêcia Grzeœka. Bo jest co ogl¹daæ. 

(PJ) 
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Sztuka stanu wojennego
13 grudnia 1981 roku wraca³em z Warszawy do Wroc³awia. Kongres Kultury Polskiej, w którym uczestniczy³em, zosta³
przerwany, czêœæ delegatów aresztowana. Jecha³em prawie pustym poci¹giem przez puste pola i ³¹ki, mija³em wyludnione
dworce. We Wroc³awiu w niektórych miejscach sta³y czo³gi, zasieki z drutu. Podobn¹ pustkê zobaczy³em potem na
bia³o–szarych obrazach Jerzego Kaliny Zima 81 i Zima 82, a w pracowni Edwarda Dwurnika ogl¹da³em seriê b³êkitnych
pejza¿y miejskich z czo³gami i p³otami z drutu. By³y to jedne z wielu prac, które powsta³y wkrótce po wprowadzeniu w Polsce
stanu wojennego. 

S
zok wywo³any t¹ decyzj¹
wyzwoli³ masow¹ reak-
cjê w œrodowiskach

twórców. Du¿a czêœæ artystów
przy³¹czy³a siê do bojkotu pañ-
stwowych instytucji – wysta-
wiali w prywatnych mieszka-
niach, uczestniczyli w szerokim
ruchu kulturalnym pod patro-
natem Koœcio³a katolickiego. 
W swoich pracach wyra¿ali
bunt, sprzeciw, pytali o kondy-
cjê cz³owieka, o granice wolno-
œci, dokumentowali konkretne
sytuacje b¹dŸ odwo³ywali siê
do uniwersalnych symboli.

Masowoœæ ruchu nie sprzyja³a
utrzymaniu dobrego poziomu
wystawianych prac. Brak selekcji
powodowa³, ¿e obok dzie³ war-
toœciowych pojawi³a siê du¿a
iloœæ miernych, wrêcz kiczowa-
tych. Patronat Koœcio³a nad œro-
dowiskami twórczymi sk³ania³
wielu artystów do pos³ugiwania
siê ikonografi¹ chrzeœcijañsk¹, ale
tylko dla nielicznych stanowi³a
ona Ÿród³o autentycznych inspi-
racji. W okresie tym powsta³y
jednak tak¿e prace dobre, rozpo-
czê³y dzia³alnoœæ grupy artystycz-
ne, które w istotny sposób wp³y-
nê³y na sztukê polsk¹, mia³y miej-
sce performance i happeningi 
oryginalnym charakterze. 

Stanis³aw Rodziñski i Jerzy
Tchórzewski w sposób twórczy
interpretowali motywy religijne. 

Tematyka ta nie by³a dla nich
nowoœci¹. Wizerunki cierpi¹cego
Chrystusa wystêpowa³y tak¿e 
w ich wczeœniejszych pracach. 
W roku 1985 obaj namalowali
Golgotê. W monumentalnym
pentaptyku Tchórzewskiego klê-
ska jest jednoczeœnie zwyciê-
stwem. Ma³y, umieszczony na
odleg³ym wzgórzu krzy¿ wznieca
p³omieñ, który swoim ¿arem
przepala niebo i ziemiê. 
U Rodziñskiego Chrystus kona 
w ciemnoœciach, samotny, pilno-
wany przez zbrojnych siepaczy.
Oba obrazy dobrze oddaj¹
atmosferê tamtych lat – rozpacz,
ale i ¿arliw¹ wiarê w odrodzenie
idea³ów Sierpnia 80. 

Z wiary i z w¹tpienia, ze smut-
ku, z przera¿enia i z modlitewnej
refleksji powsta³y te¿ miêdzy inny-
mi ówczesne prace Jerzego Kaliny,
Leszka Sobockiego, Jacka Waltosia
oraz debiutuj¹cego w po³owie lat
osiemdziesi¹tych Tadeusza Boruty.
Wszyscy, w mniejszym lub wiêk-
szym stopniu, pos³ugiwali siê sym-
bolik¹ chrzeœcijañsk¹. Najbardziej
konsekwentny by³ w tym Jerzy
Kalina – autor wielu akcji artystycz-
nych, twórca grobów wielkanoc-
nych, w których nawi¹zywa³ do
aktualnych wydarzeñ politycznych
i spo³ecznych (np. morderstwa
ksiêdza Jerzego Popie³uszki). 

