
PISMO ZARZ¥DU REGIONU ZAG£ÊBIE MIEDZIOWE NSZZ „SOLIDARNOŒÆ”

IS
SN

 1
50

9-
79

94

PISMO ZARZ¥DU REGIONU ZAG£ÊBIE MIEDZIOWE NSZZ „SOLIDARNOŒÆ”

NR 3/265
23 marca 2007

Winny!

Dwa i pó³ roku spêdzi za kratami Bogdan Mazurkiewicz, by³y
funkcjonariusz SB w Legnicy. By³y esbek znêca³ siê nad
zatrzymywanymi w latach osiemdziesi¹tych dzia³aczami
podziemnej Solidarnoœci Janem Sugalskim, Stanis³awem Œniegiem
oraz Henrykiem Karasiem. Ze wzglêdu na szczególny interes
spo³eczny S¹d Okrêgowy w Legnicy zezwoli³ na opublikowanie
danych osobowych i wizerunku skazanego esbeka. str. 4
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Szkolenia
17 lutego 2007 r., w Lubinie odby³o siê Szkolenie podstawowe na

temat rozwoju NSZZ “Solidarnoœæ”. Uczestnikami by³o 12 cz³onków
Zwi¹zku z Organizacji Miêdzyzak³adowej w Zak³adach Górniczych
„Lubin” Oddzia³ KGHM „Polska MiedŸ” SA. Podczas szkolenia rozma-
wiano o zale¿noœci miêdzy statusem Zwi¹zku w firmie, a jego liczeb-
noœci¹ oraz o tym jak liczebnoœæ wp³ywa na negocjacje z pracodawc¹.
Zajêcia prowadzili Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski. 

Uczestnicy nowego cyklu szkoleñ „Podstawowe Elementy Zarz¹-
dzania”, w dniach 23 - 24 lutego br., wziêli udzia³ w warsztatach Zarz¹-
dzanie sob¹. W projekcie uczestnicz¹ przedstawiciele NSZZ „Soli-
darnoœæ” z: DFM Zanam-Legmet Sp. z o. o. w Polkowicach, WPEC
w Legnicy SA, Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach,
Dolnoœl¹skie M³yny SA w UjeŸdzie Górnym, Dolnoœl¹skiej Spó³ki
Gazownictwa Sp. z o. o. we Wroc³awiu, Przedsiêbiorstwa Gospodar-
ki Miejskiej Sp. z o. o. w Polkowicach i Miejskiego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Legnicy . Podczas warsztatów dokonano analizy silnych 
i s³abych stron w zarz¹dzaniu sob¹, wskazano dzia³ania i narzêdzia,
które pomagaj¹ lepiej zarz¹dzaæ sob¹ w czasie oraz zaprezentowano
kilka technik poprawy skutecznoœci swojej pracy intelektualnej. Zajê-
cia przeprowadzi³y Ewa Gorzkowska z Dzia³u Szkoleñ Regionu Dolny
Œl¹sk i Ewa Kosiorowska z Dzia³u Szkoleñ Regionu Zag³êbie Miedzio-
we. 

Cz³onkowie Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” przy Sitech
Spó³ka z o. o. w Polkowicach wziêli udzia³ w szkoleniach: Podstawy
negocjacji i Rada pracowników - wybór i zadania, które mia³y miejsce
w Karpaczu, pierwsze w dniach 1 - 2 marca, drugie od 3 do 4 marca
br. Zajêcia przeprowadzili Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski. 

W dniach 6 - 8 marca br., cz³onkowie podstawowych jednostek
organizacyjnych z: ZUW Urbex Sp. z o. o. w Lubinie, PAiP „Automa-
tyka-MiedŸ” Sp. z o. o. w G³ogowie, FUM „Chofum” SA w Chociano-
wie, DODR w Chojnowie, Energetyka Sp. z o. o. w Lubinie, Energia-
Pro Koncern Energetyczny SA Oddzia³ w Legnicy, Faurecia Legnica Sp.
z o. o. w Legnicy, IMN w Legnicy, MPWiK SA w Lubinie, Nadleœnictwa
w Jaworze, FPN Patelec-Elpena Sp. z o. o. w Legnicy, PGM Sp. z o. o.
w Polkowicach, Pol-MiedŸ Trans Sp. z o. o. w Lubinie, ZUR KuŸnia
Jawor Sp. z o. o. w Jaworze, ZUW Urbex Sp. z o. o. w Lubinie i ZW
„Wojcieszów” Sp. z o. o. w Wojcieszowie wziêli udzia³ w szkoleniu
Analiza ekonomiczna i finansowa przedsiêbiorstwa, które odby³o siê 
w Karpaczu. Szkolenie zorganizowane zosta³o przez: Zarz¹d Regionu
Zag³êbie Miedziowe NSZZ „Solidarnoœæ”, Komisjê Krajow¹ NSZZ
„Solidarnoœæ” i firmê S. Partner Sp. z o. o. w Warszawie, w ramach
projektu finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo-
³ecznego pt. „Szansa dla zatrudnienia: szkolenie przedstawicieli pra-
cowników i promocja dialogu spo³ecznego w przedsiêbiorstwach”. 

W dniach 6 - 9 marca br., cz³onkowie w³adz wykonawczych pod-
stawowych jednostek organizacyjnych z: ZUW Urbex Sp. z o. o. 
w Lubinie, EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Oddzia³ w Legnicy,
MPK Sp. z o. o. w Legnicy, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
i PH-P Mercus Sp. z o. o. w Polkowicach wziêli udzia³ w Szkoleniu
ogólnozwi¹zkowym dla dzia³aczy (SOD-1), które odby³o siê w Legni-
cy w siedzibie Regionu. Szkolenie dotyczy³o organizacji pracy dzia³acza
zwi¹zkowego oraz prawa pracy i prawa wewn¹trzzwi¹zkowego.
Zajêcia prowadzili Ewa Kosiorowska, Jerzy Morawski oraz mecenas
Henryk S¹gaj³³o. 

10 marca 2007 r., w Lubinie odby³o siê Szkolenie podstawowe na
temat rozwoju NSZZ „Solidarnoœæ”. Uczestnikami byli cz³onkowie
Zwi¹zku z Organizacji Miêdzyzak³adowej w Zak³adach Górniczych
„Lubin” Oddzia³ KGHM „Polska MiedŸ” SA. Podczas szkolenia rozma-
wiano o zale¿noœci miêdzy statusem Zwi¹zku w firmie, a jego liczeb-
noœci¹, o koniecznoœci zmiany w myœleniu o przysz³oœci Zwi¹zku, 
o argumentach przemawiaj¹cych za wstêpowaniem pracowników do
Zwi¹zku oraz o tym jak liczebnoœæ wp³ywa na negocjacje z pracodaw-
c¹. Zajêcia przeprowadzi³a Ewa Kosiorowska. 

Niskie p³ace barier¹
rozwoju Polski
Ruszy³a Ogólnopolska Kampania Spo³eczna „Niskie p³ace barier¹ rozwoju
Polski”, której inicjatorem jest NSZZ Solidarnoœæ maj¹ca na celu poprawê
warunków ¿ycia i pracy Polaków.

Na stronie internetowej bêdzie-
my na bie¿¹co informowaæ 
o wydarzeniach w ramach kam-

panii oraz przedstawiaæ najnowsze eks-
pertyzy i opracowania na temat rynku
pracy. 

Ju¿ wkrótce bêdzie mo¿na zadaæ pytanie
ekspertom NSZZ Solidarnoœæ na ka¿dy
temat zwi¹zany z wynagradzaniem pra-
cowników oraz wyraziæ swoje poparcie dla
postulatów kampanii podpisuj¹c list otwar-
ty.

Przy³¹czcie siê do nas – Nie gódŸmy siê
by p³aca minimalna w Polsce wynosi³a 936
z³ gdy¿ takie wynagrodzenie jest niewystar-
czaj¹ce do ¿ycia w godnych warunkach.

Ogólnopolska Kampania Spo³eczna
„Niskie p³ace barier¹ rozwoju Polski”, któ-
rej inicjatorem jest NSZZ Solidarnoœæ ma na
celu poprawê warunków p³acowych pra-
cowników dziêki promocji idei dialogu 
i solidarnoœci spo³ecznej. Organizatorzy
kampanii poprzez dzia³ania edukacyjne chc¹
zwróciæ uwagê polskiej opinii publicznej na
fakt, i¿ niskie p³ace w Polsce przyczyniaj¹ siê
do braku rozwoju gospodarczego kraju
oraz pog³êbiaj¹ emigracjê polskiej ludnoœci.
Eksperci kampanii chc¹ równie¿ rozpocz¹æ
publiczn¹ debatê na temat przyczyn ró¿nic
w zarobkach Polaków i Europejczyków. 

W 2006 roku nast¹pi³ w naszym kraju
istotny wzrost gospodarczy wynikaj¹cy
m.in. z wiêkszej wydajnoœci i lepszej orga-
nizacji pracy. Za wzrostem gospodarczym

nie nast¹pi³ jednak wzrost p³ac, który gwa-
rantowa³by podwy¿szenie poziomu ¿ycia 
i wp³yn¹³ na dalszy rozwój gospodarki, 
a tak¿e zahamowa³by coraz bardziej niepo-
koj¹cy odp³yw wykwalifikowanych pracow-
ników za granicê. 

