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Program nr 1

Program nr 2

5 dni

Data wyjazdu: 09 ‐ 13.04.2010

WERSJA LOTNICZA
PROGRAM RAMOWY
Dzień 1: Wyjazd autokarem z Gdańska do Warszawy. Przelot do Rzymu. Transfer z lotniska do hotelu na 4 noclegi.
Dzień 2: RZYM Udział w Mszy Św. dla Polaków w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II. Następnie Rzym Starożytny z
Koloseum, Kapitol, Plac Wenecki, Teatr Marcellusa, Kościół Santa Maria in Cosmedin z Ustami Prawdy (Bocca della
Verita). Dzień 3: RZYM Msza Święta w Niedzielę Miłosierdzia Bożego oraz Anioł Pański z Ojcem Świętym
Benedyktem XVI. Następnie zwiedzanie: Plac i Bazylika Św. Piotra, nawiedzenie grobu Ojca Św. Jana Pawła II,
Kaplica Sykstyńska i Ogrody Watykańskie. Dzień 4: RZYM Zwiedzanie Rzymu: Bazylika św. Pawła za Murami, Bazylika
św. Jana na Lateranie, Schody Święte, Bazylika Santa Maria Maggiore, spacer do Fontanny di Trevi i na Schody
Hiszpańskie. Dzień 5: Transfer na lotnisko. Przelot do Warszawy. Przejazd autokarem do Gdańska. Zakończenie
pielgrzymki.
ŚWIADCZENIA W CENIE PODSTAWOWEJ:
‐ 4 noclegi w hotelu klasy turystycznej. Pokoje 2 i 3 os. z łazienkami. (Dopłata za pok. 1os. 280 PLN od osoby)
‐ Śniadania (4) i obiadokolacje (4). W cenę obiadokolacji nie są wliczone napoje.
‐ Przelot na trasie Warszawa‐ Rzym – Warszawa
‐ Transfery na trasie Gdańsk ‐ Warszawa i Warszawa ‐ Gdańsk
‐ Transfery klimatyzowanym autokarem we Włoszech
‐ Ubezpieczenie KL do 15 000 EUR, NW i bagaż do 800 zł.
‐ Opieka pilota
‐ Opieka duchowa
Wydatki programowe
Wstępy + wjazdy + metro w Rzymie + przewodnicy miejscowi około 65 euro. Wydatki programowe są opłacane
indywidualnie przez uczestników pielgrzymki
Uwaga:
Godziny wylotów zostaną podane w terminie późniejszym przez Organizatora.
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Pielgrzymka do Rzymu

6 dni

Data wyjazdu: 08‐13.04.2010
WERSJA AUTOKAROWA

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1: Wyjazd z miejsca zbiórki (informację o miejscu i godzinie wyjazdu przekaże koordynator pielgrzymki w Zarządzie
Regionu). Nocny przejazd przez terytorium Czech i Austrii. DZIEŃ 2: ASYŻ Przejazd do leżącego w Umbrii Asyżu (postój 9 godzin
autokaru). Zwiedzanie Bazyliki Św.Franciszka oraz kościoła Santa Maria degli Angeli z Porcjunkulą. Przejazd na nocleg w okolicach
Rzymu. DZIEŃ 3 i 4: RZYM ‐ MONTE CASSINO W sobotę udział w Mszy Św. dla Polaków w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II.
W Niedzielę Miłosierdzia Bożego Msza Św. i Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Nawiedzenie Grobu Ojca
Świętego Jana Pawła II w Grotach Watykańskich. Program turystyczny: zwiedzanie Bazyliki św. Piotra, Bazyliki św. Jana na
Lateranie i Świetych Schodów, Rzym starożytny: Koloseum i Forum Romanum ( z zewnątrz), Łuk Konstantyna, Plac Wenecki,
przejście do Schodów Hiszpańskich, fontanna di Trevi. Przejazd na Monte Cassino: nawiedzenie cmentarza żołnierzy II Korpusu i
Opactwa Benedyktyńskiego. DZIEŃ 5: WENECJA Przejazd do Wenecji (9 godzinny postój autokaru). Zwiedzanie miasta: przejazd
na Plac Św. Marka Giudeccą a potem Bazylika Św. Marka, Pałac Dożów (z zewnątrz), Most Westchnień, Wieża Zegarowa,
Dzwonnica, Most Rialto. Powrót sławnym Kanałem Wielkim. Nocny przejazd do Polski. DZIEŃ 6: Przyjazd do Polski. Zakończenie
pielgrzymki.