Tematykê religijn¹ ze spo³ecz-
n¹, tradycjê z bie¿¹cymi wypad-

kami ³¹czyli te¿ cz³onkowie kra-
kowskiej grupy „Wprost” Leszek
Sobocki i Jacek Waltoœ. Sobocki
w serii linorytów pt. „Wizyta 
i Pos³uga” z lat 1983 – 1985
nawi¹zywa³ do pielgrzymki Jana
Paw³a II i jego wsparcia dla ukrzy-
¿owanego narodu (Wizyta – spo-
tkanie XIII); Waltoœ w obrazach
zainspirowanych fotografi¹
modl¹cych siê przy bramie stocz-
niowców opowiada³ o zwi¹zkach
miêdzy ludŸmi, wspólnocie 
w cierpieniu, mi³oœci, solidarno-
œci. W przeciwieñstwie do nich
Tadeusz Boruta unika³ bezpoœred-
nich odniesieñ do konkretnych
faktów i wydarzeñ. Jego obrazy s¹
uduchowione, mistyczne.

Brutalna rzeczywistoœæ inspiro-
wa³a natomiast artystów z war-
szawskiej „Gruppy”, wroc³awskie-
go Luxusu, a tak¿e miêdzy innymi
Edwarda Dwurnika i Zbyluta
Grzywacza. Cz³onkowie „Grup-
py”: Ryszard Grzyb, Pawe³ Kowa-
lewski, Jaros³aw Modzelewski,
W³odzimierz Pawlak, Marek Sob-
czyk i Ryszard WoŸniak w swoich
obrazach i artystycznych akcjach
prezentowali œwiat pe³en absurdal-
nych zdarzeñ, obscenicznych sytu-
acji, œwiat prymitywny, odra¿aj¹cy.
Jak w krzywym zwierciadle odbija-
³a siê w ich dzia³aniach nasza
codziennoœæ, nasze lêki i frustracje,
diaboliczna prze-
moc, groteskowa
rzeczywistoœæ.
Tytu³y prac i zda-
rzeñ przypomina³y
te, które swoim
„metafizycznym”
kompozycjom
nadawa³ kiedyœ
Stanis³aw Ignacy
Witkiewicz, 
a wczeœniej sur-
realiœci (Ch³odny
jeleñ w powi-
d³ach, Myœlê 
o Bogu i jêczê,
Rozpamiêtujê 
i duch we mnie
mdleje itp.).
Efekty dzia³añ
„Gruppy” 
w tym samym
stopniu by³y
powa¿ne co
¿artobliwe.
Inaczej we
wroc³awskim
Luxusie. 
W obrazach 
i ksi¹¿kach
artystów 
z tego ugru-
powania
przewa¿a
groteska, kpina. Niskonak³adowe
zeszyty Luxusu przypomina³y
wszystko z wyj¹tkiem tego, co
sugerowa³ tytu³. Powielane za
pomoc¹ szablonów hity œwiatowej
pop–kultury, wizerunki miêdzyna-

rodowych idoli by³y przaœne,
zgrzebne, ubogie – takie jak polska
rzeczywistoœæ lat osiemdziesi¹-
tych. Najpe³niejsze odbicie tej rze-

czywistoœci znajdziemy 

w obrazach Edwarda Dwurnika.
Oprócz wspomnianej serii pejza-
¿y miejskich z czo³gami i zasiekami
z drutu artysta namalowa³ wiele
monumentalnych kompozycji,

których bohaterami s¹ ludzie ciê¿-
kiej pracy. W Trzeciej zmianie, 
w Nêdzy ³ódzkiej prz¹dki, w wize-
runkach robotników ró¿nych pro-
fesji przedstawia³ nie tylko nêdzê,

ale i heroizm tej war-
stwy spo-
³ecznej, jej
naturaln¹,
pierwotn¹
si³ê. Podobna
si³a charakte-
ryzuje te¿
bohaterów
symbolicznych
obrazów Zby-
luta Grzywa-
cza.