W krajach Europy Wschodniej p³ace
rosn¹ znacznie szybciej ni¿ w krajach tzw.
„starej Unii”. Unii Europejskiej. Spoœród
krajów przyjêtych w 2004 roku do UE 
w Polsce p³ace rosn¹ niestety najwolniej,
nadal te¿ s¹ znacznie ni¿sze ni¿ w Europie
Zachodniej. Prawie 70 proc. Polaków zara-
bia trzy razy mniej ni¿ przeciêtny Europej-
czyk. To powoduje narastaj¹c¹ falê emigra-
cji zarobkowej. 

Wg najnowszych danych opublikowa-
nych we wrzeœniu 2006 roku przez poza-
rz¹dow¹ organizacjê ECAS (European Citi-
zen Action Service) liczba Polaków wyje¿-
d¿aj¹cych do Unii Europejskiej w celach
zarobkowych od 1 maja 2004 roku, to
milion sto dwadzieœcia tysiêcy osób, czyli a¿
3 % ludnoœci Polski. Potwierdza te dane
sonda¿ oœrodka badania opinii publicznej
PBS DGA przeprowadzony w czerwcu
2006 roku. A¿ 40 % ankietowanych dekla-
ruje, ¿e osoba z ich najbli¿ej rodziny wyje-
cha³a za granicê w celach zarobkowych.
Jako g³ówn¹ przyczynê wyjazdów Polaków
83 % bior¹cych udzia³ w badaniu wskazuje
na niskie zarobki w Polsce. Co ciekawe tak
wielk¹ emigracjê zarobko-

w¹ Polaków a¿ 84% respondentów uwa¿a
za powód do wstydu. 

W wielu przypadkach ceny towarów 
i us³ug w Polsce dorównuj¹ lub nawet prze-
wy¿szaj¹ ceny w krajach tzw. „starej Unii”,
gdzie zarówno zarobki przeciêtne, jak 
i p³aca minimalna s¹ wielokrotnie wy¿sze
ni¿ w naszym kraju. Wzrost cen artyku³ów
¿ywnoœciowych pierwszej potrzeby, który
nast¹pi³ z pocz¹tkiem 2007 roku, a tak¿e
wzrost op³at za leki, gaz, energiê elektrycz-
n¹, benzynê czy te¿ op³at pocztowych 
w sposób szczególny odczuwaj¹ najbied-
niejsze polskie rodziny. Taka sytuacja nie-
bezpiecznie powoduje dalsze obni¿enie
poziomu ¿ycia wielu rodzin poni¿ej mini-
mum egzystencji. Wg og³oszonych przez
Komisjê Europejsk¹ danych a¿ 21% Pola-
ków ¿yje na lub poni¿ej progu ubóstwa
(wœród dzieci a¿ 29%). Jest to najgorszy
wynik wœród krajów Unii Europejskiej.
Konsekwencj¹ tych zjawisk jest nie tylko
zwiêkszona fala emigracji zarobkowej, ale
tak¿e nasilaj¹ce siê w wielu bran¿ach zawo-
dowych niebezpieczne z punktu widzenia
nastrojów spo³ecznych konflikty na tle p³a-
cowym. Na takie zachowania niew¹tpliwie
ma wp³yw wysokoœæ minimalnej p³acy 
w Polsce, która wynosi 936 z³ brutto. 

Wszystkie powy¿sze czynniki zdecydo-
wa³y o zainicjowaniu przez NSZZ Solidar-
noœæ ogólnopolskiej kampanii spo³ecznej,
której tematem przewodnim jest has³o:
Niskie p³ace barier¹ rozwoju Polski. 

„Widzimy koniecznoœæ podjêcia publicz-
nej debaty o sytuacji ekonomicznej polskich
rodzin i ich przysz³oœci, do której uczestnic-
twa zapraszamy zarówno w³adze reguluj¹-
ce rozwi¹zania prawne, jak i przedstawicie-
li pracodawców i zwi¹zków zawodowych.
Istotny g³os w tej debacie nale¿y równie¿
do samych pracowników, których repre-
zentujemy. Naszym wspólnym celem
powinno byæ powstrzymanie dalszego roz-
warstwienia p³ac i poszerzania siê obszarów
biedy. Eksperci NSZZ Solidarnoœci 
w ramach kampanii Niskie p³ace barier¹
rozwoju Polski bêd¹ badaæ tendencje doty-
cz¹ce polskiego rynku pracy i wskazywaæ
na rozwi¹zania jakie przyjê³y inne kraje UE
i do jakich wprowadzenia powinna d¹¿yæ
Polska.” – zapowiedzia³ Janusz Œniadek,
przewodnicz¹cy NSZZ Solidarnoœæ. 

Pierwszym krokiem w ramach Kam-
panii jest dystrybucja 30 tysiêcy plaka-
tów 
z has³em: P³ace w Polsce powinny
rosn¹æ 2x szybciej, poprzez struktury
NSZZ Solidarnoœæ do zak³adów pracy
w ca³ej Polsce. Kolejnymi etapami akcji
bêd¹ spotkania prasowe z najwa¿niej-
szymi dziennikarzami gospodarczymi,
podczas których przeprowadzone
zostan¹ dyskusje dotycz¹ce szans,
zagro¿eñ oraz mo¿liwoœci dzia³añ 
w zakresie podwy¿szenia p³acy mini-
malnej oraz ograniczenia fali emigra-
cji Polaków. 

Na potrzeby kampanii przepro-
wadzone zostanie równie¿ badanie
opinii publicznej na temat przyczyn
i motywacji osób wyje¿d¿aj¹cych 
z Polski, którego wyniki bêd¹
og³oszone podczas trwania kam-
panii.

http://www.solidarnosc.org.pl/
kampania/aktual.htm
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Porady prawne
Premia uznaniowa czy regulami-

nowa?
W¹tpliwoœci co do oceny charakteru

premii by³y przedmiotem rozwa¿añ
S¹du Najwy¿szego, który w wyroku z
dnia 20 stycznia 2005 roku sygn. Akt I PK
146/04 wyrazi³ pogl¹d: ¿e pojêcie „pre-
mia uznaniowa jako wewnêtrznie
sprzeczna nie powinna byæ stosowana 
w regulaminach wynagradzania, które
okreœlaj¹ konkretne i sprawdzalne
warunki jej przyznawania. Je¿eli regula-
min wynagradzania pracowników okre-
œla „konkretne i sprawdzalne” warunki
premiowania, to pracownik, który spe³-
ni³ te warunki ma prawo do premii prze-
widzianej w tym przepisie”. Przypo-
mnienie tego orzeczenia jest aktualne w
zwi¹zku z licznymi pytaniami pracowni-

ków, dotycz¹cymi prawa do premii. Sto-
suj¹c kryteria wyroku S¹du Najwy¿szego
mo¿na okreœliæ zasadnoœæ ewentualnego
roszczenia w stosunku do pracodawcy.
Z powy¿szego orzeczenia w sposób jed-
noznaczny wynika, ¿e sama nazwa pre-
mii uznaniowa nie pozbawia pracowni-
ka prawa  do tego sk³adnika wynagro-
dzenia, je¿eli spe³nia okreœlone w regula-
minie warunki jej przyznawania. Orze-
czenia Sadu Najwy¿szego ma równie¿
znaczenie w czasie opracowywania
regulaminu wynagradzania i pozwala
unikn¹æ na przysz³oœæ nieporozumieñ w
tym przedmiocie. 

Umowa na czas okreœlony.
Art. 25 Kodeksu pracy wymienia jako

jeden z rodzajów umów umowê na czas
okreœlony. 

W zasadzie z³o¿enie przez pracownika
i pracodawcê oœwiadczeñ woli w tym
zakresie nie budzi zastrze¿eñ, bowiem
wynika to z zasady wolnoœci umów. Czy
jednak wszystkie umowy zawierane na
czas okreœlony pozostaj¹ w zgodzie z
obowi¹zuj¹cymi zasadami Kodeksu pracy
i Kodeksu cywilnego? OdpowiedŸ na to
pytanie jest niew¹tpliwie trudne, ale nie
niemo¿liwe. Przypomnijmy ¿e przepis
art. 33 Kodeksu pracy stanowi ¿e przy
zawieraniu umów na czas okreœlony,
d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy strony mog¹ prze-
widzieæ dopuszczalnoœæ wczeœniejszego
rozwi¹zania umowy za dwutygodnio-
wym wypowiedzeniem. Mo¿na uznaæ,
ze pracownik zawi¹zuj¹cy umowê na
czas nie d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy jest w
zasadzie odpowiednio chroniony. Przy

zawieraniu umów na czas d³u¿szy ni¿ 6
miesiêcy rozwi¹zanie umowy za wypo-
wiedzeniem dwutygodniowym nie
wymaga konsultacji okreœlonej art. 38
Kodeksu pracy (zawiadomienie na piœmie
reprezentuj¹cej pracownika zak³adowej
organizacji zwi¹zkowej).
PRACODAWCY NAGMINNIE Zawie-
raj¹ umowy na czas okreœlony na d³ugi
okres, który nie jest uzasadniony np. ter-
minem wykonywania okreœlonej pracy,
zakoñczeniem której nie wymaga dalsze-
go zatrudnienia pracownika. Zachodzi
wiêc pytanie, czy zachowanie pracodaw-
cy zawsze bêdzie w zgodzie z obowi¹zu-
j¹cymi przepisami i czy pracownikowi nie
bêdzie przys³ugiwa³o roszczenie o
stwierdzenie, ¿e zawarta umowa ma
charakter umowy na czas nieokreœlony? 