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

ŚWIADCZENIA W CENIE PODSTAWOWEJ:
‐ 3 noclegi w hotelach klasy turystycznej. Pokoje 2 i 3 os. z łazienkami. (Dopłata za pok. 1os. 210 PLN od osoby)
‐ Śniadania kontynentalne (3) i obiadokolacje (3). W cenę obiadokolacji nie są wliczone napoje.
‐ Przejazd komfortowym autokarem wyposażonym w klimatyzację, toaletę, barek i video. W autokarze możliwość zakupu kawy i
herbaty za złotówki.
‐ Ubezpieczenie KL do 15 000 EUR, NW i bagaż do 800 zł.
‐ Opieka pilota.
‐ Opieka duchowa

Wydatki programowe
Wstępy + wjazdy (Wenecja, ew. Janiculum) + metro w Rzymie + transfery Wenecja i przewodnicy miejscowi około 65 euro.
Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników pielgrzymki

Cena: 1875 zł od osoby
Zaliczka (przy zgłoszeniu):
1000 zł
Pozostała należność 875 zł płatna do 10.03.2010

Cena: 935 zł od osoby
I część zaliczki (przy zgłoszeniu):
300 zł
II część zaliczki (do 20 lutego 2010): 300 zł
Końcowa wpłata (do 25 marca 2010): 335 zł

KONTAKT: MEDITERRANEUM TOUR OPERATOR
UL. PADEREWSKIEGO 8, 61‐770 POZNAŃ, TEL. (61) 8533272, ew. 8516200, FAX (61) 8510060, TEL. KOM.
601610208, E‐MAIL: RK@MEDITERRANEUM.PL
INFORMACJE TAKŻE WWW.MEDITERRANEUM.PL

KONTAKT: MEDITERRANEUM TOUR OPERATOR
UL. PADEREWSKIEGO 8, 61‐770 POZNAŃ, TEL. (61) 8533272, ew. 8516200, FAX (61) 8510060, TEL. KOM.
601610208, E‐MAIL: RK@MEDITERRANEUM.PL
INFORMACJE TAKŻE WWW.MEDITERRANEUM.PL
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Program nr 3
9 dni
Data wyjazdu: 07‐15.04.2010

Program nr 4
11 dni
Data wyjazdu: 06‐16.04.2010

WERSJA AUTOKAROWA

WERSJA AUTOKAROWA
PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1: Wyjazd z miejsca zbiórki (informację o miejscu i godzinie wyjazdu
przekaże koordynator pielgrzymki w Zarządzie Regionu). Przejazd nocny przez

PROGRAM RAMOWY:
DZIEŃ 1: Wyjazd z miejsca zbiórki (informację o miejscu i godzinie wyjazdu przekaże koordynator pielgrzymki w Zarządzie
Regionu). Przejazd na nocleg do Czech. DZIEŃ 2: WIEDEŃ Rano krótki spacer po Wiedniu. W programie: Katedra Św. Szczepana i
obiekty znajdujące się przy Ringu: Opera, Parlament, Hofburg, Ratusz, Park Miejski z pomnikiem Straussa. DZIEŃ 3: PADWA –
FLORENCJA Przejazd do Padwy. Zwiedzanie Bazyliki św. Antoniego Padewskiego. Następnie Florencja. W programie zwiedzania :
Kościół S. Croce z nagrobkami słynnych florentyńczyków, Katedra S. Maria del Fiore, Baptysterium, Piazza Signoria, Most
Złotników, Taras widokowy‐Michelangelo. DZIEŃ 4‐5: RZYM W sobotę udział w Mszy Św. dla Polaków w intencji Ojca Świętego
Jana Pawła II. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego Msza Św. i Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Nawiedzenie
Grobu Ojca Świętego Jana Pawła II w Grotach Watykańskich. Program turystyczny: zwiedzanie Bazyliki św. Piotra, Bazyliki św.
Jana na Lateranie i Świetych Schodów, Rzym starożytny: Koloseum i Forum Romanum ( z zewnątrz), Łuk Konstantyna, Plac
Wenecki, przejście do Schodów Hiszpańskich, fontanna di Trevi. DZIEŃ 6: MONTE CASSINO – CAPRI Pobyt na Monte Cassino:
nawiedzenie cmentarza polskiego i Opactwa Benedyktyńskiego. Przejazd na Capri – pobyt na wyspie. DZIEŃ 7: SAN GIOVANNI
ROTONDO ‐ MANOPELLO Przejazd do S. Giovanni miejsca gdzie żył i zmarł O. Pio. Następnie Sanktuarium w Manopello, gdzie
przechowywana jest Chusta św. Weroniki. DZIEŃ 8: WENECJA Zwiedzanie Wenecji (9 godzinny postój autokaru): Bazylika św.
Marka, Pałac Dożów (zewnątrz), Wieża Zegarowa, Dzwonnica, Most Westchnień, Most Rialto. Nocny przejazd do Polski. DZIEŃ 9:
Przyjazd do Polski. Zakończenie pielgrzymki.

