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15 lat ODO

27 czerwca minie 15 lat dzia³alnoœci Oœrodka Diagnostyki Onkologicznej.
Wspomnienia o pocz¹tkach, których od projektu do realizacji tworzenia
nowej, nowatorskiej jak na tamte czasy instytucji, jest wiele, stara³am siê

spisywaæ w³aœnie z okazji Jubileuszy. Przez pierwsze bardzo trudne lata
obchodziliœmy je co rok. Potem po 5, 10 teraz 15 latach. 

15 lat ODO
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Legnica 1997-2007

Gdañsk 1987-2007

„Bierzcie odpowiedzialnoœæ za
¿ycie spo³eczne” to jedna z g³ów-
nych tez wyg³oszonych przez
Ojca Œwiêtego w homilii podczas
Mszy Œwiêtej na legnickim lotni-
sku – 2 czerwca 1997 roku. Za
dwa dni minie 10 rocznica wizy-
ty Papie¿a w Legnicy.

Legnica przywita³a Ojca
Œwiêtego s³oñcem i biciem
nowych dzwonów, które chwilê

potem podczas mszy œw.
poœwieci³ Jan Pawe³ II. Homilia
by³a wielkim orêdziem sprawie-
dliwoœci spo³ecznej.  Jak mówi³
Ojciec Œwiêty potrzeba jej Pol-
sce. Papie¿a s³ucha³o ponad pó³
miliona wiernych. Legnick¹
homiliê poœwiêci³ g³ównie
zagadnieniom spo³ecznym.
Stwierdzi³, ¿e dopóki na œwiecie
dzieje siê choæby najmniejsza

niesprawiedliwoœæ, dopóty
potrzeba g³osu Koœcio³a i Papie-
¿a, „aby zosta³y wypowiedziane
troski, bóle i niedostatki. Rów-
nie¿ Polsce potrzeba orêdzia
sprawiedliwoœci” – mówi³
Papie¿. Wierni wielokrotnie
przerywali Mu oklaskami. 

W legnickiej mszy œw. uczest-
niczyli wierni nie tylko z Polski.
Na lotnisku stawili siê liczni piel-

grzymi z Niemec i Czech. Pod-
czas mszy œwiêtej Jan Pawe³ II
ukoronowa³ wizerunek królowej
Trzech Narodów Matki Boskiej 
z Krzeszowa – obraz otaczany
czci¹ od XIII wieku.  

G³ówne uroczystoœci odby³y
siê w Krzeszowie, gdzie zosta³a
odprawiona msza œwiêta konce-
lebrowana, pod przewodnic-
twem abpa Mariana Go³êbiew-

skiego,metropolity wroc³awskie-
go.

Po mszy uczestnicy uroczysto-
sci wys³uchali koncertu –
„Magnificat“ oparty na homilii
Jana Paw³a II wyg³oszonej pod-
czas wizyty apostolskiej w Legni-
cy, w którym udzia³ wziêli: Mar-
cin Pospieszalski, zespó³ „New
Life M.“, chór Wy¿szej Szko³y
Mened¿erskiej „Madryga³“ pod

dyrekcj¹ Dariusza Rzoñcy, chór
parafii pw. Serca Pana Jezusa w
Legnicy, Legnicka Orkiestra
Symfoniczna pod batut¹ Bene-
dykta Ksi¹dzyny. 

Region Zag³ebie Miedziowe
reprezentowali przewodnicz¹cy
Bogdan Or³owskiz Krystyn¹ Mar-
cinowsk¹ oraz 10 pocztów sztan-
darowych.

wo

Watykañski sekretarz stanu, kardyna³
Tarcisio Bertone, odprawi³ w sobotê
uroczyst¹ mszê œwiêt¹ przed koœcio³em
Opatrznoœci Bo¿ej na gdañskiej Zaspie, z
okazji 20 rocznicy wizyty Jana Paw³a II na
Wybrze¿u. 

W homilii kard. Bertone wskazy-
wa³ na koniecznoœæ zachowania rów-

nowagi pomiêdzy prac¹ a czasem
wolnym, tak aby wspó³czesna z³o¿o-
noœæ rynku nie przeszkodzi³a ¿yæ w
wierze. 

– Jestem bardzo szczêœliwy i wzruszo-
ny, ¿e mogê celebrowaæ mszê œwiêt¹ w
mieœcie wolnoœci i pokoju, przy tym
samym o³tarzu, przy którym dwadzie-

œcia lat temu modli³ siê Jan Pawe³ II. S³u-
¿¹c Koœcio³owi z pe³nym oddaniem do
koñca ¿ycia zachwyci³ œwiat – mówi³ kar-
dyna³ Bertone 

Nabo¿eñstwo, podczas którego
modlono siê te¿ o rych³¹ beatyfikacjê
Jana Paw³a II, wspólnie z kard. Bertone
koncelebrowali metropolita gdañski abp

Tadeusz Goc³owski, biskup Ryszard
Kasyna i Zygmunt Paw³owicz oraz
biskup diecezji pelpliñskiej Jan Szlaga.
We mszy uczestniczyli m.in. Lech Wa³ê-
sa, wicemarsza³ek Senatu Maciej P³a¿yñ-
ski, przewodnicz¹cy „Solidarnoœci“
Janusz Œniadek, oraz delegacje „S“ z
ca³ej Polski. 

Po mszy wierni przeszli do miejsca,
gdzie dwadzieœcia lat temu stan¹³ s³ynny
o³tarz, ods³oniêto tam „Zielony Pomnik
Jana Paw³a II“, symboliczny park, otoczo-
ny 27 lipami. Ich liczba nawi¹zuje do 27
lat pontyfikatu JP II. 

Dzia³ Informacji KK 
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Szkolenia
Uczestnicy cyklu „Podstawowe Elementy Zarz¹dzania“, w dniach

25 - 26 maja br., wziêli udzia³ w szkoleniu Zarz¹dzanie spo³ecznoœci¹.
W projekcie uczestnicz¹ przedstawiciele NSZZ „Solidarnoœæ“ z: Ener-
getyki Sp. z o. o. w Lubinie, DFM Zanam-Legmet Sp. z o. o. w Polko-
wicach, WPEC w Legnicy SA, Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w
Polkowicach, Dolnoœl¹skie M³yny SA w UjeŸdzie Górnym, Dolnoœl¹-
skiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o. o. we Wroc³awiu, Przedsiêbiorstwa
Gospodarki Miejskiej Sp. z o. o. w Polkowicach i Miejskiego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w Legnicy . Podczas warsztatów rozmawiano o
zarz¹dzaniu spo³ecznoœci¹ w kontekœcie miejsca zarz¹dzania ludŸmi w
strategii zarz¹dzania organizacj¹ i podejœcia do pracowników i cz³on-
ków Zwi¹zku opartego na Katolickiej Nauce Spo³ecznej. Zajêcia pro-
wadzi³a Ewa Kosiorowska. 

Cz³onkowie w³adz wykonawczych z organizacji NSZZ „Solidar-
noœæ“ w: Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie, PKP Energetyka Sp.
z o. o. Zak³adzie Dolnoœl¹skim we Wroc³awiu, Miejskim Przedsiêbior-
stwie Oczyszczania Sp. z o. o. w Lubinie, Dolnoœl¹skiej Spó³ce Gazow-
nictwa Sp. z o. o. we Wroc³awiu, Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy
i Faurecii Legnica Sp. z o. o. wziêli udzia³ w Szkoleniu ogólnozwi¹zko-
wym dla dzia³aczy (SOD-1), które mia³o miejsce w Legnicy, w dniach
29 maja - 1 czerwca 2007 r. Szkolenie dotyczy³o organizacji pracy dzia-
³acza zwi¹zkowego oraz prawa pracy i prawa wewn¹trzzwi¹zkowe-
go. Zajêcia prowadzili Ewa Kosiorowska, Jerzy Morawski i mecenas
Edward Chmiel. 

W G³ogowie, w dniach 5 - 6 czerwca br., odby³o siê szkolenie
Wybrane elementy prawa oœwiatowewgo, w którym wziêli udzia³
cz³onkowie Zwi¹zku z Organizacji Miêdzyzak³adowej Pracowników
Oœwiaty i Wychowania NSZZ „Solidarnoœæ“ w G³ogowie. Zajêcia
dotyczy³y uprawnieñ zwi¹zkowych i pracowniczych wynikaj¹cych z
ustawy Karta Nauczyciela, a przeprowadzi³y je Mariola Karwan prze-
wodnicz¹ca Rady Sekcji Regionalnej Oœwiaty i Wychowania NSZZ
„Solidarnoœæ“ Region Zag³êbie Miedziowe i Ewa Kosiorowska - Dzia³
Szkoleñ Regionu Zag³êbie Miedziowe. 

W dniach 12 - 14 czerwca br., cz³onkowie Organizacji Miêdzyzak³a-
dowej NSZZ „Solidarnoœæ“ w WPEC w Legnicy SA 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 Warsza-
wie, w ramach projektu finansowanego ze œrodków Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego pt. „Szansa dla zatrudnienia: szkolenie przed-
stawicieli pracowników i promocja dialogu spo³ecznego w przedsiê-
biorstwach“. 

Wybory
 Odby³y siê wybory w organizacji Zak³adowej NSZZ „Solidar-

noœæ” przy Winkelmann Sp. z o.o. w Legnicy. Przewodnicz¹-
cym zosta³ wybrany Marek Lewicki, w sk³ad Komisji Zak³ado-
wej weszli: Piotr Jêdrasik i Marek Stanis³awski. Organizacja liczy
ponad 20 cz³onków. 
 Tymczasowa Organizacja Zwi¹zkowa powsta³a w TCM 

Sp. z o.o. w Polkowicach. Przewodnicz¹cym zosta³ Jan Jêdruch,
a w sk³ad TKZ weszli: Damian Bednarski i Waldemar Ziêba. 
 Nowa organizacja powsta³a tak¿e w G³ogowie przy Urzêdzie

Miasta. Przewodnicz¹cym zosta³ Jerzy Rosa. TKZ tworz¹: El¿-
bieta Bartkowiak i Joanna Strzelecka. 