Atmosfera
stanu wojenne-
go wp³ynê³a
równie¿ na
prace innych
artystów. Inspi-
rowa³a Annê
Mizerack¹ do
wykonania cyklu
rysunków o tej
tematyce, Jana
Dob–kowskiego,
£ukasza Korolkie-
wicza i Wies³awa
Szamborskiego do
utrwalania na p³ót-
nach kwiatowych
krzy¿y, które uk³a-
dano na placu Zwy-
ciêstwa w Warsza-
wie, w miejscu,
gdzie Jan Pawe³ II

odprawi³ pamiêtn¹ mszê; Andrze-
ja Bielawskiego i Jacka Sempoliñ-
skiego do realizacji fakturalnych
kompozycji – reminiscencji bru-

ków ulicznych (Bielawski), obra-
zów totalnej destrukcji i rozpadu
(Sempoliñski); Eugeniusza
Geta–Stankiewicza do tworzenia
dowcipnych kola¿y dedykowa-
nych nomenklaturze, czerwo-
nym, wykpiwaj¹cych bohaterów
Zwi¹zku Radzieckiego (Pawlik
Morozow) i jego symbole (Sierp
m³otka); Jana Jaromira Aleksiuna
do malowania liter – rebusów
odnosz¹cych siê zarówno do
zagro¿eñ, jak i nadziei tamtych lat.

W inspirowanej stanem wojen-
nym sztuce dominowa³o malar-
stwo, grafika, rysunek. RzeŸby
nale¿a³y do rzadkoœci. Wyj¹tek sta-
nowi³y assemblage Jerzego Bere-
sia, który konsekwentnie realizo-
wa³ prace o politycznej wymowie,
coraz bardziej jednoznaczne, prze-
mawiaj¹ce wprost, bez kamufla¿u
(Miejsce, 1982; Bojkot, 1986). Inni
sporadycznie wykonywali kompo-
zycje odnosz¹ce siê do sytuacji Pol-
ski i Polaków po 13 grudnia 1981
roku. W kilku wypadkach stworzo-
no dzie³a wybitne, takie jak Klatka,
1985 – Magdaleny Abakanowicz;
Victoria, 1983 i Thanatos polski,
1984 – Krzysztofa Bednarskiego;
Sieæ, 1989 – W³odzimierza Borow-
skiego.

Oryginalnym osi¹gniêciem 
w sztuce tego okresu by³y perfor-
mance i happeningi. Przemys³aw
Kwiek i Zofia Kulik dokumentowa-
li swoje akcje artystyczne poœwiê-
cone degradacji jednostek w totali-
tarnym systemie, ograniczeniu
swobód obywatelskich, polskiej
biedzie (Banan i granat, 1986). 

Na pograniczu sztuki, poli-
tycznej manifestacji, karnawa³o-

wej zabawy, sytuuj¹ siê happenin-
gi Pomarañczowej Alternatywy
organizowane we Wroc³awiu 
w latach 1985 – 1988. Zainicjo-
wane przez Waldemara Fydry-
cha, autora Manifestu Surreali-
zmu Socjalistycznego i samo-
zwañczego „Majora”, anga¿owa-
³y t³umy przypadkowych uczest-
ników. Realizowane wed³ug sce-
nariuszy opracowanych przez
„Majora” odbywa³y siê np. z okazji
rocznicy rewolucji paŸdzierniko-
wej, œwiêta Ludowego Wojska
Polskiego, komentowa³y
powszechne niedostatki i braki
(Papier toaletowy, 1987; Fre-
dom, spokojna staroœæ na Œwid-
nickiej, 1988). Przebrana za kra-
snali armia „Majora” prowokowa-
³a, œmieszy³a, bawi³a, pokazywa³a
i wykpiwa³a absurdy ówczesnej
rzeczywistoœci. Bezkrwawa
rewolucja krasnali parali¿owa³a
w³adzê, bo trudno by³o stosowaæ
terror wobec tych, którzy „czcili”
wa¿ne dla rz¹dz¹cych wydarze-
nia. Ograniczano siê wiêc do roz-
praszania manifestacji, chwilo-
wych zatrzymañ, sugerowano, ¿e
akcje mog¹ byæ zalegalizowane
pod warunkiem... przeniesienia
ich poza centrum miasta. 

„Major” zakoñczy³ dzia³alnoœæ
ostatnim happeningiem w roku
1990 – zg³osi³ swoj¹ kandydaturê
na prezydenta Polski. Trudno 
o bardziej spektakularny fina³
ruchu, który nie tylko bawi³,
œmieszy³, ale i bezlitoœnie obna¿a³
mankamenty ustroju.

Mariusz Hermansdorfer
Muzeum Narodowe we Wroc³awiu

Edward Dwurnik – Pomnik  Józefa Paniatowskiego.

Jerzy Tchórzewski – Golgota.