ŚWIADCZENIA W CENIE PODSTAWOWEJ:
‐ 7 noclegów w hotelach klasy turystycznej (Czechy x 1, Lido di Jesolo x1, Chiusi x1, ok. Rzymu x2, ok. San Giovanni Rot. x 1, ok.
Rimini) Pokoje 2 i 3 os. z łazienkami. Dopłata za pok. 1os. 490 zł
‐ Śniadania kontynentalne (7) i obiadokolacje (7). W cenę obiadokolacji nie są wliczone napoje.
‐ Przejazd komfortowym autokarem wyposażonym w klimatyzację, wc, barek i video. W autokarze kawa, herbata i napoje za
złotówki.
‐ Ubezpieczenie KL do 15 000 EUR, NW i bagaż do 800 zł
‐ Opieka pilota
‐ Opieka duchowa
WYDATKI PROGRAMOWE:

Wstępy + wjazdy do miast +komunikacja miejska w Rzymie + transfery Wenecja i Capri + przewodnicy miejscowi ‐ około 110‐120
euro. UWAGA: Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników.

Cena: 1425 zł od osoby
I część zaliczki (przy zgłoszeniu):
450 zł
II część zaliczki (do 20 lutego 2010): 450 zł
Końcowa wpłata (do 25 marca 2010): 525 zł

Czechy i Austrię do Włoch. DZIEŃ 2: WENECJA Przejazd do Wenecji – zwiedzanie
Bazylika św. Marka, Pałac Dożów (zewnątrz), Most Rialto, Most Westchnień, Dzwonnica, Wieża Zegarowa. Przejazd na nocleg w Rimini.
DZIEŃ 3: LORETO ‐ SAN GIOVANNI ROTONDO Przejazd do Loreto: nawiedzenie Bazyliki Matki Bożej Loretańskiej z Domkiem świętej
Rodziny. Pobyt w San Giovanni Rotondo miejscu gdzie żył i zmarł Św. O. Pio DZIEŃ 4: CAPRI – POMPEJE Pobyt na Capri. Możliwość
plażowania, opłynięcia wyspy, przejazdu motorówką do Lazurowej Groty. Zwiedzanie Pompei – miasta zniszczonego przez wybuch
Wezuwiusza w I w n.e. Przejazd w okolice Rzymu. DZIEŃ 5 i 6: RZYM W sobotę udział w Mszy Św. dla Polaków w intencji Ojca
Świętego Jana Pawła II. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego Msza Św. i Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Nawiedzenie
Grobu Ojca Świętego Jana Pawła II w Grotach Watykańskich. Program turystyczny: zwiedzanie Bazyliki św. Piotra, Bazyliki św. Jana na
Lateranie i Świetych Schodów, Rzym starożytny: Koloseum i Forum Romanum ( z zewnątrz), Łuk Konstantyna, Plac Wenecki, przejście
do Schodów Hiszpańskich, fontanna di Trevi. DZIEŃ 7: MONTE CASSINO – TIVOLI Przejazd na Monte Cassino: Opactwo
Benedyktyńskie, Cmentarz Żołnierzy II Korpusu, Muzeum multimedialne bitwy z 1944 roku. Następnie przejazd do Tivoli: willa d’Este i
Ogrody. DZIEŃ 8: ORVIETO – BOLSENA Orvieto – zwiedzanie Katedry z Kaplicą, w której przechowywana jest Relikwia Korporału Mszy
Bolseńskiej. Następnie przejazd do Bolseny – miasta związanego z życiem i męczeńską śmiercią św. Krystyny, gdzie wydarzył się
najsłynniejszy w dziejach Kościoła cud eucharystyczny. DZIEŃ 9: PIZA – FLORENCJA Zwiedzanie Pizy: Przejazd do Pizy –zwiedzanie
sławnego kompleksu Placu Cudów z Katedrą, Baptysterium i Krzywą Wieżą. Przejazd do Florencji stolicy Toskanii. W programie
zwiedzania: Kościół S. Croce z nagrobkami słynnych florentyńczyków, Katedra S. Maria del Fiore, Baptysterium, Piaza Signiora, Most
Złotników, Taras widokowy‐Michelangelo. DZIEŃ 10: WERONA – PADWA Pobyt w Weronie. W programie: rzymska Arena z I w.,
kościółek Santa Maria della Antica z grobowcami Scaligerich, sławny balkonik Julii przy Via Capello 23. Przejazd do Padwy. Zwiedzanie
Bazyliki św. Antoniego Padewskiego i Prato della Valle. Przejazd na nocleg. Dzień 11: Całodzienny powrót do Polski. Zakończenie
pielgrzymki.