W Sitechu Solidarnoœæ
te¿ wygra³a
Spór zwi¹zkowców z Solidarnoœci z kierownictwem fabryki dobieg³ koñca.
Strony parafowa³y porozumienie, które precyzyjnie ustali³o zasady podwy¿ki
wynagrodzeñ wzglêdem przeszeregowania pracowników.

Kilkanaœcie dni temu Zarz¹d Regio-
nu Zag³êbie Miedziowe NSZZ
Solidarnoœæ zorganizowa³ pikietê

przed siedzib¹ firmy Sitech w Polkowi-
cach. Przez kilkanaœcie minut protestuj¹-
cy blokowali dojazd do fabryki. W ten
sposób domagali siê od kierownictwa
firmy równego potraktowania wszystkich
pracowników w kwestii p³ac. Czêœæ za³o-
gi nie by³a bowiem zadowolona z wyso-
koœci podwy¿ki wynagrodzeñ. Jedni
dostali kilkaset z³otych wiêcej, inni mniej
ni¿ do tej pory zarabiali. Wynika³o to 
z  wieloletnich zaleg³oœci w awansowaniu
pracowników, które nie uwzglêdniono 
w podwy¿ce wynagrodzeñ. Dzia³acze
Solidarnoœci grozili, ¿e jeœli ich ¿¹dania nie
zostan¹ spe³nione, dojdzie do sporu zbio-
rowego. W czasie negocjacji obu stro-
nom uda³o siê wypracowaæ porozumie-
nie. Na mocy parafowanej umowy pra-

cownicy, którzy nie byli przeszeregowa-
ni w ostatnich latach tj. od 31 grudnia
2005r. mimo, ¿e w wyniku dokonanej
oceny nabyli prawo do takiego przesze-
regowania zostan¹ indywidualnie prze-
szeregowani od 1 czerwca. 

Co wiêcej, pracownicy przeszeregowani
do nastêpnej grupy po ostatniej ocenie
nabêd¹ od 1 czerwca prawo do premii 
w kwocie wynikaj¹cej z obecnie posiadanej
grupy oraz uzyskanej oceny. W porozumie-
niu czytamy dalej, ¿e: „pracownicy, którzy
ju¿ obecnie zatrudnieni s¹ w Sitechu i jeœli 
w wyniku ich dobrej pracy i zaanga¿owania
zostan¹ im zaproponowane umowy 
o pracê i stanowiska pracy na monta¿u,
bêd¹ po okresie próbnym przeszeregowani
z grupy 1A do 1B“. 

Porozumienie w takim kszta³cie obowi¹-
zywaæ bêdzie do koñca marca przysz³ego
roku. TJ

Pomoc spo³eczna w kolorze pomarañczy
Przez trzy dni pracownicy Miejskiego

Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Legnicy
nosili pomarañczowe wst¹¿eczki. To
wyraz solidarnoœci w walce o lepsze
prawa dla pracowników opieki spo³ecz-
nej w ca³ej Polsce. 

Akcje w legnickim Miejskim Oœrodku
Pomocy Spo³ecznej zainicjowa³a Kata-
rzyna Wojtkowska, przewodnicz¹ca
Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoœæ.
Ogólnopolska akcja pracowników
socjalnych trwa³a trzy dni. 

- Symbolem naszej solidarnoœci zawo-
dowej oraz walki o prawa naszej grupy
zawodowej by³a przypiêta do ubrania
pomarañczowa wst¹¿eczka. W ten spo-
sób wyrazimy te¿ nasze stanowisko 
w staraniach o przyjêcie dobrej ustawy
o zawodzie pracownika socjalnego 
i samorz¹dzie zawodowym pracowni-
ków socjalnych. Prace nad projektem
ustawy trwaj¹  ju¿ od 6 lat. Uwa¿amy, ¿e
projekt ustawy powinien ju¿ trafiæ do
Sejmu - powiedzia³a Katarzyna Wojt-
kowska.

ag (lca.pl)  
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Katolicka Szko³a
Katolicka Szko³a Podstawowa im. Œwiêtej Rodziny 

w Legnicy przy ulicy S³ubickiej 7 informuje, i¿ prowadzi zapi-
sy do Szko³y. Szko³a dzia³a od 2006 roku. Gwarantujemy bez-
pieczeñstwo uczniów, zajêcia prowadzi wykwalifikowana
kadra nauczycielska. Klasy 16 osobowe. Nauczamy dwóch
jêzyków obcych. Gwarantujemy zajêcia na basenie i gimna-
stykê korekcyjn¹. 

Informacje i zapisy pod numerem tel. 076 721 8894
(w godz. od 8.00 – 14.00) oraz 604 545 696 i 668 366 939
(w godz. od 8.00 do 22.00)

Obozy
Dolnoœl¹skie Stowarzyszenie Kultury Zdrowotnej i Spor-

tu NSZZ „Solidarnoœæ” organizuje dwa turnusy – 29 czerw-
ca -12 lipca i 11 lipca-25 lipca obozu sportowego dla dzie-
ci i m³odzie¿y w wieku od 10 do 16 lat. Cena turnusu wyno-
si 865z³. Obóz odbêdzie siê nad morzem w Pogorzelicy. Jest
na piêknym, malowniczym terenie, pod namiotami z wszel-
kimi wygodami. Wszystkich zainteresowanych prosimy o
zg³aszanie swoich dzieci do Romana Beczka tel. 604 948
814.

Wakacje 
z wartoœciami

Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y organizuje „Wakacje
z Wartoœciami” w ramach których organizujemy Akcjê Edu-
kacyjn¹ w zakresie nauki jêzyka angielskiego. W ramach akcji
zapraszamy dzieci i m³odzie¿ na wakacyjne kolonie i obozy
jêzykowe, które odbêd¹ siê w Sosnówce k. Karpacza.. 

Obozy i kolonie organizowane s¹ przez Ogólnopolsk¹
Szko³ê Jêzyków Obcych „eMKa” powo³an¹ przez Katolickie
Stowarzyszenie M³odzie¿y i Akcjê Katolick¹ Diecezji Zielo-
nogórsko – Gorzowskiej. Celem placówki jest nie tylko edu-
kacja, ale równie¿ dobre wychowanie dzieci i m³odzie¿y, 
w po³¹czeniu z nauk¹ jêzyków obcych .

Pragniemy jednoczeœnie poinformowaæ, ¿e od bie¿¹-
cego roku kierujemy specjaln¹ ofertê skierowan¹ do
NSZZ „Solidarnoœæ” oraz nauczycieli i œrodowisk
zaanga¿owanych w rozwój oraz edukacjê dzieci i m³o-
dzie¿y. Proponujemy by dzieciom osób zwi¹zanych ze
œrodowiskiem Solidarnoœci umo¿liwiæ dobr¹ i potrzeb-
n¹ edukacjê za optymalnie ni¿sz¹ cenê, st¹d w op³a-
tach za uczestnictwo w koloniach i obozach jêzyko-
wych ponosz¹ oni op³atê o 10% ni¿sz¹ (999z³ – 10%
= 900z³). 

Jednoczeœnie informujemy, ¿e na kolonie i obozy mo¿na
uzyskaæ dofinansowanie z Zak³adowego Funduszu Œwiad-
czeñ Socjalnych. 

Odpowiednie karty zg³oszeñ dostêpne pod adresem
www.zg.ksm.org.pl/emka

Biuro KSM: ul. Nadbrze¿na 3, 59–220 Legnica. Tel: 076 72
44 375

Niskie P³ace
Badania TNS OBOP, wykona-

ne w ramach Ogólnopolskiej
Kampanii Spo³ecznej „Niskie P³ace
Barier¹ Rozwoju Polski” nieza-
przeczalnie pokazuj¹ jak mocno
Polacy odczuwaj¹ zbyt niskie
wynagradzanie za ich pracê. A¿
91% Polaków uwa¿a, ¿e ¿¹dania
wy¿szych p³ac s¹ uzasadnione. 

„Nieustannie s³yszymy 
o dobrych wynikach ekonomicz-
nych firm i gospodarki. Przy tych
wynikach wzrost p³ac jest wci¹¿
niewystarczaj¹cy”- powiedzia³
Przewodnicz¹cy NSZZ Solidar-
noœæ Janusz Œniadek. Rzeczywi-
œcie- poparcie spo³eczne dla
wszystkich dzia³añ komunikuj¹-
cych potrzebê wzrostu pensji jest

ogromne. Niemal¿e ca³a badana
grupa ponad tysi¹ca osób, jest
przekonana o koniecznoœci nego-
cjowania p³ac. Motywy s¹ ró¿e.
Najczêœciej wskazywanym uza-
sadnieniem ¿¹dania wy¿szych p³ac
s¹ rosn¹ce koszty utrzymania
(46%) oraz powstrzymanie fali
migracji zarobkowych (14%). 

Migracje zarobkowe Polaków
stanowi¹ nadal powa¿ny problem.
Nasz kraj opuszczaj¹ osoby 
o wysokich kwalifikacjach zawo-
dowych i w¹skich, poszukiwanych
specjalizacjach. Wed³ug 70%
badanych, g³ówn¹ przyczyn¹
wyjazdów zagranicznych Polaków
s¹ wy¿sze zarobki oferowane w
innych krajach, a niemal 1/3 uwa¿a,

¿e brak mo¿liwoœci znalezienia
jakiejkolwiek pracy w kraju. Na tej
podstawie mo¿na wnioskowaæ, ¿e
sytuacja na polskim rynku pracy
jest nadal bardzo niekorzystna dla
pracowników. 