Wprawdzie brak
jest ustawowych w
tym kierunku wska-
zówek, jednak nie
pozbawia to pracow-
nika  powo³ywania siê na klauzulê gene-
raln¹ zawart¹ w art. 8 Kodeksu pracy, w
którym jest mowa, ¿e nie mo¿na czyniæ
ze swego prawa u¿ytku, który by³by
sprzeczny ze spo³eczno-gospodarczym
przeznaczeniem tego prawa lub zasada-
mi spo³ecznymi. 

Ustalenie zbyt d³ugiego okresu
umowy na czas okreœlony (np. 10 lat)
mo¿e byæ podstaw¹ roszczenia o uzna-
nie jej za zawart¹ na czas nieokreœlony.
Tak wiêc zbyt d³ugie okresy umów na
czas okreœlony podlegaj¹ kontroli s¹do-
wej.  Henryk S¹gaj³³o

Zarz¹d Regionu podja³ decyzjê o umieszczeniu reklamy
Solidarnoœci na stadionie Miedzi Legnica

Dar krwi
26 marca  rozpoczynaj¹ siê Dni Honorowego Krwiodawstwa

NSZZ „Solidarnoœæ”. Podobnie jak w ubieg³ym roku potrwaj¹ one
dwa tygodnie. 

Podczas XIX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidar-
noœæ” w Wasilkowie podjêta zosta³a uchwa³a o ustanowieniu dnia 2
kwietnia - dzieñ œmierci Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II - Dniem
Honorowego Krwiodawstwa NSZZ „Solidarnoœæ”.

Podobnie jak w roku ubieg³ym, akcja bêdzie trwa³a dwa tygo-
dnie, od 26 marca do 6 kwietnia. Dziêki temu weŸmie w niej udzia³
wiêksza liczba cz³onków i sympatyków „S”. Po 12 marca regiony
otrzymaj¹ plakaty informuj¹ce o Dniach Honorowego Krwiodaw-
stwa oraz wzory pism do regionalnych centrów krwiodawstwa z
proœb¹ o przy³¹czenie siê do akcji. 

- Zachêcamy do przekazywania informacji o naszej akcji do mo¿-
liwie wielu œrodowisk w regionach - nie tylko do struktur zwi¹zku.
Warto, ¿eby udzia³ w niej wziêli wszyscy chêtni - mówi Jacek Rybic-
ki, sekretarz Komisji Krajowej NSZZ „S”. 

* Dzia³ Informacji KK  

1 procent 
dla Europy Donna

Rak piersi jest najczêstsz¹ cho-
rob¹ nowotworow¹ u kobiet. 
W krajach UE co 2 minuty
stwierdzana jest diagnoza raka
piersi, co 6 minut umiera 1
kobieta. W Polsce rocznie zacho-
rowuje ok. 12 000 kobiet,
ponad 5 000 umiera. Tylko wie-
dza i powszechna dostêpnoœæ do
badañ profilaktycznych oraz do
nowoczesnego leczenia mog¹
obni¿yæ te tragiczne statystyki.
Pañstwa darowizna umo¿liwi
Polskiemu Forum realizacjê
naszego g³ównego celu, zmniej-
szenia œmiertelnoœci i inwalidztwa kobiet z rakiem piersi. Zaprasza-
my do wspó³pracy i finansowego wsparcie naszej charytatywnej
dzia³alnoœci. Naszym darczyñcom z roku 2006 bardzo serdecznie
dziêkujemy. Bêdziemy wdziêczni za dalsz¹ ofiarnoœæ. 

Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi
Europa Donna, 59-220 Legnica, ul. Andersa 4. Nr konta 51 1690
0013 2034 7401 4111 0001 Dorota Czudowska 

prezes 

Zaproszenie
do Zwi¹zku

Jest szansa na powstanie orga-
nizacji zwi¹zkowej w Media
Markt. Jacek Hudowicz dyrek-
tor ds. rozwoju sieci Media Markt
podczas pierwszej konferencji
prasowej z organizowanej z  oka-
zji otwarcia nowego sklepu w
Legnicy zapowiedzia³, ¿e w³adze
spó³ki pomog¹ w zorganizowaniu
siê pracowników w zwi¹zek
zawodowy. Zainteresowanych
pracowników zapraszamy do
Zarz¹du Regionu w Legnicy przy
ul. Skarbka 9, tel.  076 7210878. 

WO

Casting
Wroc³awskie studio

ABM poszukuje sta-
tystów, którzy uczestniczyæ
bêd¹ w legnickich zdjêciach
do filmu fabularnego
„Kobieta nieznana”. Nabór
odbêdzie siê w siedzibie
Teatru Modrzejewskiej w
Legnicy 29 marca oraz 5
kwietnia (tylko dla mê¿-
czyzn) Potrzebnych bêdzie
150 statystów, którzy zagra-
j¹ ¿o³nierzy nie bieckich i
radzieckich walcz¹cych w
fina³owym akcencie II wojny
œwiatowej, w trakcie bitwy
o Berlin. Producentem filmu
jest jedna z najwiêkszych
firm producenckich na œwie-
cie Studio Constantin Film
AG. Zdjêcia w Legnicy bêd¹
realizowane w czerwcu.

Mariola 
Borowiec
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Bóg daje nam prze¿ywaæ
radoœæ z uroczystoœci 
Zmartwychwstania 

Pañskiego. Przez ofiarê
Chrystusa daje nam 

zbawienie i udziela obficie
swoich darów. 

Niech te dary Jezusa 
Zmartwychwsta³ego stan¹

siê udzia³em w naszym
¿yciu, a radoœæ 

Wielkanocna niech 
rozpromienia nasze 

d¹¿enia do œwiêtoœci.

Ks. Marian Kopko 
Duszpasterz NSZZ 

„Solidarnoœæ”
Regionu Zag³êbie Miedziowe

W imieniu Zarz¹du 
Regionu Zag³êbie 

Miedziowe
NSZZ „Solidarnoœæ”

wszystkim cz³onkom 
i sympatykom Zwi¹zku
oraz Waszym rodzinom

sk³adam najserdeczniejsze
¿yczenia zdrowych 
i pogodnych Œwi¹t 

Wielkanocnych, ciep³a 
rodzinnego, radoœci 
i wzajemnej mi³oœci.

Bogdan Or³owski 
Przewodnicz¹cy ZR ZM

NSZZ „Solidarnoœæ”

Klub SIP

21 lutego 2007 r. , w Legnicy, spotkali siê, po raz pierwszy w tym
roku, cz³onkowie Klubu Spo³ecznego Inspektora Pracy. Zaprosze-
ni na spotkanie przedstawiciele Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej
omówili zagadnienia: Chemikalia – karty charakterystyk czynników
chemicznych oraz Choroby zawodowe – postêpowanie. Jan
Kosowski, Regionalny Koordynator ds. bhp, przedstawi³ zmiany 
w rozporz¹dzeniu z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie ustalania
okolicznoœci i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich
dokumentowania, a tak¿e zakresu informacji zamieszczonych 
w rejestrze wypadków przy pracy. W posiedzeniu Klubu wziêli
udzia³ sipowcy z: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowi-
cach, Zanam–Legmet Sp. z o. o. w Polkowicach, PeBeKi SA w
Lubinie, Magrotex-u Sp. z o. o. w Chojnowie, Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, ZOZ–u w Lubinie, Dolnoœl¹-
skiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Chojnowie, PKP Zak³a-
du Przewozów Towarowych Cargo SA w Legnicy, Zak³adów Gór-
niczych Lubin O/KGHM Polska MiedŸ SA w Lubinie, Zak³adu
Hydrotechnicznego O/KGHM Polska MiedŸ SA w Lubinie, Energe-
tyki Sp. z o. o. w Lubinie, MOPS–u z G³ogowa, KuŸni Jawor SA,
Huty Miedzi Cedynia O/KGHM Polska MiedŸ SA w Orsku i Vitbi-
su Sp. z o. o. w Z³otoryi. 

Wybory
23 lutego odby³y siê wybory 

w Organizacji NSZZ „Solidar-
noœæ” przy Przedsiêbiorstwie
Budownictwa Komunikacyjnego
ABM sp. z o.o. w Legnicy. Prze-
wodnicz¹cym KZ zosta³ wybrany
Piotr Matulewicz. W sk³ad Komisji
Zak³adowej weszli: W³odzimierz
Czajkowski i Ryszard £êcki. 
W sk³ad Zak³adowej Komisji
Rewizyjnej wybrano: Jana Joñce,
Wies³awa Nowaka i Romana Szre-
dera. MK

WywieŸæ do lasu
i zastrzeliæ
Kolejni legniccy esbecy oskar¿eni o maltretowanie dzia³acza 
podziemnej Solidarnoœci

Usiad³em na taborecie. Zaraz dosta-
³em w nos od kapitana K. A potem
uderzy³ mnie w ucho. Pêk³a mi

chrz¹stka w nosie i pociek³a krew. Ucho
bola³o mnie przez kilka dni. Tê relacjê 
z przes³uchania napisa³ lubiñski górnik Sta-
nis³aw Z.  dla Fundacji Helsiñskiej. To by³
dopiero pocz¹tek tortur. Raczej ³agodny 
w porównaniu z póŸniejszymi spotkaniami
z esbekami.