ŚWIADCZENIA W CENIE PODSTAWOWEJ:
‐ 9 noclegów w hotelach klasy turystycznej (Rimini x 1, ok. San Giovanni Rot. x 1, ok. Rzymu x 3, ok. Orte x1, ok. Florencji x2, ok. Tarvisio
x 1). Pokoje 2 i 3 os. z łazienkami. Dopłata za pok. 1os. 630 zł
‐ Śniadania kontynentalne (9) i obiadokolacje (9). W cenę obiadokolacji nie są wliczone napoje.
‐ Przejazd komfortowym autokarem wyposażonym w klimatyzację, wc, barek i video. W autokarze kawa, herbata i napoje za złotówki.
‐ Ubezpieczenie KL do 15 000 EUR, NW i bagaż do 800 zł
‐ Opieka pilota
‐ Opieka duchowa

WYDATKI PROGRAMOWE:
Wstępy + wjazdy do miast +komunikacja miejska w Rzymie + transfery Wenecja i Capri + przewodnicy miejscowi ‐ około 140
euro. UWAGA: Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników.

Cena:

1755 zł od osoby

I część zaliczki (przy zgłoszeniu):
550 zł
II część zaliczki (do 20 lutego 2010):
550 zł
Końcowa wpłata (do 25 marca 2010):
655 zł
KONTAKT: MEDITERRANEUM TOUR OPERATOR
KONTAKT: MEDITERRANEUM TOUR OPERATOR
UL. PADEREWSKIEGO 8, 61‐770 POZNAŃ, TEL. (61) 8533272, ew. 8516200, FAX (61) 8510060, TEL. KOM.
UL. PADEREWSKIEGO 8, 61‐770 POZNAŃ, TEL. (61) 8533272, ew. 8516200, FAX (61) 8510060, TEL. KOM. 601610208, E‐MAIL:
RK@MEDITERRANEUM.PL, INFORMACJE TAKŻE WWW.MEDITERRANEUM.PL
601610208, E‐MAIL: RK@MEDITERRANEUM.PL, INFORMACJE TAKŻE WWW.MEDITERRANEUM.PL
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Szkolenia

Pracy, podwyżek,
bezpieczeństwa!

Na radosne święta Wielkiej Nocy składam
najserdeczniejsze życzenia od Zmartwychwstałego
Chrystusa. Niech te święta wyzwolą w nas nowe siły do
życia nauką Jezusa, niech będą źródłem radości, pokoju
i nadziei; a kiedyś niech zaowocują naszym
zmartwychwstaniem

W dniach 8 - 11 marca br. w Legnicy odbyło się szkolenie Lider dialogu autonomicznego – program rozwoju kompetencji działaczy szczebla zakładowego zorganizowane w ramach projektu Konstruktywny dialog – program rozwoju kompetencji liderów NSZZ „Solidarność”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, priorytet V - Dobre rządzenie,
działanie 5.5. - Rozwój dialogu społecznego, poddziałanie 5.5.2. - Wzmocnienie
uczestników dialogu społecznego. Szkolenie zostało opracowane przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” w partnerstwie
z regionami NSZZ „Solidarność”: Podlaskim, Dolny Śląsk, Warmińsko-Mazurskim
i Mazowsze. Celem szkolenia było poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat podstaw prawnych działalności związków zawodowych, prawa wewnątrzzwiązkowego, zakładowych źródeł prawa pracy,
zakresu regulacji prawnych oraz trybu ich
stanowienia, rodzajów uprawnień związków zawodowych zarówno w indywidualnych sprawach pracowniczych, jak
i w sprawach zbiorowych oraz zapoznanie
się z tematyką konfliktów i sporów zarówno indywidualnych jak i zbiorowych.
Uczestnikami warsztatów byli działacze
związkowi z: PeBeKi SA w Lubinie, Fortis
Banku SA w Lubinie, Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach,
SOSzW w Jaworze, Nadleśnictwa w Lubinie i Legnicy. Zajęcia prowadzili trenerzy
dialogu społecznego: Ewa Gorzkowska,
Celina Kobelak i Piotr Majchrzak z Regionu
Dolny Śląsk oraz Ewa Kosiorowska z Regionu Zagłębie Miedziowe.