Kampania Spo³eczna „Niskie
p³ace barier¹ rozwoju Polski” któ-
rej inicjatorem jest NSZZ Solidar-
noœæ ma na celu poprawê warun-
ków p³acowych pracowników
dziêki promocji idei dialogu i soli-
darnoœci spo³ecznej. Organizato-
rzy kampanii poprzez dzia³ania
edukacyjne chc¹ zwróciæ uwagê
polskiej opinii publicznej na fakt, i¿
niskie p³ace w Polsce przyczyniaj¹
siê do braku rozwoju gospodar-
czego kraju oraz pog³êbiaj¹ emi-

gracjê polskiej ludnoœci. Eksperci
kampanii rozpoczêli publiczn¹
debatê na temat przyczyn ró¿nic
w zarobkach Polaków i Europej-
czyków.

Od pocz¹tku trwania akcji dzia-
³a strona internetowa www.soli-
darnosc.org.pl./kampania, na któ-
rej mo¿na na bie¿¹co uzyskaæ nie-
zbêdne informacje na temat kam-
panii oraz zapoznaæ siê z najnow-
szymi ekspertyzami na temat sytu-
acji na rynku pracy. Osoby które
bêd¹ mia³y pytania dotycz¹ce
spraw zwi¹zanych z wynagradza-
niem pracowników, bêd¹ mog³y
zadaæ je jednemu z dzia³aczy
NSZZ Solidarnoœæ oraz za pomo-
c¹ kalkulatora p³ac obliczyæ czy

i jak mo¿na prze¿yæ za minimaln¹
pensjê w Polsce. Nowoœci¹ jest
box „opowiedz nam swoj¹ histo-
riê”. Najbardziej poruszaj¹ce
historie zostan¹ opublikowane za
zgod¹ ich autorów. 

Komisja Krajowa NSZZ „Soli-
darnoœæ”, centrala najwiêkszego 
w Polsce zwi¹zku zawodowego,
dzia³aj¹ca od 1980 r. NSZZ „Soli-
darnoœæ” zrzesza ponad 700 tys.
pracowników, ró¿nych zawodów.
Komisja Krajowa zajmuje siê
przede wszystkim koordynacj¹
dzia³añ zwi¹zku w regionach
i bran¿ach. Zakres dzia³ania
Zwi¹zku jest bardzo szeroki.
Zwi¹zek zajmuje siê, m.in.: obron¹
praw pracowników, organizowa-

niem pracowników w zak³adach
pracy, negocjacjami na forum
Komisji Trójstronnej, opiniowa-
niem aktów prawnych. W NSZZ
„Solidarnoœæ” dzia³a tak¿e Biuro
Eksperckie, które zajmuje siê
badaniem procesów spo³eczno 
– gospodarczych oraz pomoc¹
prawn¹ i ekonomiczn¹ dla struktur
zwi¹zku.

Kontakt:
Agnieszka Sosnowska

PR consultant - On Board Public
Relations Sp. z o.o.
ECCO International 

Communications Network
01-141 Warszawa, ul. Wolska 88
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Akt oskar¿enia przeciwko by³ym
funkcjonariuszom WUSW w Legnicy

Oddzia³owa Komisja Œcigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu we Wroc³awiu
skierowa³a 6 czerwca 2007 r. do S¹du
Rejonowego w Legnicy akt oskar¿enia
przeciwko trzem by³ym funkcjonariu-
szom WUSW w Legnicy – Tadeuszowi
K., Piotrowi M. i Zdzis³awowi S.

Dwaj pierwsi podejrzani s¹ o przekro-
czenie swoich uprawnieñ w trakcie pro-
wadzonych postêpowañ, polegaj¹ce na znê-
caniu siê w roku 1983 nad pozbawionymi wolnoœci
dzia³aczami zdelegalizowanego wówczas NSZZ „Solidarnoœæ” Stani-
s³awem Z. i Januszem R. poprzez bicie pokrzywdzonych i wyzywanie
ich s³owami wulgarnymi i obel¿ywymi. Tadeusz K. ponadto, w czasie
pozbawienia wolnoœci Janusza R., grozi³ bêd¹cej w ci¹¿y jego ¿onie,
¿e nie urodzi dziecka, a 8–letnia córka R. zostanie im odebrana, a to
w celu uzyskania informacji o prywatnym ¿yciu mê¿a i jego kontaktach
z dzia³aczami opozycji. Zachowywa³ siê przy tym w sposób wulgarny
i obel¿ywy. Z kolei Stanis³awowi Z. grozi³, ¿e „nieznani sprawcy”
uprowadz¹ i zgwa³c¹ jego ¿onê. 

Piotr M. natomiast podczas przes³uchania Stanis³awa Z. m.in. bi³ go
pa³k¹ po stopach a¿ do utraty przytomnoœci, kilkakrotnie uderzy³ ciê¿-
kim krzes³em dêbowym w ty³ g³owy i krêgos³up, bra³ te¿ udzia³, razem
z innymi nieustalonymi dotychczas wspó³sprawcami, w wywiezieniu
Stanis³awa Z. z siedziby Komendy MO do lasu, gdzie gro¿ono mu
œmierci¹. 

Zdzis³awowi S. przedstawiono zarzut niedope³nienia obowi¹zków,
polegaj¹cego na nieudzieleniu pomocy Januszowi R. podczas prowa-
dzonego przez siebie przes³uchania, kiedy to nie zareagowa³ na maj¹-
ce miejsce ciê¿kie pobicie pokrzywdzonego przez innego funkcjona-
riusza. 

Za zarzucane podejrzanym Tadeuszowi K. i Piotrowi M. czyny grozi
kara od roku do 10 lat pozbawienia wolnoœci, a Zdzis³awowi S. – do 3
lat pozbawienia wolnoœci. 

http://www.ipn.gov.pl/

Skazani zomowcy
W trzecim procesie przeciwko cz³onkom plutonu specjalnego

ZOMO, którzy w grudniu 1981 r. strzelali do strajkuj¹cych górników
w kopalniach „Wujek“ i „Manifest Lipcowy“ zapad³y wyroki skazuj¹-
ce. S¹d Okrêgowy w Katowicach wymierzy³ surowe kary, uznaj¹c ich
czyny za zbrodniê komunistyczn¹. 

Romuald Cieœlak, dowódca plutonu specjalnego ZOMO, który
odpowiada³ za sprawstwo kierownicze zabójstwa skazany zosta³ na
³¹czn¹ karê 11 lat pozbawienia wolnoœci. Cz³onkowie plutonu spe-
cjalnego: Grzegorz Berdyn, Maciej Szulc, Grzegorz W³odarczyk, Anto-
ni Nycz, Henryk Huber, Zbigniew Wróbel, Józefa Raka, Marek Majdak,
Edward Ratajczyk, Bonifacy Warecki, Grzegorz Furtak i Krzysztof
Jasiñski skazani zostali na 5 lat pozbawienia wolnoœci. Ze wzglêdu na
amnestiê kary zostan¹ z³agodzone do 2 lat i 6 miesiêcy. Natomiast
Andrzej Bilewicz i Ryszard Gaik skazani zostali na 3 lata pozbawienia
wolnoœci. Katowicki s¹d uniewinni³ Mariana Okrutnego by³ego wice-
komendanta wojewódzkiego MO w Katowicach. W stosunku Teopol-
da Wojtysiaka postêpowanie zosta³o umorzone. 

Czytaj¹c uzasadnienie wyroku przewodnicz¹ca Sk³adu Sêdziow-
skiego Monika Œliwiñska podkreœli³a, ¿e by³ to jeden z najtrudniejszych
procesów karnych i najboleœniejszych w historii Polski. Przypomnia³a
te¿, ¿e stan wojennyn wprowadzony zosta³ nielegalnie. Po odczytaniu
wyroku w sali s¹dowej rozleg³y siê oklaski, cz³onkowie „Solidarnoœci“
odœpiewali hymn pañstwowy. Przez ca³y czas przed budynkiem s¹du
na wyrok oczekiwali cz³onkowie Œl¹sko–D¹browskiej „S“. Trwa³a tam
te¿ pikieta zorganizowana przez KPN. 

Janina Stawisiñska – matka zastrzelonego górnika, nie kry³a wzru-
szenia i podkreœli³a, ¿e sprawiedliwoœci sta³o siê zadoœæ i warto by³o
czekaæ na ten dzieñ. Kasia Kopczak, córka zabitego Bogus³awa Kop-
czaka, powiedzia³a, ¿e jest zaskoczona, bo nie liczy³a, ¿e zapadnie
wyrok skazuj¹cy. Radoœci nie kry³ taternik Jacek Jaworski. Sporz¹dzo-
ny przez niego raport by³ jednym z najwa¿niejszych dowód w trze-
cim procesie. – Cieszê siê, ¿e S¹d da³ wiarê moim zeznaniom – pod-
kreœli³. 

Obroñcy oskar¿onych ju¿ zapowiadaj¹ apelacjê. – Lepiej uniewinniæ
winnego ni¿ skazaæ niewinnego – powiedzia³ mec. Jerzy Feliks. Obroñ-
ca, nie kry³ zaskoczenia wysokimi karami wymierzonymi przez s¹d. 