Instytut Pamiêci Narodowej we Wroc³awiu
przedstawi³ zarzuty pope³nienia zbrodni
komunistycznej by³emu kapitanowi Woje-
wódzkiego Urzêdu Spraw Wewnêtrznych
Tadeuszowi K. i sier¿antowi Piotrowi
M. – Obaj fizycznie i psychicznie
znêcali siê siê nad dzia³aczem
Solidarnoœci Stanis³awem Z. 
– mówi Tomasz Rojek, pro-
kurator IPN. – By³o to 
w styczniu 1983 r. Esbecy
mieli powody, ¿eby niena-
widziæ górnika. Uznali go za
szefa nieformalnej grupy jak
ich wtedy nazywano : „bom-
biarzy”, albo „bombowców”
– Ze Staszkiem pracowaliœmy
w razem w kopalni Lubin
Zachodni – wspomina jego bliski
wówczas kolega Miros³aw M³odecki. 
– Bli¿ej poznaliœmy siê w okresie Solidarnoœci, 
a potem w stanie wojennym, nasze kontakty
by³y bliskie.

Komunistyczne w³adze zarzuci³y wam, ¿e
dzia³aliœcie w grupie terrorystycznej? – jacy 
z nas byli terroryœci? – odpowiada pytaniem
Miros³aw M³odecki. – A co pan by zrobi³,
gdyby podczas manifestacji w sierpniu 1981
r. zastrzelili najlepszego przyjaciela. My nie
chcieliœmy mordowaæ, zabijaæ, tylko postra-
szyæ.

W³aœnie ta tragedia scementowa³a niefor-
maln¹ grupê górników. W lutym 1982 r. skon-
struowali bombê pod³o¿yli j¹ pod stacj¹ ben-
zynow¹ w Lubinie. Nie wybuch³. Ale wywo³a-
³o wielkie poruszenie w aparacie komuni-
stycznym. Jesieni¹ górnicy z tej grupy wynie-

œli z kopalni szeœæ kilogramów materia³ów
wybuchowych. Zrobili z nich bomby, które
pod³o¿yli m.in. pod sto³ówk¹ gdzie jedli
zomowcy, komisariatem milicji w Polkowi-
cach, komitetem Wojewódzkim PZPR 
w Legnicy. Niektóre ³adunki wybuch³y. 
– Nikomu nie sta³a siê z tego powodu krzyw-
da – mówi £ukasz Kamiñski, historyk IPN,
autor ksi¹¿ki Drogi do wolnoœci Zag³êbia Mie-
dziowego. – Podk³adano je póŸnym wieczo-
rem i noc¹, wczeœniej upewniwszy siê, ¿e
nikogo nie ma w pobli¿u.

Milicja i S³u¿ba Bezpieczeñstwa wpad³a na
trop „bombiarzy”. Aresztowano

ich w styczniu i lutym 1983
r. – Staszka zrobiono

szefem tej grupy,
mo¿e dlatego, ¿e
by³ wczeœniej
karany – zasta-
nawia siê Miro-
s³aw M³odecki.
Pasowa³ im

jako czarny
charakter.
Mnie dopadli

na koñcu. Staszek
powiedzia³ mi, ¿e

powiedzia³ o mnie, bo ju¿
nie móg³ wytrzymaæ katowania.

Ba³ siê, ¿e zrobi¹ krzywdê jego ¿onie.
Stanis³aw Z. wpad³ w rêce bezpieki 18

stycznia 1983 r. Mia³ wówczas 26-lat. ¯onê
i ma³e dziecko. W jego piwnicy znaleziono
materia³ wybuchowy. Na jednym z przes³u-
chañ us³ysza³, ¿e jak bêdzie stawia³ opór to
wywioz¹ go do lasu i zastrzel¹ podczas próby
ucieczki. „Kazali mi œci¹gn¹æ buty klêkn¹æ na
krzeœle. Bili po piêtach i po g³owie.”

Innym razem przes³uchiwali go sier¿ant M. 
i inny esbek. Ten drugi symulowa³ bicie.
Wówczas M.wpad³ w sza³. Bi³ Stanis³awa Z.
pa³k¹ w ty³ g³owy. Gdy upad³ oprawca z³apa³
za ciê¿kie krzes³o, którym katowa³ bezbron-
nego. Kopa³ w krêgos³up. W pewnym
momencie drugi funkcjonariusz mia³ ju¿ doœæ
patrzenia i zabra³ mu krzes³o. M. jednak na

koniec kopn¹³ aresztowanego w krtañ. Kapi-
tan K. grozi³ mu, ¿e ktoœ wywiezie jego ¿onê
do lasu i j¹ zgwa³ci.

– Jeden z kolegów opowiada³ mi, ¿e widzia³
jak skatowanego Staszka ci¹gnêli po koryta-
rzu – opowiada Miros³aw M³odecki. – Ba³ siê 
o ¿onê, dziecko. Zmiêkczyli go. Mnie akurat
nie bili, choæ pokazywali m³otek, którym
mogli zrobiæ krzywdê.

S¹d skaza³ Stanis³awa Z. na piêæ i pó³ roku
wiêzienia. By³ to najwy¿szy wyrok dla ‘bom-
biarzy” Na ³awie oskar¿onych zasiad³o wów-
czas 18 osób. Dwie z nich uniewinniono.
Ma³ecki dosta³ 3,5 roku. Inny otrzymali wyro-
ki od pó³tora roku do piêciu lat.

Z okazji 22 lipca, wówczas obchodzonego
jako œwiêto narodowe og³oszono amnestiê
dla wiêŸniów politycznych. Z wiêzienia jed-
nak nie wysz³o wówczas czterech lubiñskich
górników – „bombiarzy”. Walka o ich uwol-
nienie by³a priorytetem dla podziemnej Dol-
noœl¹skiej „S” Stanis³aw Z. ujrza³ wolnoœæ
dopiero 7 listopada 1985 r. Odby³ 2/3 kary.

Jego kolegê M³odeckiego kilka miesiêcy
wczeœniej.

– Spisaliœmy wspomnienia Staszka o tym jak
go katowano – mówi Miros³aw M³odecki.
– Relacjonowa³ je wolna Europa. Przekazane
te¿ zosta³y Fundacji Helsiñskiej. Staszek
potem wyjecha³ do RFN, a potem do Austra-
lii. Nie utrzymujemy kontaktów.

M³odecki po wyjœciu z wiêzienia pracowa³
w Zak³adzie Budowy Kopalñ, gdzie by³a prze-
chowalnia opozycjonistów. W tym roku prze-
szed³ na emeryturê.

£ukasz Kamiñski pisz¹c historiê Miedziowej
„Solidarnoœci” dotar³ do relacji Stanis³awa Z.
Przekaza³ j¹ prokuratorom IPN we Wroc³a-
wiu. I w ten sposób dwaj byli esbecy, teraz
60–letni emeryci us³yszeli zarzuty. Je¿eli pro-
kurator sporz¹dzi akt oskar¿enia stan¹ przed
s¹dem. Wówczas grozi im od roku do 10-lat
wiêzienia. Nie przyznaj¹ siê do katowania Sta-
nis³awa Z.  

Zygmunt Mu³ek 
Panorama Legnicka
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Ma³a Moskwa
„Zwiedzajcie miejsce, gdzie przez pó³ wieku stacjonowa³a Armia Sowiecka”

Kandydat PiS na prezy-
denta miasta rozpocz¹³
kampaniê wyborcz¹ od

s³ów, ¿e trzeba skoñczyæ z Ma³¹
Moskw¹, czyli z sowieckim
myœleniem i przesz³oœci¹. A to
nie tak. Nie da siê z tym skoñ-
czyæ, bo przesz³oœæ tkwi prze-
cie¿ w nas.”–  powiedzia³ Woj-
ciech Kondusza, autor ksi¹¿ki
„Ma³a Moskwa” („Tygodnik
Solidarnoœæ” nr.10). 

Tak naprawdê po raz pierwszy
ktoœ powiedzia³ g³oœno, ¿e czas
skoñczyæ z sowieckim myœle-
niem. To nie prawda, ¿e przez
lata Legnica zwalcza³a skojarzenia
z Ma³¹ Moskw¹. Na tyle, na ile to
by³o mo¿liwe w³adze Legnicy 
– w wiêkszoœci wywodz¹ce siê 
z postkomunistycznego uk³adu 
– stosowa³y raczej bierny opór
wobec wszelkich inicjatyw, które
mia³y na celu mniej lub bardziej
symboliczne odciêcie siê od
sowieckiej mentalnoœci.      