Ksiązka i film
o ks. Popiełuszce
Przedstawiamy ofertę na książkę i film na
DVD „Popiełuszko. Wolność jest w nas.” Cena
za egz. 36,99 zł (bez kosztów przesyłki). Ponieważ przy większych zamówieniach przewidziany jest rabat najlepiej byłoby żeby KZ zgłosiły informację o liczbie potrzebnych egzemplarzy w Regionie, a Region zamówi większą ilość
po niższej cenie (jeszcze nie wiadomo jakiej).
W związku z tym czekam na zamówienia do
końca marca br.
Zbliża się uroczystość na którą czekamy od
19 października 1984 roku. Beatyfikacja Kapelana „Solidarności”, Ks. Jerzego, w roku 30 lecia naszego Związku, jest z pewnością jednym z największych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Przygotowując rocznicowe uroczystości w regionach, branżach, organizacjach zakładowych i międzyzakładowych planujecie wydatki na upamiętnienie tej rocznicy.
Zachęcam Was do skorzystania z oferty realizatorów filmu, który wzruszał wszystkich na
ekranach kin „Popiełuszko.
Wolność jest
w nas”. Film
będzie wydany wraz
książką.
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Ks. Marian Kopko Regionalny Duszpasterz NSZZ
„Solidarność” Regionu Zagłębie Miedziowe

W imieniu Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe
NSZZ Solidarność wszystkim członkom i sympatykom
Związku składam najserdeczniejsze życzenia zdrowych
i pogodnych Świąt Wielkanocnych, ciepła rodzinnego,
radości i wzajemnej miłości.
Bogdan Orłowski przewodniczący Zarządu Regionu
Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

Bombiarz uniewinniony
Na co dzień mieszka w Chicago. Wyjechał tam za chlebem 23 lata temu, po tym jak
odsiedział półtoraroczny wyrok za podłożenie ładunku wybuchowego pod stołówkę, z
której korzystali zomowcy.

B

ogusław Grobelny, bo
o nim mowa, od 2008 r.
walczy o unieważnienie
wyroku sprzed ponad ćwierćwiecza.
Bogusław Grobelny jest jednym ze sławnych lubińskich
„bombiarzy”. W stanie wojennym pracował w kopalni miedzi.
Co prawda nie był górnikiem, ale
miał dostęp do materiałów wybuchowych, którymi wysadzano
podziemne bloki skalne.
Był wściekły po tym jak
w 1982 funkcjonariusze ZOMO
zajęli stołówkę, z której korzystali górnicy w przerwach
w pracy. Było to dla nich bardzo uciążliwe. Ludzie musieli
na przerwy jeździć do domu, co
pochłaniało dużo czasu.
Wraz z kolegami postanowił,
że trzeba pozbyć się niewygodnych „gości”. Ładunek wybuchowy zdobyty w kopalni podłożył pod stołówkę i zdetonował późnym wieczorem, tak,
żeby nikt nie ucierpiał. Jak sam
dzisiaj mówi, wybuch miał
przestraszyć milicjantów, miał
zadziałać psychologicznie. –
Gdybym chciał kogoś zabić to
wysadziłbym ładunek o godzinie 13, gdy stołówka była pełna
ludzi – przekonuje.
Sprawców wybuchu szybko
złapano. Bici, torturowani przez
służby bezpieczeństwa przyznali
się do winy. Grupa 16 bombiarzy
skazana została na wyroki pozbawienia wolności od 1,5 do 5 lat.