Szef Œl¹sko–D¹browskiej „Solidarnoœci“ Piotr Duda mówi³ po og³o-
szeniu wyroku o uldze. – Odczuwamy j¹ chyba wszyscy – i rodziny
poleg³ych pod „Wujkiem“, i ich ranni koledzy, i cz³onkowie „Solidarno-
œci“. Po 14, a raczej po 26 latach, doczekaliœmy siê wreszcie sprawie-
dliwoœci – powiedzia³ Piotr Duda, który przyzna³, ¿e przed dzisiejszym
dniem oczekiwa³ przede wszystkim wskazania winnych i zadoœæuczy-
nienia moralnego. – Nie spodziewaliœmy siê tak wysokich kar, ale
skoro s¹d skaza³ nawet na 11 lat, to winna jest bezsporna. Dobrze, ¿e
czyny zomowców zosta³y skazane za zbrodniê komunistyczn¹, dziêki
temu nie zosta³y i nie bêd¹ przedawnione. Prawdopodobnie bêdzie
dalszy ci¹g tej sprawy, ci ludzie nie maj¹ skrupu³ów. Absolutnie nie spo-
dziewam siê, aby z³amali tê swoj¹ grupow¹ solidarnoœæ i zaczêli mówiæ
– powiedzia³ szef Œl¹sko–D¹browskiej „S“. 

Agnieszka Konieczny

XIV lustracyjne ognisko

W sobotê 2 czerwca w goœcinnym G³ogowskim Centrum Kszta³cenia Praktycznego odby³o siê kolejne, juS czternaste, ognisko Soli-
darnoœci Oœwiaty w G³ogowie. Tym razem pod zrozumia³ym has³em LUSTRACJA! Tak wiêc wszyscy przybyli musieli siê zlustrowaæ
(przed lustrem), a piwo nalewa³ TW „Chmiel”. Przewodnicz¹cy przyby³ prosto z Walnego Zebrania we Wroc³awiu i

opowiedzia³ na gor¹co o wrêczeniu ¯ó³tej kartki Wicepremierowi Giertychowi. Na gitarze gra³ i œpiewa³ sam Wiceprzewodnicz¹cy
Zarz¹du Regionu Jurek Morawski, a potem zacz¹³ siê konkurs karaoke. Chocia¿ padaj¹cy deszcz wyp³oszy³ zdecydowan¹ wiêkszoœæ
uczestników przed godzin¹ 22, to ognisko trwa³o tradycyjnie do 24. Serdeczne dziêki naleS¹ siê ca³emu Prezydium i wielu innym, ale
szczególne Mistrzowi Ogniska, Karaoke i jeszcze paru innych rzeczy Januszowi Leciejowi. Wybór zdjêæ z tej bardzo udanej imprezy
(oj, jest na co popatrzeæ!) jest w GALERII na naszej stronie www.solidglogow.republika.pl. LL

FO
T. 

LU
DW

IK
 L

EH
M

AN

Solidarnoœæ negocjuje
Na prze³omie stycznia i lutego 2007 r. „Solidarnoœæ” nauczycielska zbiera³a
wœród pracowników oœwiaty podpisy pod protestem dotycz¹cym ewentualnego
wziêcia udzia³u w manifestacji lub ostrzejszych formach protestu, gdyby
rozmowy z  premierem rz¹du RP Jaros³awem Kaczyñskim oraz ministrem
edukacji narodowej Romanem Giertychem zakoñczy³y siê fiaskiem.

Jak wiadomo zakoñczy³y siê
one spe³nieniem wielu
postulatów zwi¹zku, ³¹cz-

nie z 5 proc. podwy¿k¹ p³ac
i obietnic¹ ich kontynuacji 
w latach nastêpnych (docelo-
wo 30 proc.). Najwiêcej emocji
wzbudzi³a sprawa przechodze-
nia na wczeœniejsze emerytury
nauczycieli, którzy takie upraw-
nienia uzyskali. W zwi¹zku 
z tym 16 maja br. minister
Roman Giertych oraz prze-
wodnicz¹cy Sekcji Krajowej
Oœwiaty i Wychowania NSZZ
„S” Stefan Kubowicz, wyst¹pili
wspólnie w specjalnym liœcie do
Premiera Jaros³awa Kaczyñ-
skiego o przed³u¿enie obecne-

go stanu prawnego, gwarantu-
j¹cego mo¿liwoœæ skorzystania
przez pedagogów z przejœcia
na wczeœniejsz¹ emeryturê. 
W odpowiedzi 22 maja rzecz-
nik rz¹du Jan Dziedziczak poin-
formowa³ PAP, ¿e Premier
pozytywnie ustosunkowa³ siê
do treœci listu,  a nauczyciele,
którzy uzyskali uprawnienia
emerytalne w 2007 r., nie bêd¹
musieli rozwi¹zywaæ umowy 
o pracê w tym samym 2007 r.,
lecz bêd¹ mogli skorzystaæ ze
swych praw emerytalnych
równie¿ po 1 stycznia 2008 r.
W tym celu trzeba bêdzie zno-
welizowaæ art. 88 Karty
nauczyciela. Cel zosta³ zatem

osi¹gniêty. Ku zaskoczeniu jed-
nak zwi¹zkowców oraz strony
rz¹dowej tylko portal Interia
powtórzy³ wypowiedŸ Jana
Dziedziczaka. Inne media
pominê³y zupe³nie tekst 
o „wspólnym liœcie”.

W najbli¿szych dniach maj¹ siê
odbyæ rozmowy dotycz¹ce
kolejnych rozwi¹zañ systemo-
wych, wysokoœci podwy¿ek 
w nastêpnych latach, okreœlenia
po³o¿enia pracowników nie
bêd¹cych nauczycielami, emery-
tur pomostowych oraz zwiêk-
szenia œrodków na oœwiatê w
ogóle, o co organizacje zwi¹zko-
we walcz¹ od lat. Gdyby zakoñ-
czy³y siê one niepowodzeniem,

SKOiW
NSZZ
„S”
gotowa
jest do
podjêcia
czynnej
akcji
protesta-
cyjnej.
Póki jed-
nak rozmowy trwaj¹ i przynosz¹
w ró¿nym stopniu realizacjê
za³o¿onych celów, „Solidarnoœæ”
powstrzymuje siê od  bezpo-
œredniej akcji strajkowej, wie-
dz¹c, ¿e jest to broñ ostateczna.

Stanis³aw Witek

Stanis³aw Witek

Pan Jaros³aw Kaczyñski
Prezes Rady Ministrów
Warszawa

Dotyczy: odwo³ania Pana Ireneusza D¹browskiego -Podsekretarza Stanu w
Ministerstwie  Skarbu Pañstwa.

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „ Solidarnoœæ” od pocz¹tku prze-
mian ustrojowych i gospodarczych w Polsce broni³a fundamentalnej zasady
utrzymywania znacz¹cego udzia³u w³asnoœciowego pañstwa polskiego w kluczo-
wych spó³kach dla gospodarki kraju. Skarb Pañstwa powinien sprawiedliwie
wywa¿aæ interesy akcjonariuszy, spó³ki i pracowników. Dotyczy³o to zw³aszcza
KGHM - który gospodaruje na surowcowym maj¹tku ogólnonarodowym. Gospo-
darczy i spo³eczny zasiêg oddzia³ywania tej spó³ki nie ma sobie równych w Polsce.

My, górnicy z Polskiej Miedzi nie mo¿emy uwierzyæ, ¿e Minister Skarbu Pañ-
stwa zachowa³ siê wobec KGHM jak „krwio¿erczy” i bezlitosny, spekulacyjny fun-
dusz zabieraj¹c drugi rok  z rzêdu wszystkie zarobione przez spó³kê œrodki.

Panie Premierze czujemy siê oszukani !
Decyzj¹ Walnego Zgromadzenia na wniosek g³ównego akcjonariusza, jakim jest

Skarb Pañstwa, KGHM zosta³ doprowadzony do trudnej sytuacji finansowej, co
spowoduje nieodwracalne problemy w funkcjonowaniu spó³ki. 

Sam wniosek o podzia³ zysku i jego uzasadnienie stanowi¹ w naszej opinii jeden
z najwiêkszych bubli w historii istnienia MSP. Z treœci wniosku Ministra Ireneusza
D¹browskiego wynika, ¿e spó³ka musi wyp³aciæ wiêksz¹ dywidendê dla akcjona-
riuszy ni¿ zysk, jaki osi¹gnê³a. Podjêta uchwa³a przez WZA jest sprzeczna z prawem
i praktycznie nie do wykonania. 

Z analizy za³¹czonego do wniosku uzasadnienia wynika, ¿e Minister D¹brow-
ski pisa³ go  „na kolanie” w trakcie trwania WZA (zosta³ on dostarczony na salê
obrad piêæ minut przed g³osowaniem). Wniosek zawiera nieprawdziwe argumen-
ty, a jego autor nie ma zielonego pojêcia o funkcjonowaniu KGHM i parametrach,
na które to Minister siê powo³uje. Przyjête przez Zarz¹d i Radê Nadzorcz¹ spó³ki
bud¿ety i plany inwestycyjne uwzglêdnia³y bie¿¹ce potrzeby firmy i konieczny pro-
gram rozwojowo- inwestycyjny. Mo¿na je realizowaæ jedynie w okresie wysokiej
koniunktury, jak ma to obecnie miejsce. W zaistnia³ej sytuacji stworzona wczeœniej
strategia funkcjonowania spó³ki staje siê nieaktualna.

Decyzja Ministra D¹browskiego bêdzie skutkowa³a wzrostem zad³u¿enia
oraz obci¹¿eniem przep³ywów pieniê¿nych z tytu³u obs³ugi d³ugu. Je¿eli na³o¿y
siê na to przewidywana w najbli¿szych latach dekoniunktura, to Polskiej Mie-
dzi zagrozi katastrofa. Mamy powa¿ne w¹tpliwoœci, czy Pan Minister D¹brow-
ski ma œwiadomoœæ konsekwencji swoich decyzji, bo œwiadcz¹ one o arogan-
cji i lekcewa¿eniu Zarz¹du i Rady Nadzorczej, której to wiêkszoœæ stanowi¹
reprezentanci Skarbu  Pañstwa.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê domagamy siê natychmiastowego odwo³a-
nia Ministra Ireneusza D¹browskiego z zajmowanego stanowiska i wyci¹gniê-
cia wobec niego i jego wspó³pracowników najdalej id¹cych konsekwencji.