Przesz³oœæ tkwi w nas i nie
wolno jej zapomnieæ. Pytanie
tylko, co prezydent miasta Tade-
usz Krzakowski chcia³by wyeks-
ponowaæ. Bo sam przecie¿
twierdzi, ¿e radzieckiego Kwa-
dratu ju¿ nie ma. Dumny jest 
z tego jak wspaniale zosta³ odbu-
dowany i wkomponowany 
w pejza¿ miasta. A odbudowany 
i odrestaurowany zosta³ nie
wed³ug planów radzieckich, lecz
przedwojennych.

Legnica radziecka to gazety 
w oknach zamiast firan i latami
nie remontowane budynki. G³o-
œna, marszowa muzyka, radziec-
kie pieœni – co niedziela g³oœniki
koszarowe prowadzi³y dzia³al-
noœæ propagandow¹ dla ¿o³nie-
rzy, katuj¹c jednoczeœnie miesz-
kañców s¹siednich ulic.   „Dzia³al-
noœæ kulturaln¹ mamy zagwaran-
towan¹ w Uk³adzie Warszaw-
skim” powiedzia³ sowiecki oficer
do mojej matki, gdy usi³owa³a
interweniowaæ  w tej sprawie.
Lotnisko owszem by³o na obrze-
¿ach miasta lecz ciê¿kie, czarne
helikoptery lata³y po piêæ, szeœæ,
tu¿ nad dachami budynków
mieszkalnych osiedla „Piekary”.
Mo¿na by³o niemal¿e ich
dotkn¹æ, a huk – przewa¿nie 
w dni wolne – by³ nie do zniesie-
nia. Lata³y regularnie, godzinami.

Trasy turystyczne
Czy jedna z tras turystycznych

bêdzie wiod³a do gmachu s¹du?
Czy turyœci bêd¹ mogli siê dowie-
dzieæ, kto i w jakich okoliczno-
œciach by³ tu przetrzymywany?
Czy turyœcie zostanie polecona
ksi¹¿ka „Opowiedzia³ mi Maks”?  

Czy zostanie im pokazane
drzewo w lesie na którym
powiesi³a siê owa Wiera, zako-
chana w polskim ¿o³nierzu?

W gruncie rzeczy przecie¿
okres stacjonowania Armii
Radzieckiej w Legnicy by³ doœæ
ponury.   

Na co zechc¹ postawiæ w³adze
Legnicy? Na ³atw¹ rozrywkê czy
na przestrogê? I tak naprawdê,
jaki maj¹ pomys³ na uatrakcyjnie-
nie pobytu turysty w Legnicy?

Czy obok niemieckich podró¿y
sentymentalnych licz¹ równie¿ na
sentymentalne podró¿e „ludzi
radzieckich”? Czy mo¿e celem
promocyjnego has³a reklamowe-
go ma byæ m³ody turysta? Wspó³-
czesne ekspozycje stawiaj¹ sobie
za cel jak najlepsze odtworzenie
realiów. Czy wobec tego miasto
zainwestuje w jakieœ wnêtrza na
wzór sowieckich, a mo¿e jakieœ
naka¿e siê zdewastowaæ? 

Czy turyœci bêd¹ mogli zwie-
dzaæ bunkry atomowe? A lotni-
sko? Przecie¿ sam pan prezydent
ma wobec niego inne, daleko-
siê¿ne plany, które chyba uda mu
siê zrealizowaæ przy obecnym
sk³adzie rady miejskiej.

Stowarzyszenie Kultury Rosyj-
skiej czy Radzieckiej

Stowarzyszenie Przyjació³ Kul-
tury Rosyjskiej. Có¿ za ambitna
inicjatywa. Kultura ta jest prze-
cie¿ rozleg³a i wielowiekowa.
Wœród twórców rosyjskich znaj-
dzie siê i Rublow, genialny malarz
ikon i Musorgski – nowatorski
muzyk. Czy jednak stowarzysze-
nie, które podobno powstaje, ma
zamiar propagowaæ kulturê
rosyjsk¹ czy radzieck¹, i to w naj-
bardziej propagandowym wyda-
niu? Czy nazwa jest adekwatna
do zamiarów? Jeœli odbiorcami
ewentualnie organizowanego
Festiwalu Kultury Rosyjskiej maj¹
byæ ci, którzy tu kiedyœ stacjono-
wali, a stowarzyszenie postawi³o
sobie za cel wype³nienie luki
gad¿etowej w postaci „konfiet”
i ryby zawiniêtej w gazetê
(„taranki dobrej do piwa”), to
chyba powinno siê nazywaæ Sto-
warzyszeniem Przyjació³ Kultury
Radzieckiej (bêdzie uczciwiej, 
a te¿ da siê znaleŸæ coœ ciekawe-
go… filmy o 17 mgnieniach wio-
sny przeplatane filmami o „sudbie
cze³owieka” , czy znalaz³o by siê
miejsce dla W³odzimierza
Wysockiego?).    

W³adze miasta 
a kwestia sowiecka
Uczciwoœæ w³adz Legnicy 

w kwestii sowieckiej ³atwo i ju¿
dawno przetestowano… S¹ dwa
doskona³e probierze. Jeden to
pomnik na placu S³owiañskim, 
a drugi to data Œwiêta Legnicy. 

Pomnik
Powsta³y w 1951 r. Pomnik

Wdziêcznoœci Bohaterskiej Armii
Czerwonej za zwyciêstwo nad
hitlerowskim faszyzmem, poda-
rowany przez spo³eczeñstwo
Legnicy, nazywany jest te¿ Pom-
nikiem Braterstwa Broni.

Ma siê on jak najlepiej, jest
czyszczony i odnawiany.  Ju¿ do
koñca istnienia Legnicy, na jed-
nym z jej g³ównych placów,
bêdziemy ogl¹daæ stoj¹cego na
bacznoœæ ¿o³nie-
rza LWP, podaj¹ce-
go dziewuszkê
bêd¹cemu
„na spo-

cznij” i uzbrojonemu ¿o³nierzo-
wi radzieckiemu. Dziewczynka
jako nagroda za zwyciêstwo nad
faszyzmem? Teraz ¿adna si³a
pomnika nie ruszy, poniewa¿ T.
Krzakowski oficjalnie bêdzie pro-
mowa³ Legnicê jako Ma³¹
Moskwê i ju¿. Znamienne, ¿e w
artykule w Tygodniku „Solidar-
noœæ” z 9 marca pisze siê w cza-
sie przysz³ym o tablicy, która „ma
przypomnieæ o totalitarnej prze-
sz³oœci”. Wojska radzieckie opu-
œci³y Polskê w 1993 r., czyli 14 lat
temu i od tego czasu nie zd¹¿o-
no nie tylko znieœæ tego pomnika
ale nawet zawiesiæ podobnej
tablicy. Dlaczego mamy uwie-
rzyæ, ¿e teraz zostanie wykona-
na, ciekawe nawiasem mówi¹c
z jakim napisem, jakiej wielkoœci.
Diabe³ zawsze tkwi w szczegó-
³ach.     

Rocznica
9 II 1945 r. zosta³a wyzwolo-

na Legnica. Ka¿dy, kto by³ pil-
nym uczniem peerelowskiej
szko³y, wie o tym doskonale.
Wyzwolona oczywiœcie od hitle-
rowskiego faszyzmu przez boha-
tersk¹ Armiê Czerwon¹. 
I bynajmniej nie jest istotne, ¿e
gdy bohaterska armia wkracza³a
do Legnicy, nie walczy³a z nikim
i tym bardziej od nikogo nie
wyzwala³a, poniewa¿ przed II
wojn¹ miasto by³o w granicach
Niemiec.

System siê zmieni³, armii
sowieckiej nie ma…a Œwiêto ma
siê dobrze. Nadal miasto dekoru-
je siê flagami w barwach narodo-
wych i miejskich, i nadal obchodzi
siê je, Œwiêto nie miasto 

(jak w tym roku), pod pomni-
kiem na cmentarzu legnickim. 
A przecie¿ – jeœli w³adze Legnicy
tak bardzo s¹ przywi¹zane do
rocznic zwi¹zanych z armi¹ czer-
won¹ – mo¿na Œwiêto miasta
przenieœæ na 17 IX. Wtedy to
ostatnie oddzia³y bohaterskiej
armii opuœci³y Legnicê, dziêki
czemu mo¿na by³o odzyskaæ 
i przywróciæ nale¿ny blask jej naj-
piêkniejszej dzielnicy. We wrze-
œniu jest jeszcze stosunko-
wo ciep³o, a i rocznica
weselsza… 

Ale w³adze Legnicy
kastrowa³y historiê i nie ma
co wierzyæ, ¿e nie bêd¹ tego
czyniæ dalej. Wojciech Kon-
dusza jest specjalist¹ od
sowieckiej Legnicy, jest wiêc
nadzieja, ¿e przewodnik,
który ma napisaæ oprowadza-
j¹cy  po tej czêœci miasta
bêdzie rzetelny, zaœ dyrektor
Muzeum  Miedzi Andrzej
Niedzielenko nie pozwoli na
jakieœ nadu¿ycia jeœli chodzi
o konieczne ekspozycje.
Swoj¹ drog¹ to ta promocja
coœ kuleje (byæ mo¿e dlate-
go, ¿e sezon turystyczny

jeszcze siê nie zacz¹³), nie dalej
jak kilka miesiêcy temu przyjaciel
z Lubania poszukiwa³ ksi¹¿kê
W.Konduszy w legnickich ksiê-
garniach i wszêdzie napotyka³
zdziwienie ksiêgarzy. Jest ju¿
lepiej – uda³o nam siê namierzyæ
j¹ w sklepie Carefour po jak¿e
atrakcyjnej dla przeciêtnego tury-
sty cenie 43 z³otych. Ciekawe

wobec tego,
jaka

bêdzie cena przysz³ego prze-
wodnika. A przecie¿ magistrat
posiada jakiœ fundusz promocyj-
ny?? Miasto staje siê zreszt¹ ele-
ganckim eklektycznym skanse-
nem. 