Oczekujemy od Pana Premiera podjêcia skutecznych dzia³añ prawnych
zmierzaj¹cych do uniewa¿nienia decyzji dotycz¹cych dywidendy.

Za  SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” Józef Czyczerski

Zg³aszajcie 
³awników

Do 30 czerwca swoje zg³oszenia mog¹ sk³adaæ kandydaci na ³awni-
ków s¹dowych do S¹du Rejonowego, S¹du Okrêgowego  oraz S¹du
Pracy. Zg³oszenia kandydatur na te stanowiska mo¿na sk³adaæ w Urzê-
dzie Miasta. 

Wyboru ³awników spoœród zg³oszonych kandydatów dokona
odpowiednia Rada Miejska. 

Kandydatów na ³awników mog¹ zg³aszaæ prezesi s¹dów, stowarzy-
szenia, organizacje zwi¹zkowe, organizacje pracodawców oraz inne
organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wy³¹-
czeniem partii politycznych, oraz co najmniej 25 obywateli maj¹cych
czynne prawo wyborcze, zamieszkuj¹cych sta³e w danej gminie. 

Wymagania od kandydatów na ³awników: 
- posiadanie obywatelstwa polskiego; - korzystanie w pe³ni z praw

cywilnych i obywatelskich; - nieskazitelny charakter; - ukoñczenie 30
lat; - zamieszkiwanie lub zatrudnienie na terenie odpowiedniej gminy
co najmniej od roku; - nie przekroczenie 70 roku ¿ycia; - posiadanie co
najmniej wykszta³cenia œredniego; - zdolnoœæ, ze wzglêdu na stan zdro-
wia, do pe³nienia obowi¹zków ³awnika

£awnikiem nie mo¿e byæ osoba: 
- zatrudniona w s¹dach powszechnych i innych s¹dach oraz w pro-

kuraturze; - osoba wchodz¹ca w sk³ad organów, od których orzecze-
nia mo¿na ¿¹daæ skierowania sprawy na drogê postêpowania s¹dowe-
go; - funkcjonariusz Policji oraz inne osoby zajmuj¹ce stanowiska zwi¹-
zane ze œciganiem przestêpstw i wykroczeñ; - adwokat i aplikant
adwokacki; - radca prawny i aplikant radcowski; - duchowny; - ¿o³nierz
w czynnej s³u¿bie wojskowej; - funkcjonariusz S³u¿by Wiêziennej;
radny gminy, której rada dokonuje wyboru ³awników. 
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Jak staliœmy siê faszystami?
W najnowszym, 74–75 numerze krakowskiego kwartalnika „ Arkana” ukaza³ siê tekst Janiny Hery analizuj¹cy przedwojenn¹,
wojenn¹ i przede wszystkim powojenn¹ propagandê niemieckich, sowieckich oraz rodzimych œrodowisk komunistycznych. 
Jej g³ównym celem mia³a byæ ca³kowita zmiana mentalnoœci spo³eczeñstwa polskiego po to, by ³atwiej by³o je kolonizowaæ.

HITLER I STALIN
„Aby przysz³e swe ofiary przygotowaæ

na czekaj¹cy je los trzeba je pozbawiæ ca³-
kowicie moralnej zdolnoœci do stawiania
oporu. W tym celu wszystkie stosunki
trzeba pogmatwaæ do niepoznania, wszel-
kie wartoœci odwróciæ do góry nogami, 
z winy uczyniæ zas³ugê, z zas³ugi – winê.
Przede wszystkim zaœ same, przysz³e ofia-
ry skruszyæ moralnie, obudziæ w ich
sumieniu niepokój i odebraæ im w ten spo-
sób wszelk¹ zdolnoœæ psychiczn¹ do obro-
ny i oporu.”– poucza³ A.Hitler.

Podobne tezy fundamentalne g³oszone
by³y w Sowietach. W 1941 r. Niemcy
zaatakowa³y swego dotychczasowego
sojusznika – ZSRR. Zaczêto wtedy, 
w radzieckich audycjach radiowych trans-
mitowanych po polsku skar¿yæ siê na „pol-
skich faszystów” walcz¹cych u boku Nie-
miec. W 1942 r. podawano ju¿ liczbê 300
tys. ¿o³nierzy. Niew¹tpliwie ¿ywio³ polski
mieszkaj¹cy w ZSRR z koniecznoœci czer-
pi¹cy informacje ze Ÿróde³ sowieckich
móg³ czuæ dyskomfort, w¹tpliwoœci, zaœ
Rosjanie zyskiwali jeszcze jeden powód do
niechêci wobec „pañskiej Polski”.

RODZIME SUKCESY 
JU¯ W XX–LECIU
MIÊDZYWOJENNYM 
„Polskê byæ mo¿e, czekaj¹ i ciê¿kie

prze¿ycia. Podczas kryzysów – powta-
rzam – strze¿cie siê agentur. IdŸcie swoj¹
drog¹, s³u¿¹c jedynie Polsce, mi³uj¹c tylko
Polskê i nienawidz¹c tych, co s³u¿¹
obcym.” nawo³ywa³ w 1927 r. Józef Pi³-
sudski.

W 1967 r. jeden z by³ych, przedwojen-
nych komunistów pisa³ do dzia³acza Pol-
skiej Partii Socjalistycznej : ”Marksizm zro-
bi³ tak wielk¹ karierê tylko dlatego, ¿e
stworzy³ sobie wojsko do swojej propa-
gandy”. Szeregi tego wojska w Polsce zasi-
lali pisarze, re¿yserzy, aktorzy, dziennika-
rze. 

„Elity ducha”. Ju¿ przed wojn¹ wysta-
wiano sztuki o „z³ych” patriotach 
i „dobrych” komunistach, organizowano
Kongresy, po których ¿yczono sobie spo-
tkania ju¿ w „czerwonej Warszawie”,
wydawano pisma, w których ZSRR przed-
stawiany by³ jako kraj  stabilny, demokra-
tyczny, dobrze siê rozwijaj¹cy.

RODZIME SUKCESY 
i „POMOC ZACHODNICH
MYŒLICIELI”
W³adza komunistyczna zosta³a przynie-

siona na radzieckich bagnetach. Tym bar-
dziej wiêc musia³a zorganizowaæ udan¹

akcjê dezinformuj¹c¹ nie tylko na potrze-
by kraju, ale tak¿e miêdzynarodowej opinii
publicznej. Trzeba przyznaæ, ¿e opinia ta
by³a podatna na propagandê propaguj¹c¹
ustrój powszechnej szczêœliwoœci za  jaki
uwa¿ano komunizm.      

Ju¿ w 1944 r. prasa amerykañska i bry-
tyjska drukowa³y wywiady z utytu³owany-
mi naukowcami opowiadaj¹cymi 
o „krwawych pogromach ¿ydów” w Pol-
sce, o niew³aœciwej postawie rz¹du pol-
skiego w Londynie, utrudniaj¹cej wprowa-
dzenie w kraju ustroju „sprawiedliwoœci
i demokracji”. Dochodzi³o do tego, ¿e
wzywano do zerwania stosunków dyplo-
matycznych z rz¹dem polskim na wzór
ZSRR (uczyni³ to gdy Polacy za¿¹dali wyja-
œnienia mordu katyñskiego). Organizowa-
ne, przez NKWD i rodzime organa bez-
pieczeñstwa, pogromy ¿ydów propago-
wano potem szeroko na œwiecie jako
dowód na rzekomy polski antysemityzm. 

„W 1945 r. amerykañscy dziennikarze,
którzy podkreœlali zawsze w swych donie-
sieniach, ¿e Polska by³a krajem bez Hachy,
Quislinga czy Petaina (czeski, norweski 
i francuski przywódca rz¹du kolaboruj¹ce-
go z Niemcami), z ust polskiego Ministra
Spraw Zagranicznych Rzymowskiego
dowiedzieli siê w Waszyngtonie, ¿e istnia-
³a jednak w Polsce grupa ludzi, która
popiera³a reakcjê, Hitlera i Mussoliniego.
Mia³o to byæ zlikwidowane w³aœnie eko-
nomicznie i politycznie ziemiañstwo.”     

Rzymowski, oczywiœcie, zapomnia³
dodaæ, ¿e i fizycznie zosta³o ono zlikwido-
wane.

„Po wojnie za spraw¹ sowieckich agen-
tów, lewicowych myœlicieli i komunistycz-
nej prasy Polska sta³a siê  dla opinii œwiato-
wej synonimem antysemityzmu, ucisku
spo³ecznego i narodowego, faszyzmu 
i reakcji.”   

RODZIME SUKCESY
– „ PRECZ Z FASZYSTAMI 
Z AK I NSZ”
Dezinformacjê kontynuowano w naj-

lepsze. Wszak nie wszyscy „polscy faszy-
œci” zostali wymordowani, osadzeni 
w obozach koncentracyjnych lub 
w ³agrach.

„Zamierzamy nie tylko unicestwiæ was
fizycznie, ale te¿ skompromitowaæ 
w oczach spo³eczeñstwa”

– mówi³ w 1948 r. oprawca z UB do
jednego z wiêzionych ¿o³nierzy AK czy
NSZ.

Jeszcze przed koñcem wojny, wiosn¹
1945 r. zaczê³y pokazywaæ siê w prasie
polskiej, ulotkach informacje okreœlaj¹ce

AK jako zbieraninê bandytów morduj¹c¹
¯ydów i patriotów, maj¹c¹ wspólny cel 
z Hitlerem. Pisano o zwyrodnialcach i
zdrajcach narodu polskiego bêd¹cych
zbrodniczym narzêdziem w rêkach rz¹du
londyñskiego.

¯o³nierzom Pañstwa Podziemnego,
bohaterom walk z okupantami wytaczano
publiczne procesy pod zarzutem wspó³-
pracy z Niemcami. A w paŸdzierniku 1946
r. „ Echo Krakowa” donios³o, ¿e sztab
Andersa opracowa³ plan ca³kowitego
wymordowania resztek ̄ ydów w Polsce.
W ten sposób usi³owano podkopaæ zaufa-
nie spo³eczne do jednostek silnych ide-
owo, wartoœciowych i przeciwstawiaj¹-
cych siê has³om komunistycznym. 
A ponadto rozpoczê³o siê trwaj¹ce do dziœ
„narodowe biczowanie” za grzechy
pope³nione i niepope³nione od czasu „
postrzy¿yn Ziemowita”.

RODZIME SUKCESY 
CZYLI PROPAGANDA 
MA SWOJE KADRY
„W³adzy raz zdobytej nie oddamy nigdy,

a nasze wojsko walczy dalej na ideologicz-
nym froncie.” Eksterminacja podziemia
antykomunistycznego sz³a w parze ze
wzmo¿on¹ propagand¹ maj¹c¹ na celu
zmianê œwiadomoœci narodowej.

Oczywiœcie akcje dezinformacji, mani-
pulacji i „przemilczeñ” by³y organizowane
planowo i instytucjonalnie przez powo³a-
ne do tego, na szczeblach: centralnym i
regionalnych, urzêdy informacji i propa-
gandy. W okólnikach zalecano odpowied-
nie dzia³ania oraz tworzenie kadr propaga-
torów œwiadomych i nie œwiadomych. Ci
ostatni jak „po¿yteczni idioci” powtarzali
wymyœlone przez UB plotki, dowcipy,
które wprowadza³y w b³¹d i niszczy³y
ludzi, dawali siê inspirowaæ, pisali na pod-
rzucane dyskretnie tematy.

Poœród propagatorów œwiadomych
znaleŸli siê czo³owi pisarze, aktorzy, saty-
rycy, dziennikarze. W ca³ym kraju organi-
zowano prelekcje, konferencje, spotkania
autorskie, na których opowiadano 
o komunistycznej moralnoœci i bur¿uazyj-
nym nacjonalizmie.

Jak sami pisali, pisarze stawiali sobie za
cel „uwolniæ ten naród, wiecznie œlepy 
w ciemnocie zabobonu od niego same-
go”.

Podobn¹ postawê charakteryzowa³
jeden z przedwojennych jeszcze humani-
stów zwracaj¹c uwagê, ¿e artyœci maj¹cy
w pogardzie polsk¹ twórczoœæ uwa¿aj¹
niemal za swój obowi¹zek „ho³otê miej-
scow¹ nie chc¹c¹ siê liczyæ z tym stanem

rzeczy zmieszaæ z b³otem, sponiewieraæ 
i basta”. 

RODZIME SUKCESY 
A DAWNE ZASADY – WIARA,
WIERNOŒÆ, HONOR
Fundamenty spo³ecznej moralnoœci,

zasady i idea³y nie tylko nie przystawa³y do
nowej rzeczywistoœci, ale wrêcz uniemo¿-
liwia³y tworzenie „nowego cz³owieka”.

Dlatego tak potrzebni byli ludzie pióra
oraz re¿yserzy i aktorzy, tylko oni mogli 
w sposób atrakcyjny i przekonuj¹cy
oœmieszyæ dotychczasowy sposób
postrzegania dobra i z³a, tego co etyczne 
i tego, co nie w³aœciwe. St¹d te¿ „kontr-
ofensywa wobec prasy katolickiej”, oœmie-
szanie jej potkniêæ, piêtnowanie prze-
stêpstw i nadu¿yæ kleru. Koœció³ Katolicki
stanowi³ bowiem olbrzymie zagro¿enie
i w sposób naturalny wyrasta³ na depozy-
tariusza tradycji narodowych.                       

Nic wiêc dziwnego, ¿e po premierze „
Antygony” w jednym z krakowskich
teatrów, krytyk propagowa³ wyg³aszanie
przed spektaklem prelekcji, których celem
bêdzie uœwiadamianie widza, ¿e s³uszna
jest postawa pos³uszeñstwa w³adzy jak¹
symbolizowa³ Kreon, nie zaœ postawa
Antygony wiernej prawom religijnym.

Innego krytyka odrzuca³o, gdy bra³ do
rêki „ Kamienie na szaniec”. Podobnie
odrzuca³o go od twórczoœci J. Conrada
propaguj¹cej czystoœæ wewnêtrzn¹, hero-
izm etyczny, wiernoœæ zasadom. „Wier-
noœæ i honor nic nie znacz¹”– pisa³ cz³onek
KC PZPR i redaktor naczelny „KuŸnicy” S.
¯ó³kiewski w 1946 r.

Trudno siê wiêc dziwiæ, ¿e w koñcu
zamkniêto i Teatr Rapsodyczny w Krako-
wie. W dokumentach resortowych odno-
towano skandaliczne przyk³ady, ¿e teatr
ten w dalszym ci¹gu walczy³ o ducha naro-
dowego, a nie o „nowego, komunistycz-
nego cz³owieka”. A to misterium „Wielka-
noc” koñczy³o siê Zmartwychwstaniem,
w którym uczestniczy³a ca³a Polska, a to
symbolem bohaterstwa ¿o³nierza polskie-
go by³o Monte Cassino, a to w „Panu
Tadeuszu” k³adziono dwuznaczny nacisk
na strofy: „Litwo, Ojczyzno moja”.

Oczywiœcie role nie do przecenienia
odgrywa³ urz¹d cenzorski. Gdy Wojciech
Kêtrzyñski w piœmie „Dziœ i Jutro” chcia³
napisaæ: „S³u¿ba ca³ej ludzkoœci jest nie-
w¹tpliwie wy¿sza, zakresem celu, od s³u¿-
by w³asnemu narodowi. Tym niemniej
chc¹c s³u¿yæ ludzkoœci nie mo¿na lekce-
wa¿yæ interesów w³asnego narodu”, cen-
zor wykreœli³ to drugie zdanie zmieniaj¹c
zasadniczo przes³anie tekstu.     

Niejaka W. Padwa
dyrektor Departa-
mentu Teatru pisa³a,
¿e autor czêsto nie
rozumie swojego
dzie³a i dlatego nie
powinien parali¿o-
waæ mo¿liwoœci
interpretacyj i ujêæ. Trzeba wiêc by³o
wywalczyæ prawo dowolnej interpretacji 
i przesuwania akcentów ideologicznych
sztuki, nawet niezupe³nie zgodnie z inten-
cjami autora. Tak te¿ siê sta³o. 

Swoj¹ drog¹, jeœli przyjrzymy siê wspó³-
czesnym kreacjom klasycznych sztuk, to
ma siê nieodparte wra¿enie, ¿e duch pani
Padwy pokutuje do dnia dzisiejszego
i ka¿dy, ale to ka¿dy re¿yser w Warszawie,
Krakowie czy Legnicy uzurpuje sobie
prawo do interpretowania dzie³a nawet
ewidentnie wbrew wystawianemu tek-
stowi. Nagminne s¹  skreœlenia, dopisywa-
nie tekstu w³asnego, przenoszenie akcji 
w czasie i przestrzeni.  

Podobnie zreszt¹ niektórzy artyœci
nadal ho³duj¹ miazmatom o z³ym „bur¿u-
azyjnym nacjonaliŸmie”, nie tak dawno
mia³am okazje przeczytaæ wypowiedŸ
czo³owego polskiego re¿ysera teatralnego
K. Lupy, który by³ uprzejmy nazwaæ nasz,
tradycyjny patriotyzm patriotyzmem nie-
dorozwiniêtym, ponadto ubolewa³, ¿e jest
jeszcze m³odzie¿ dla której patriotyzm jest
wartoœci¹. Podczas gdy patriotyzm to
„patologia, która przetrzymuje grupy spo-
³ecznoœci dorastaj¹cych w inkubatorze,
gdzie za poczucie wspólnoty i bezpieczeñ-
stwa p³aci siê wspóln¹ nienawiœci¹, gdzie
powstaj¹ nieodwracalne nawyki posiada-
nia wroga” Stalinowscy propagandyœci
mogliby byæ dumni , kolejne pokolenie
„in¿ynierów dusz” pracuje dla dobra...

Oto jak  napisa³a o s³awnym, polskim
pisarzu  J. Andrzejewskim dziewczyna 
z AK: „Ba³ siê pewno sprzymierzenia z
tymi, których gnêbiono, bito, zamykano i
torturowano. A by³o wówczas kogo bro-
niæ i dla nas jak¿e bezbronnych, samo tylko
milczenie tak znanego pisarza by³oby
przecie¿ obron¹. Ale on zdecydowa³ siê
pisaæ i pomaga³y mu w tym sowieckie
dywizje.”

I tak niektórzy z nas  stali siê „faszystami,
zaplutymi kar³ami reakcji” i nadal nimi s¹.
Ni¿ej podpisana obawia siê, ze równie¿
nale¿y do tej kategorii, za co z góry
wszystkich dotkniêtych bardzo przepra-
sza.