Dla ka¿dego coœ
dobrego… 
Na ulicy Chojnowskiej

powstaje kolejna,
rewelacyjna galeria,

stoj¹cy tam kamieñ ku czci…
trzeba by³o przestawiæ. Promo-
cja Ma³ej Moskwy zobowi¹zuje.
Zapewne po to, by zachowaæ
dawny, peerelowski koloryt mia-
sta, kamieñ odrestaurowano 
i przeniesiono. Jednak nie by³o
¿adnych uroczystoœci, oto nagle
zjawi³ siê przy przystanku auto-
busowym na placu Wilsona. Bar-
dzo dobry punkt, w pobli¿u
dwóch szkó³ œrednich. Kamieñ
ma zapewne odegraæ rolê eduka-
cyjn¹ i prawdopodobnie dlatego
wyciêto wszystkie drzewka
owocowe stoj¹ce na ma³ym pla-
cyku, wybrukowano gustown¹
kosteczk¹ podstawê i wy³o¿ono
ma³¹ œcie¿ynkê. W ten sposób
zamiast cieszyæ oko ró¿owymi
p³atkami i zieleni¹ liœci bêdziemy
mogli podziwiaæ kamieñ informu-
j¹cy, ¿e – oczywiœcie – wdziêczne

spo³eczeñstwo Legnicy wysta-
wi³o kamieñ pami¹tkowy 
– w 1965 r. –dla 5 dywizji piecho-
ty II armii WP w 20 rocznicê p r
z e m a r s z u  przez Legnicê 
w zwyciêskim pochodzie nad
Nysê. W\g napisu na kamieniu,
zbo¿ne to wydarzenie mia³o
miejsce 6 IV 1945 r. Dywizja
maszerowa³a kilka godzin,
kamieñ bêdzie sta³ zapewne do
koñca istnienia miasta i na pewno
stanie siê miejscem pielgrzymek

turystów. Zreszt¹ mamy 
w parku miejskim inny, starannie
utrzymany pomnik–g³az. Rów-

nie¿ spo³eczeñstwo Legnicy (jak¿e
by inaczej) z miejscowym ko³em
ZBoWiD uhonorowa³o tym
razem – ok.1965 r. –  trzech, dziel-
nych podchor¹¿ych Korpusu Bez-
pieczeñstwa Wewnêtrznego, któ-
rzy zginêli w grudniu 1946 r. 
w walce z faszystowsk¹ band¹…
oczywiœcie o Polskê Ludu Pracuj¹-
cego.

Co nieco orientuj¹cy siê 
w historii w³asnej Ojczyzny wie-
dz¹ z jakimi „faszystowskimi ban-
dami” przewa¿nie walczy³ KBW.
Nie negujê, ¿e podchor¹¿owie,

wymienieni z nazwisk
zginêli w walce, ale czy
przyzwoitoœæ naprawdê
by nie nakazywa³a prze-
niesienie tego pomnika
na cmentarz? W koñcu
nie jeden ¿o³nierz poleg³ w
walce z „faszystowsk¹
nawa³¹”… S¹dzê, ¿e to
jest jednak zamierzona
polityka w³adz Legnicy.
Promocja zobowi¹zuje. 

Zamiast odbudowaæ to
piêkne miasto z czasów
œwietnoœci, to jego w³odarze
chc¹  – w g³ównym haœle

promocyjnym – odwo³y-
waæ siê do czasów gdy
powoli stawa³o siê ruin¹.

Na szczêœcie odre-
staurowana secesja
broni siê sama.

A. Rurak–¯eleŸny
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Winny eSBek 
Dwa i pó³ roku spêdzi za kratami Bogdan Mazurkiewicz, by³y funkcjonariusz SB w Legnicy. By³y esbek znêca³ siê nad
zatrzymywanymi w latach osiemdziesi¹tych dzia³aczami podziemnej Solidarnoœci.

Bogdan Mazurkiewicz
jest pierwszym funkcjo-
nariuszem SB, który

stan¹³ przed legnickim S¹dem
za czyny pope³nione w czasach
komunistycznych. O jego pro-
cesie pisaliœmy w grudniu ubie-
g³ego roku. Przypomnijmy:
prokuratorzy z Oddzia³owej
Komisji Œcigania Zbrodni Prze-
ciwko Narodowi Polskiemu
dzia³aj¹cej przy wroc³awskim
Oddziale Inetytutu Pamiêci
Narodowej, zarzucili by³emu
funkcjonariuszowi komuni-
stycznego pañstwa znêcanie siê
nad zatrzymanymi dzia³aczami
podziemnej Solidarnoœci.
Mazurkiewicz grozi³ im œmier-

ci¹, szanta¿owa³, nak³ania³ do
samobójstwa i zastrasza³ naj-
bli¿sz¹ rodzinê. Ofiarami Bog-
dana Mazurkiewicza byli Hen-
ryk Karaœ, Jan Sugalski i legenda
opozycji niepodleg³oœciowej w
Zag³êbiu Miedziowym Stani-
s³aw Œnieg.

Dwa œwiaty 
– W sumie postawiliœmy

oskar¿onemu trzy zarzuty. To
du¿o. Zazwyczaj byli esbecy 
– jeœli ju¿ dochodzi do os¹dzenia
ich czynów – odpowiadaj¹ naj-
wy¿ej za jedno przestêpstwo. Tu
mamy przypadek szczególny.
Oskar¿ony ucieka³ siê ³amania
prawa, bo chcia³ uzyskaæ okreœlo-

ne wyniki w pracy. Trzeba pamiê-
taæ, ¿e jego groŸby pozbawienia
¿ycia skierowane do pokrzyw-
dzonych wypowiadane by³y 
w kilka miesiêcy po zabójstwie
ksiêdza Jerzego Popie³uszki. 
W tamtych czasach takie zdanie
us³yszane z ust funkcjonariusza
S³u¿by Bezpieczeñstwa musia³o
budziæ grozê – powiedzia³ 
w mowie koñcowej prokurator
Przemys³aw Cieœlik, który dla
oskar¿onego esbeka domaga³ siê
trzech i pó³ roku pozbawienia
wolnoœci.  

Z tezami prokuratora nie
godzi³ siê obroñca oskar¿onego,
który stwierdzi³, ¿e obraz lat
osiemdziesi¹tych nakreœlony

przez oskar¿yciela jest z gruntu
fa³szywy.

– Tu na tej sali nale¿y postawiæ
zupe³nie inne pytania. Czemu ma
s³u¿yæ postêpowanie prokurator-
skie prowadzone przez IPN? Czy
chodzi tu o os¹d historii, czy te¿ o
wymierzenie kary konkretnemu
cz³owiekowi?  Dlaczego przed
S¹dem staje ten konkretnie cz³o-
wiek a jego kolega czy prze³o¿o-
ny – pyta³ obroñca, który wnio-
skowa³ o uznanie Mazurkiewicza
za niewinnego zarzucanych mu
czynów.   

Bez polityki 
Przewodnicz¹cy sk³adu

sêdziowskiego uzasadniaj¹c
wyrok stwierdzi³, ¿e proces
przed legnickim S¹dem nie by³
procesem politycznym. 

– W wolnej Polsce nie ma, nie
by³o i nie bêdzie procesów poli-
tycznych. S¹d ocenia czyny kon-
kretnego cz³owieka, rozpatruje
czy z³ama³ prawo. Poza wszelk¹
w¹tpliwoœci¹ jest fakt, ¿e oskar-
¿ony prawo z³ama³. Bowiem
nigdy w naszym kraju nie by³o
przepisów zezwalaj¹cym mili-
cjantom bicia zatrzymanych.
Nigdy nie by³o regulaminu, który
umo¿liwia³ funkcjonariuszowi SB
u¿ywanie takich metod jak
zastraszanie czy szanta¿. Takie
zachowanie zawsze by³o prze-
stêpstwem. Ustawa o dzia³alno-
œci IPN spowodowa³a jedynie, ¿e
przestêpstwo to, chocia¿ pope³-
nione dwadzieœcia dwa lata temu,
mo¿e byæ os¹dzone dzisiaj 
– powiedzia³ sêdzia Witold Woj-
ty³o.

– Postawê oskar¿onego nale-
¿y oceniæ jeszcze z jednej per-

spektywy. Jako funkcjonariusz SB,
by³ jednoczeœnie funkcjonariu-
szem publicznym. Trzeba pamiê-
taæ, ¿e od ludzi, którzy posiadaj¹
status funkcjonariuszy publicz-
nych i korzystaj¹ z przynale¿nych
temu statusowi przywilejów
nale¿y wymagaæ wiêcej ni¿ od
zwyk³ego obywatela. Tak¿e ich
czyny powinny byæ oceniane 
z innej perspektywy – doda³
przewodnicz¹cy sk³adu
sêdziowskiego.

Arogancja esbeków 
Legnicki proces pokaza³

coœ jeszcze. Niezwyk³¹
arogancjê i lekcewa¿e-
nie wymiaru
sprawiedli-
woœci
przez
by³ych
funk-
cjona-
riuszy S³u¿by Bezpieczeñ-
stwa. Œwiadkami w tej spra-
wie byli w³aœnie dawni
esbecy. Ludzie ci igno-
rowali wezwania
S¹du. Unikali sk³a-
dania zeznañ. 
W stosunku do jed-
nego z nich S¹d
wykorzysta³ ca³y
kata-

log kar porz¹dkowych. Do z³o¿e-
nia zeznañ zmusi³a go dopiero
wizja spêdzenia 30 dni w aresz-
cie. 

Ale problem z wymiarem
sprawiedliwoœci maj¹ tak¿e
poszkodowani przez dawn¹ SB.
Mimo up³ywu lat, zmian ustrojo-
wych, bardzo czêsto ludzie ci
nadal nie maj¹ zaufania do orga-
nów pañstwa. Nadal nie wystê-
puj¹ z wnioskami o œciganie daw-
nych oprawców.  Legnicki proces
jest tego najlepszym przyk³adem.
Bogdan Mazurkiewicz nigdy nie
stan¹³by przed S¹dem gdyby pro-
kuratorzy z wroc³awskiego
oddzia³u IPN nie odnaleŸli ofiar
przestêpczej dzia³alnoœci by³ego
esbeka. Dlaczego tak siê dzieje?
Uzasadnienia takiej postawy
mo¿na szukaæ tak¿e podczas
tego procesu. Pierwszym sêdzi¹,
który mia³ prowadziæ proces
przeciwko by³emu esbekowi by³
cz³owiek, który w latach osiem-
dziesi¹tych na karê pozbawienia
wolnoœci skaza³ za dzia³alnoœæ
opozycyjn¹ Jana Sugalskiego.
Tego samego, który zdaniem
S¹du by³ ofiar¹ przestêpczej dzia-
³alnoœci Bogdana Mazurkiewicza. 

Orzeczony w tej sprawie
wyrok nie jest prawomocny.
Obrona zapowiedzia³a wyst¹pie-
nie do S¹du o uzasadnienie wyro-
ku i rozwa¿a z³o¿enie apelacji. 

Artur Guzicki 
Ze wzglêdu na szczególny inte-

res spo³eczny S¹d Okrêgowy 
w Legnicy zezwoli³ na opublikowa-
nie danych osobowych i wizerunku

skazanego esbeka. 

Sêdzia Witold Wojty³o

Jan Sugalski i prokurator Przemys³aw Cieœlik Stanis³aw Œnieg
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Ofiary na o³tarzu wolnoœci 
Rozmowa z Bogdanem Or³owskim, przewodnicz¹cym Zarz¹du Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ
„Solidarnoœæ” w Legnicy. 

* 31 sierpnia br. minie 25 lat od
tragicznych wydarzeñ w Lubinie, w
których od kul zomowców zginê³o
trzech mieszkañców miasta. Okr¹-
g³a rocznica jest znakomitym pre-
tekstem do podwy¿szenia rangi
obchodów uroczystoœci. Jak przy-
gotowujecie siê do tego wydarze-
nia? 

– Pomys³ uroczystoœci krajowych,
bo taki mamy zamiar, zrodzi³ siê ju¿ 
w ubieg³ym roku. Tak du¿e przedsiê-
wziêcie trzeba bowiem zaplanowaæ ze
znacznym wyprzedzeniem, zw³aszcza,
gdy chce siê zaprosiæ na te uroczysto-
œci najwa¿niejsze osoby w Rzeczypo-
spolitej. W roku 2007 przypada 25.
rocznica zbrodni lubiñskiej. Jako zarz¹d
regionu, zaprosiliœmy do komitetu
honorowego obchodów prezydenta
Lecha Kaczyñskiego, marsza³ków obu
izb parlamentu – Sejmu i Senatu, Jego
Eminencjê, ks. prymasa Józefa Glem-
pa, kardyna³a Henryka Gulbinowicza.
O wyg³oszenie homilii na uroczystej
mszy œwiêtej, poprosiliœmy z kolei kar-
dyna³a ks. Stanis³awa Dziwisza. 

* Rocznicê „wydarzeñ lubiñ-
skich” chcecie po³¹czyæ z krajo-
wym zjazdem delegatów NSZZ
„Solidarnoœæ”. 

– Tak. Zjazd zorganizujemy 
w legnickim hotelu „Qubus”, który
pod wzglêdem logistycznym jest naj-
lepszym miejscem. Uroczystoœci roz-
poczn¹ siê wiêc od dwudniowego
zjazdu „Solidarnoœci”, 29 i 30 sierpnia.
Nastêpnego dnia udamy siê do Lubina,
gdzie zostanie odprawiona uroczysta
msza œwiêta, po niej przejdziemy pod
pomnik „Ofiar Lubina”, gdzie oddamy
ho³d zamordowanym. Wieczorem
odbêdzie siê premiera oratorium 
o roboczej nazwie „Hymn o wolnoœci”
z udzia³em artystów muzycznych z naj-
wy¿szej pó³ki. Bêdzie to wielka atrak-
cja dla uczestników uroczystoœci 
i wszystkich mieszkañców Lubina. 

* Wymienia³ pan znane nazwi-
ska, które przybêd¹ na lubiñskie
uroczystoœci. Czy ju¿ dziœ mo¿emy
potwierdziæ, kto z najwy¿szych
w³adz pañstwowych i koœcielnych
zaszczyci nas swoj¹ obecnoœci¹? 

– Udzia³ w tych uroczystoœciach
potwierdzi³ prezydent Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Zaprosiliœmy ca³y Episko-
pat Polski, choæ zdajemy sobie sprawê,
¿e nie wszyscy ksiê¿a biskupi bêd¹
mogli towarzyszyæ nam w tych uroczy-
stoœciach. 

* Chcia³bym na chwilê powróciæ
do wydarzeñ sprzed 25 lat. Poko-
jowa manifestacja, która prze-
kszta³ci³a siê w krwaw¹ jatkê,
przez historyków i samych miesz-
kañców Lubina zosta³a ochrzczona
mianem „wydarzeñ lub wypadków
lubiñskich”. To chyba zbyt pob³a¿-
liwa nazwa do gatunku i rozmiaru
tego, co wydarzy³o siê 31 sierpnia
1982 roku. Niektórzy mówi¹
wprost: „to by³a zbrodnia”, nazy-
waj¹c rzecz po imieniu. Jak pan do
tego podchodzi? 

– Próbuj¹c oceniaæ tamte wydarze-
nia niektórzy z nas z ró¿nych powo-
dów podchodz¹ jeszcze dziœ do tego
emocjonalnie. Oczywiœcie, nazywaj¹c
rzecz po imieniu, tych ludzi po prostu
zamordowano na oczach kilkudziesiê-
ciu osób, którzy wtedy uczestniczyli
w demonstracji. Nie próbowano ich

straszyæ, nie próbowano zamykaæ 
w wiêzieniach, tylko strzelano do nich.
Specjalistyczne analizy i badania bali-
styczne robione póŸniej, jednoznacz-
nie wskaza³y, ¿e ludzie nie zginêli od
rykoszetów, to by³y strza³y prosto
w ludzi. Zomowcy nie strzelali na
oœlep, ale dok³adnie wiedzieli, do kogo
mierz¹. Tych ludzi zamordowano, kil-
kunastu raniono. I pewnie o tych zda-
rzeniach, nale¿a³oby mówiæ, jak 
o zbrodni. Ówczesne w³adze komuni-
styczne, które dopuœci³y siê tego
mordu, robi³y wszystko, by nie znaleŸli
siê bezpoœredni sprawcy. Broñ, z której
strzelali zomowcy, sprzedano za grani-
cê i nie po to przecie¿, by pañstwo na
tym zarobi³o, ale po to, by nie by³o
namacalnych dowodów zbrodni. 
W pierwszych godzinach od demon-
stracji zacierano wszelkie œlady, nawet
prokurator wojskowy, którego œci¹-
gniêto do Lubina, by³ poruszony i zdzi-
wiony pouczeniami z tak zwanej
„góry”. Przez te wszystkie lata robiono
wszystko, by ³agodziæ wymiar i nazwê
tych wydarzeñ. W³adza socjalistyczna
wielokrotnie udowodni³a przecie¿, jak
z ca³¹ stanowczoœci¹, a nawet nadgor-
liwoœci¹ wype³nia³a s³ynne powiedze-
nie premiera Józefa Cyrankiewicza:
„kto oœmieli siê podnieœæ rêkê na w³a-
dzê ludow¹, ta rêka zostanie mu odr¹-
bana”. W tamtym czasie nie by³o mo¿-
liwoœci, by wydarzenia lubiñskie nazy-
waæ inaczej. Powsta³ pomnik, s¹
kamienie – œwiadkowie, które krzycz¹,
¿e w tym miejscu z zimn¹ krwi¹ i pre-
medytacj¹ zostali zastrzeleni ludzie. 