A. Rurak–¯eleŸny 
J. Hera, I tak to siê zaczê³o w: Arkana, nr

74–75, ss 79–106, Kraków, 2007

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Najwy¿szego
I. Trybuna³ Konstytucyjny rozpo-

zna³ wniosek Rzecznika Praw Oby-
watelskich dotycz¹cy zak³adowego
funduszu œwiadczeñ socjalnych. 

Trybuna³ uzna³, ¿e art. 2 p. 
1 ust.2a ustawy z 04.III.1994 o
zak³adowym funduszu œwiadczeñ
socjalnych (t. jedn. Dz. U. z 1996
Nr 70 poz. 335 ze zmianami) 
w zakresie w jakim przepisy te
uniemo¿liwiaj¹ pracownikom sko-
rzystanie z us³ug œwiadczonych
przez pracodawcê na rzecz ró¿-
nych form wypoczynku dzia³alno-
œci kulturalnooœwiatowej i sporto-
wo rekreacyjnej jeœli s¹ one œwiad-
czone poza terenem kraju s¹ nie-

zgodne z art. 32 w zwi¹zku z art.
2 Konstytucji RP.

Trybuna³ uzna³, ¿e cytowany
przepis w sposób bezzasadny
ogranicza³ wolny wybór miejsca
wypoczynku, a ponadto z krajo-
wego rynku organizatorów wypo-
czynku uczyni³ swoistego mono-
polistê, co równie¿ mia³o wp³yw
na podnoszenie cen. 

Reasumuj¹c nale¿y stwierdziæ,
¿e dotychczasowe postanowienia
regulaminów ZFŒS, uniemo¿liwia-
³y pracownikom dofinansowanie
wczasów zagranicznych utraci³y
swoj¹ moc i winny byæ dostoso-
wane do treœci wyroku Trybuna³u

Konstytucyjnego z dnia 28.III.2007
K40/04.

II. W uchwale S¹du Najwy¿szego
z dnia 3.IV.2007 II PZP 4/07 S¹d
Najwy¿szy dokona³ interpretacji
pojêcia osobiste zaszeregowanie
pracownika, którym pos³uguje siê
Kodeks Pracy doœæ czêsto ale nigdzie
go nie definiuje.

S¹d Najwy¿szy uzna³, ¿e obej-
muj ono wy³¹cznie pensjê podsta-
wow¹ godzinow¹ lub miesiêczn¹,
a zatem wykluczy³ z niego inne
dodatki np. funkcyjny, sta¿owy czy
za uci¹¿liwe warunki pracy.

Z orzeczenia S¹du Najwy¿sze-
go wynika, ¿e do stanowi¹cego

podstawê wymiaru dodatku za
pracê w godzinach nadliczbo-
wych osobistego zaszeregowania
wliczamy tylko pensjê zasadni-
cz¹.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e orzeczenie
to dotyczy tylko tych pracowni-
ków, którzy op³acani s¹ wed³ug
stawek godzinowych lub miesiêcz-
nych.

III. W wyroku z dnia 04.IV.2007 
I OSK 892/06 Naczelny S¹d Admini-
stracyjny uzna³, ¿e zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami pracodawca
zatrudniaj¹cy co najmniej 20 osób
musi wyznaczyæ pomieszczenie na
palarniê.

Obowi¹zek ten wynika z roz-
porz¹dzenia z dnia 26.09.1997 
w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeñstwa i higieny pracy
(j. tekst Dz. U. z 2003 Nr 169 poz.
1650) oraz dodatkowo z ustawy 
z 09.XI.1995 o ochronie zdrowia
przed nastêpstwem u¿ywania
tytoniu i wyrobów tytoniowych
(Dz. U. z 1996, Nr 10, poz. 55).

W szczególnoœci ostatnie prze-
pisy wprowadzaj¹ zakaz palenia na
terenie zak³adu pracy poza odpo-
wiednio wyodrêbnionymi i przy-
gotowanymi pomieszczeniami.

A zatem po stronie pracodawcy
powstaje koniecznoœæ wyznacze-

nia palarni nie-
zale¿nie od
tego czy
zatrudnia siê
pracowników
pal¹cych czy
niepal¹cych. Wyznaczenie palarni
jest zwi¹zane z du¿ymi kosztami
bo palarnie musz¹ spe³niaæ wyso-
kie wymagania techniczne np.
powietrze ma byæ wymieniane
dziewiêciokrotnie w ci¹gu godziny,
a na powierzchni minimum 4m2
musi siê znaleŸæ odpowiednia licz-
ba popielniczek.

Opracowa³
Edward Chmiel 
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15 lat Oœrodka Diagnostyki Onko
Spo³ecznej Fundacji Solidarnoœc

Wmiêdzyczasie w 1999
r. przenosiny z dzier-
¿awionych pomiesz-

czeñ Szpitala Wojewódzkiego do
w³asnej siedziby przy ul. Andersa
4. Nie jestem pewna czy gdy-
bym 

w pamiêtnym 1988r. wiedzia³a
ile nie wiem, mia³abym odwagê
tak diametralnie zmieniæ pouk³a-
dane zawodowe plany. 

W 1988r. „Solidarnoœæ” zaczê³a
odzyskiwaæ nadziejê, wybory
04.06.1989r. doda³y nam si³, 
a wybór Lecha Wa³êsy w 1990r. na
Prezydenta Polski by³ symbolem
zwyciêstwa. Piêkne to by³y lata!
Wszyscy byliœmy jeszcze razem!

Sk¹d akurat takie rocznicowe
refleksje? W marcu br. mia³am
okazjê byæ w towarzystwie Vice-
Marsza³ka Senatu RP Macieja P³a-
¿yñskiego. By³ on goœciem Dusz-
pasterstwa Ludzi Pracy w Legnicy.
Podczas rozmowy staraliœmy siê
powiedzieæ tak¿e o sukcesach
„prawicy” w tym o Oœrodku Spo-
³ecznej Fundacji Solidarnoœci. Krót-
ko przedstawi³am dzia³alnoœæ,
historiê i zwi¹zanych z ni¹ ludzi –
Lech Wa³êsa – fundator Spo³ecz-
nej Fundacji Solidarnoœci, Barbara
Piasecka-Johnson znacz¹ca dona-
torka, Œp. Prof. Zofia Kuratowska
– przewodnicz¹ca, dr Marek Edel-
mann, prof. Edward Szczeklik, Œp.

Alina Pieñkowska, prof. Joanna
Penson, prof. Maria Kopeæ, mece-
nas Stanis³aw Rudnicki, Krystyna
Zachwatowicz-Wajda, Krzysztof
Wojdy³³o, Ludwika Wujec. 

Maciej P³a¿yñski s³ucha³ z uzna-
niem, ale te¿ powiedzia³:  „Dzisiaj
te osoby nie usiad³yby przy jednym
stole.” 

Wszyscy jesteœmy Polakami,
wszystkim nam Polska Ojczyzn¹,
czy ró¿ne drogi politycznych,
zawodowych i spo³ecznych suk-
cesów a¿ tak musz¹ dzieliæ? Ide¹
utworzenia Spo³ecznej Fundacji
Solidarnoœci by³o tworzenie
oœrodków profilaktycznych 
i leczniczych, pomoc dla spo³ecz-

nych placówek s³u¿by zdrowia 
w przypadkach szczególnie
nagl¹cych potrzeb, organizowa-
nie ró¿nych form pomocy dla
dzieci oraz wspieranie akcji cha-
rytatywnych. Oœrodek w Legnicy
by³ jedn¹ z wielu instytucji powo-
³anych do realizacji tych szczyt-
nych  i jak¿e potrzebnych wtedy
i teraz zadañ. Zajêliœmy siê onko-
logi¹ , której wówczas w Legnicy
nie by³o. 15 lat to jeszcze niewie-
le, ale rocznica to zawsze okazja
i mobilizacja do dokonania bilan-
su i podjêcia nowych wyzwañ.
Pracy nie ubywa. Iloœæ zachoro-
wañ na nowotwory wzrasta 
i Oœrodek wci¹¿ jest potrzebny. 

I chocia¿ coraz mniej osób
pamiêta, pisze i wymawia pe³n¹
nazwê Oœrodka, naszym symbo-
lem jest serce z „Solidarnoœci¹”.
Nie mam w¹tpliwoœci, 

¿e to logo ma wci¹¿ sens. Zobo-
wi¹zuje do s³u¿by chorym z god-
nie z przysiêg¹ Hipokratesa 

i zasadami NSZZ Solidarnoœci
opartymi na Spo³ecznej Nauce
Koœcio³a. A dla nas ludzi „Solidar-
noœci” jest historyczn¹ pami¹tk¹ i
œwiadectwem tego co w nas naj-
lepsze. 

Dorota Czudowska mieszka
i pracuje w Legnicy. Lekarz
medycyny, specjalista chorób
wewnêtrznych, chemioterapii 
i onkologii klinicznej. Zaprojek-
towa³a i zorganizowa³a 
w Legnicy Oœrodek Diagnosty-
ki Onkologicznej Spo³ecznej
Fundacji „Solidarnoœæ”, które-
go od 1992r jest dyrektorem.
Oœrodek specjalizuje siê 
w organizacji masowych profi-
laktycznych badañ mammo-
graficznych. W 1994 roku
zainicjowa³a w Polsce dzia³al-
noœæ Europejskiej Koalicji do
Walki z Rakiem Piersi EUROPA
DONNA. Od 1999r jest preze-
sem Polskiego Forum E.B.C.C.
EUROPA DONNA i narodowym
przedstawicielem w struktu-
rach europejskich. Uczestni-
czy³a w wielu miêdzynarodo-
wych konferencjach na temat
raka piersi. Prezentowa³a
tematy o roli organizacji poza-
rz¹dowych w walce z rakiem
piersi na konferencjach
E.B.C.C. EUROPA DONNA 
w Pary¿u, Brukseli, Lymassol.
Cz³onek pomocniczego Komi-
tetu Naukowego Europejskich
Konferencji „Rak piersi” w Bar-
celonie, Hamburgu i Berlinie.

W latach 1997-2001 by³a
senatorem Senatu R.P. Od
listopada 2006r pe³ni funkcjê
radnej Sejmiku Województwa
Dolnoœl¹skiego. Jest wiceprze-
wodnicz¹c¹ Komisji Kultury 
i Nauki oraz cz³onkiem 
Komisji Zdrowia. Jest 
cz³onkiem Towarzystw
medycznych – Polskie 
Towarzystwo Lekarskie, 
Polskie Towarzystwo 
Onkologii Klinicznej, 
Polskie Towarzystwo 
Onkologiczne oraz cz³onkiem
Towarzystwa Przyjació³ 
Wy¿szego Seminarium
Duchownego i Katolickiego
Stowarzyszenia Diecezji
Legnickiej.

27 czerwca minie 15 lat dzia³alnoœci Oœrodka Diagnostyki Onkologicznej. Wspomnienia o pocz¹tkach, których od projektu 
do realizacji tworzenia nowej, nowatorskiej jak na tamte czasy instytucji, jest wiele, stara³am siê spisywaæ w³aœnie z okazji
Jubileuszy. Przez pierwsze bardzo trudne lata obchodziliœmy je co rok. Potem po 5, 10 teraz 15 latach. 
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ologicznej 
ci w Legnicy

W 1987 roku Kongres Stanów Zjed-
noczonych Ofiarowa³ Solidarnoœci 1 mln
dolarów. Postanowiono przeznaczyæ te
pieni¹dze na organizowanie niezale¿nej
s³u¿by zdrowia w Polsce. W styczniu
1988 roku, po ogromnych trudnoœciach
w znalezieniu notariusza gotowego pod-
pisaæ akt notarialny, Lech Wa³êsa podpi-
sa³ akt fundacyjny, ustanawiaj¹cy Spo-
³eczn¹ Fundacjê Solidarnoœci. Zosta³a tez
powo³ana Grupa robocza, która prowa-
dzi³a starania o rejestracjê Fundacji. 
W sk³ad tej grupy weszli:

* œ.p. prof. Zofia Kuratowska (Warsza-
wa) 

* Prof. Andrzej Szczeklik (Kraków) 
* Krystyna Zachwatowicz – Wajda

(Warszawa) 
* Dr Marek Edelman (£ódŸ) 
* Prof. Maria Kopeæ (Warszawa) 
* Prof. Joanna Penson (Gdañsk) 
* œ.p. Alina Pieñkowska (Gdañsk) 
* Mec. Stanis³aw Rudnicki (Warszawa) 
* Krzysztof Wojdy³³o (Wroc³aw) 
Statut Spo³ecznej Fundacji Solidarno-

œci opracowa³ prof. Andrzej Stelma-
chowski, który zajmowa³ siê wszystkim
kwestiami prawnymi i reprezentowa³
Fundacje przed S¹dem Rejestrowym.
Rejestracja Fundacji nast¹pi³a dopiero 28
marca 1989 roku. (Fundacja pierwotnie
zosta³a zarejestrowana pod nazw¹ Spo-
³eczna Fundacja Solidarnoœci Robotni-
czej, poniewa¿ sad wielokrotnie odma-

wia³ zarejestrowania jej pod obecn¹
nazw¹. Aktualna nazwa obowi¹zuje od
listopada 1989 roku). Od tej chwili pra-
cami Fundacji kieruje Zarz¹d, który
pocz¹tkowo sk³ada³ siê z cz³onków
Grupy Roboczej. W 1989 roku Fundacja
rozszerzy³a swoj¹ dzia³alnoœæ o pomoc
spo³eczn¹. Powo³ano równie¿ nowych
cz³onków Zarz¹du: Irenê Wójcick¹,
Ludwikê Wujec oraz Jana Milewskiego.

Celem statutowym Fundacji by³o
tworzenie oœrodków profilaktycznych 
i leczniczych, pomoc dla spo³ecznych
placówek s³u¿by zdrowia, organizowa-
nie ro¿nych form pomocy dla dzieci,
oraz wspieranie akcji charytatywnych.

Swoja dzia³alnoœæ rozpoczê³a od spro-
wadzenia w 1988 trzech nowoczesnych
karetek pogotowia, które s³u¿y³y miesz-
kañcom G³ogowa, Gorzowa Wielkopol-
skiego i Wroc³awia. Wartoœæ tego zaku-
pu wynios³a oko³o 140.000 USD. W cza-
sie swojej dzia³alnoœci Fundacja udzieli³a
równie¿ szeregu drobnych darowizn
przeznaczonych m.in. na kolonie dla
dzieci (organizowane przez Fundacje
SOS, dla dzieci z rodzin alkoholików)
Podstawa dzia³alnoœci Fundacji s¹ trzy
darowizny Kongresu Stanów Zjedno-
czonych Ameryki Pó³nocnej w wysoko-
œci 1mln dolarów ka¿da. Fundacja otrzy-
ma³a równie¿ darowiznê w wysokoœci 
mln USD od Barbary Piaseckiej – John-
son.

Pierwszymi „oœrodkami” Fundacji
dzia³aj¹cymi jeszcze przed rejestracj¹,
by³y wspomniane wczeœniej karetki
pogotowia oraz gabinety, w których
wykorzystywano zestawy endoskopo-
we do badania przewodu pokarmowego
zorganizowane w Legnicy, Tomaszowie
Lubelskim i Gdañsku.

Kiedy Fundacja mog³a ju¿ oficjalnie
realizowaæ swoje cele, skupiono siê
g³ównie na wczesnym wykrywaniu
nowotworów u kobiet. Ponadto zajêto
siê kardiologi¹, immunologi¹ i hematolo-
gi¹, a tak¿e upoœledzeniem s³uchu u dzie-
ci.

W lutym 1990 roku, w Gdañski, w sie-
dzibie NSZZ Solidarnoœæ, otworzono
Oœrodek Nieinwazyjnej Diagnostyki
Kardiologicznej – którego sprzêt ca³ko-
wicie zosta³ sfinansowany przez Funda-
cje. Jednym z Pierwszych pacjentów
przebadanych w tym Oœrodku by³ Lech
Wa³êsa. Pomieszczenia Oœrodka przygo-
towano dziêki pomocy gdañskiej „Soli-
darnoœci”.

Pierwszym z zespo³u oœrodków s³u¿¹-
cych wczesnemu wykrywaniu nowo-
tworów u kobiet by³a Poradnia Wcze-
snego Rozpoznawania Nowotworów
Sutka przy ZOZ dla Szkó³ Wy¿szych w
Warszawie, gdzie zainstalowano pe³na
aparaturê niezbêdn¹ do wczesnego
wykrywania raka sutka. Kolejnym oœrod-
kiem mammograficznym by³a Poradnia

Profilaktyki Chorób Sutka w £odzi oraz
Oœrodek Diagnostyki Onkologicznej w
Legnicy, który ma swoja siedzibê, w
zakupionym na ten cel budynku.

Dziêki utworzeniu przez Fundacje
Oœrodka Diagnostyki Hematologicznej
przy Klinice Hematologii AM w Warsza-
wie, mo¿na by³o wprowadziæ do diagno-
styki chorób krwi, unikaln¹ metodê
hodowli komórek uk³adu krwiotwór-
czego poza ustrojem.

NASZE OSI¥GNIÊCIA
I. Tysi¹ce pacjentów.
Od pocz¹tku naszej dzia³alnoœci w

1992r. do 30 maja 2007 zarejestrowa³o
siê u nas 71 688 osób.

II. Systematyczne badania diagno-
styczne

Udzieliliœmy:
* 58 970 porad onkologicznych 
* 43 707 porad ginekologicznych 
* 2 435 porad laryngologicznych w

latach 2000-2007 
* 2 860 porad chirurgicznych w latach

2000-2007 
* 344 porad psychologicznych w

latach 2000-2007 
* 11 890 porad w Poradni Profilaktyki

Chorób Piersi w latach 2004 – 2007 

Wykonaliœmy:
* 107 311 badañ mammograficznych 
* 69 848 badañ USG 

* 3 998badañ cytologicznych 
III. Zmniejszenie œmiertelnoœci z

powodu raka piersi kobiet
zamieszkuj¹cych Legnicê i by³e
woj. legnickie. Na przestrzeni
naszej dzia³alnoœci wykryliœmy
764 nowotworów z³oœliwych
piersi.

IV. Wspó³praca
Wspó³pracujemy z Miêdzynarodo-

wym Centrum Badañ Genetycznych
Pomorskiej akademii Medycznej w
Szczecinie. Wyniki badañ prowadzonych
wœród pacjentów Oœrodka zosta³y
wykorzystane w pracy naukowej z dzie-
dziny genetyki.

V. Miejsca pracy.
W ci¹gu piêtnastu lat dzia³alnoœci

Oœrodka stworzyliœmy kilkanaœcie miejsc
pracy, w tym dwa stanowiska pracy
chronionej.

VI. Miejsce szkoleñ.
Oœrodek stal siê miejscem szkoleñ pie-

lêgniarek, po³o¿nych i studentów. Nasze
doœwiadczenia s¹ pomocne w pisaniu
wielu prac pogl¹dowych, licencjackich i
magisterskich. Wydajemy materia³y edu-
kacyjne, promuj¹ce wykonywanie badañ
profilaktycznych w walce z rakiem. Pro-
wadzimy pogadanki i wyk³ady na temat
profilaktyki chorób nowotworowych.
Oœrodek stanowi naukowe zaplecze dla
Stowarzyszenia Koalicji do Walki z Rakiem
Piersi EUROPA DONNA. 
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