* Pamiêtam, ¿e rok temu przy
okazji 24. rocznicy tych krwawych
wypadków, w niektórych mediach
pojawi³y siê wrêcz sensacyjne
informacje o rzekomej czwartej
ofierze? Mo¿na dziœ potwierdziæ te
spekulacje? Czy ma pan jak¹œ
sprawdzon¹ wiedzê na ten temat? 

– W¹tek rzekomo czwartej ofiary
nale¿y traktowaæ raczej w kategorii
plotki. Chc¹c mówiæ o faktach histo-
rycznych, a nie opowiadaæ o tym co siê
zdarzy³o, poprosiliœmy o wspó³pracê
historyków z Instytutu Pamiêci Naro-
dowej, którzy badali ca³¹ tê sprawê.
Na podstawie zgromadzonych mate-
ria³ów i dokumentów z tego okresu,
nie ma ¿adnych przes³anek ku temu,
by z ca³ym przekonaniem stwierdziæ,
¿e by³a czwarta ofiara. Byæ mo¿e na
potrzebê chwili, ktoœ rzuci³ tak¹ plot-
kê. Póki nie ma dowodów, nie mo¿e-
my mówiæ o kolejnej ofierze œmiertel-
nej. 

* Chcia³bym chwilê porozma-
wiaæ na temat konsekwencji. 
W wolnej, demokratycznej Polsce
mamy wiele przyk³adów na to, jak
latami ci¹gn¹ siê procesy by³ych
zomowców czy esbeków. Tak te¿
jest w przypadku Lubina i nie
tylko. Za chwilê prawdopodobnie
zapadnie wyrok w innej sprawie
tocz¹cej siê przed s¹dem w Legni-
cy. Ju¿ mamy wieœci z Katowic,
gdzie s¹d odrzuci³ propozycjê by³e-
go zomowca, który chcia³ byæ
œwiadkiem incognito w g³oœnym
procesie kopalni „Wujek”. Czy
widzi pan szansê w sprawiedliwym
os¹dzeniu tych, którzy poœrednio
lub bezpoœrednio byli autorami
tragicznych zdarzeñ w Lubinie?
Czy pokolenie ówczesnych 20–sto 

i 30–latków doczekaj¹ siê prawne-
go i moralnego zadoœæuczynienia? 

– W przeciwieñstwie do wielu
spraw prowadzonych przeciwko
zbrodniarzom na naszych kolegach 
i kole¿ankach, poczynaj¹c od koñca II
wojny œwiatowej do czasów nam
wspó³czesnych, w przypadku Lubina,
dwóch sprawców zosta³o skazanych
ju¿ prawomocnym wyrokiem sadu.
Dziœ przebywaj¹ w aresztach. S¹ to
symboliczne wyroki, ale jednak s¹.
Proces trzeciego z oskar¿onych jesz-
cze siê toczy. Ale nie s¹ to sprawcy
bezpoœredni. Ci, którzy strzelali, poci¹-
gali za spust, pewnie ciesz¹ siê dobrym
zdrowiem, funkcjonuj¹ w naszym spo-
³eczeñstwie. Mamy nadziejê, ¿e do
odpowiedzialnoœci zostan¹ poci¹gniêci
przede wszystkim, ci którzy w tam-
tych czasach kierowali aparatem bez-
pieczeñstwa i szerzyli totalitarny cha-
rakter pañstwa. Ci, którzy byli twórca-
mi Wojskowej Rady Ocalenia Narodo-
wego, wymyœlili stan wojenny. 

* Wróæmy jeszcze do 31 sierpnia
1982 roku. By³ pan tego pamiêtne-
go dnia w Lubinie? 

– Nie, mieszka³em wtedy w Bole-
s³awcu. Nie uczestniczy³em w tej
demonstracji, ale wielu moich przyja-
ció³ i kolegów byli naocznymi œwiadka-
mi tej dramaturgii. 

* W tamtym czasie rodziny ofiar
prze¿ywa³y dramat i pewnie do
dziœ maj¹ przed oczyma tê mani-
festacjê. W jaki sposób pomagali-
œcie tym rodzinom w tych pierw-
szych dniach po 31 sierpnia? 

– Pomagaliœmy w najprostszy spo-
sób, jaki mogliœmy, czyli wyci¹gaj¹c 

z kieszeni drobne datki. Po upadku
komunizmu zaczêliœmy domagaæ siê
od pañstwa zadoœæuczynienia dla bli-
skich ofiar. Wiemy, ¿e ¿adne pieni¹dze
nie s¹ i nie by³y w stanie zrekompenso-
waæ im straty swoich najbli¿szych, ale
trzeba by³o walczyæ o odszkodowania. 

* Pan rozmawia³ wielokrotnie 
z wdowami po zamordowanych,
choæby nawet przy okazji corocz-
nych uroczystoœci. Jak one postrze-
gaj¹ dziœ, to co siê wtedy wydarzy-
³o. Podobno czas leczy rany, ale czy
taka rana mo¿e siê kiedyœ zagoiæ? 

– Po pierwszym wyroku we wro-
c³awskim s¹dzie, mówiliœmy za poœred-
nictwem mediów, ¿e „Solidarnoœæ” nie
szuka zemsty na sprawcach, tych
poœrednich i bezpoœrednich. W takim
tonie wyra¿a³y siê równie¿ rodziny
pomordowanych. Oczekiwaliœmy 
i oczekujemy namiastki sprawiedliwoœci.
Rodziny zabitych doskonale wiedz¹, ¿e
w ka¿dej chwili mog¹ siê zwróciæ do nas
o ka¿d¹ pomoc, nie musz¹ pytaæ, ile to
kosztuje, nie musz¹ zadawaæ pytañ, czy
pomo¿emy. Dla nich „Solidarnoœæ” jest 
i bêdzie zawsze otwarta. W oczach tych
ludzi, teraz po æwieræwieczu, nadal
widaæ wielki smutek, rozpacz i niezrozu-
mienie. Te kobiety ci¹gle zadaj¹ sobie
tylko jedno pytanie: dlaczego to ich naj-
bli¿si musieli zgin¹æ?, Ta gorycz i rozpacz
w ich oczach nadal s¹ widoczne. To s¹
rany, które pewnie ani czas, ani ziemska
sprawiedliwoœæ, nie s¹ w stanie zatrzeæ.
To by³a œmieræ najbli¿szego, który nie
chcia³ od ¿ycia nic poza woln¹, demo-
kratyczn¹ Polsk¹. 

Rozmawia³: Tomasz JóŸwiak 
Express Legnicki

Krajowy Zjazd
Solidarnoœci
w Legnicy

Komisja Krajowa postanowi³a i¿ tego-
roczny Krajowy Zjazd Delegatów odbê-
dzie siê 29-30 sierpnia w Hotelu Qubus
w Legnicy. Natomiast krajowe uroczy-
stoœci sierpniowe odbêd¹ siê w Lubinie
31 sierpnia w 25 rocznicê zbrodni lubiñ-
skiej. Przewodnicz¹cy ZR NSZZ Soli-
darnoœæ Bogdan Or³owski zaprosi³ Pre-
zydenta RP Lecha Kaczyñskiego, który
bêd¹c na posiedzeniu Komisji Krajowej
przyj¹³ zaproszenie i potwierdzi³ swój
udzia³ w uroczystoœciach sierpniowych

UCHWA£A KK nr 2/07
ws. Roku Pamiêci Ofiar Stanu

Wojennego
Komisja Krajowa NSZZ „Solidar-

noœæ” og³asza rok 2007 Rokiem
Pamiêci Ofiar Stanu Wojennego. 

¯yj¹c dziœ w wolnym i suweren-
nym Kraju winni jesteœmy pamiêæ
wszystkim ofiarom tamtych drama-
tycznych lat. To ich poœwiêcenie zbu-
dowa³o fundament niepodleg³ej
Ojczyzny.

Komisja Krajowa postanawia, ¿e
tegoroczne, centralne obchody rocz-
nicy podpisania Porozumieñ Sierp-
niowych i narodzin NSZZ “Solidar-
noœæ” zostan¹ zorganizowane 31
sierpnia w Lubinie, w mieœcie, które
25 lat temu by³o œwiadkiem zbrodni
dokonanej na bezbronnych demon-
strantach broni¹cych prawa do zrze-
szania siê w szeregach “Solidarno-
œci”.

UCHWA£A KK nr 7/07 
ws. organizacji XXI KZD

W zwi¹zku z przypadaj¹c¹ 31
sierpnia br. 25 rocznic¹ zbrodni
lubiñskiej, Komisja Krajowa NSZZ
“Solidarnoœæ” postanawia, ¿e sesja
Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ
„Solidarnoœæ” odbêdzie siê w dniach
29-30 sierpnia 2007 r. w Legnicy. Na
organizatora Zjazdu Komisja Krajo-
wa powo³uje Bogdana Or³owskiego,
Przewodnicz¹cego Zarz¹du Regionu
Zag³êbie Miedziowe.

Miejsce obrad KZD

Lubin '82. Fot. Krzysztof
Raczkowiak