W połowie czerwca 1984 roku wyszedł na wolność.
W styczniu 1986 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych,
po tym jak bezskutecznie poszukiwał pracy w Polsce..
W 2008 roku dowiedział
się, że może ubiegać się o unieważnienie wyroku. Zgłosił się
do biura senatorskiego Zbigniewa Romaszewskiego. Ten nie
mógł zająć się osobiście sprawą,
ale o pomoc poprosił wieloletnią przyjaciółkę Zenobie Łukaszewicz. Po zapoznaniu się
z dokumentami stwierdziła, że
wyrok wydany na Grobelnego
nie jest unieważniony. Dlatego
złożyła do Sądu Okręgowego
we Wrocławiu wniosek o unieważnienie orzeczenia. Na decyzje trzeba było czekać blisko
rok. Sąd nie uwzględnił wniosku, co zszokowało zarówno
Grobelnego jak i Zenobie Łukaszewicz. Sprawa była o tyle
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dziwna, że wyroki sześciu innych „bombiarzy” zostały unieważnione przez Sąd Okręgowy
w Legnicy, a jednej z tych osób
sąd przyznał już odszkodowanie za okres spędzony w więzieniu.
Jedno z postanowień Sądu
Okręgowego w Legnicy Zenobia Łukaszewicz przesłała do
Sądu Okręgowego we Wrocławiu, myśląc, że to przyśpieszy
i ułatwi całą procedurę. Ten jednak stwierdził, że legnicki sąd
nie miał prawa unieważnić wyroków, a jedynie może to orzec
Sąd Okręgowy we Wrocławiu.
– 2 organy tego samego szczebla i jeden nie może wydawać
decyzji, to jakiś absurd w demokratycznym kraju – oburzała się
pełnomocnik Grobelnego.
- Moim zdaniem sprawa jest
skandaliczna, bo przecież ewidentne jest działanie tych osób
na rzecz niepodległego bytu

Państwa Polskiego – to nie budzi wątpliwości, bo akta tych
osób znajdują się w IPN gdzie
nie przechowuje się akt kryminalistów. Ponadto niektóre
z tych osób zostały odznaczone
przez Lecha Kaczyńskiego,
a docelowo odznaczeni mają
być wszyscy biorący udział
w tamtym wydarzeniu – tłumaczy Zenobia Łukaszewicz.
Na wyrok Sądu Okręgowego
złożone zostało zażalenie.– To
czy wrócę na stare lata do Polski
uzależniam od decyzji sądu. Jeśli
wyrok nie zostanie unieważniony to do kraju wracać nie chce –
twierdzi Grobelny, który przyjechał do Polski na rozprawę.
W sądzie na ogłoszenie decyzji
Sądu Apelacyjnego czekał również
Mirosław Młodecki – jeden z sześciu osób, których wyrok w tej sprawie został unieważniony.
10 marca br. Sąd Apelacyjny
we Wrocławiu stwierdził nieważność czynu popełnionego
w 1982 roku. – Gdyby to był zamach terrorystyczny, to inaczej
byśmy spojrzeli na tę sprawę,
bo aktów terrorystycznych nie
tłumaczy nic – podkreślił jeden
z sędziów odczytujących uzasadnienie decyzji wymiaru
sprawiedliwości.
Unieważnienie decyzji komunistycznej władzy sprawia, że
Grobelny może starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie
za okres spędzony w więzieniu.

NSZZ „Solidarność” w przesłanym do
Premiera Donalda Tuska, liście przedstawia postulaty społeczne, które powinny realizować kraje Unii Europejskiej
w celu wyjścia z kryzysu. Związek wyraża nadzieję, że Premier weźmie je pod
uwagę podczas specjalnego szczytu UE,
który odbędzie się 11 lutego br. w Brukseli.
Na 11 lutego br. nowy przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy zwołał swój pierwszy unijny szczyt,
który będzie poświęcony wyjściu z kryzysu i nowej unijnej strategii gospodarczej. NSZZ „Solidarność” wspólnie z europejskimi centralami związkowymi postuluje, aby rządy europejskie w dalszym ciągu stymulowały wzrost gospodarczy i przeznaczyły 1 proc. PKB na
tworzenie miejsc pracy, szczególnie dla
ludzi młodych, którzy w pierwszej kolejności stracili możliwości zatrudnienia,
szkoleń i kształcenia. „Pragnienie rządów obniżania długu publicznego jest
zrozumiałe, jednak obcinanie wydatków
w tak dramatycznym momencie tylko
pogłębi kryzys. Obecnie potrzeba jest
strategia na rzecz pełnego zatrudnienia,
a nie taka, która zmierza do cięć wydatków publicznych” – czytamy w liście do
Premiera.
Do szefów rządów i instytucji europejskich, NSZZ „Solidarność” zwraca się o:
m przedstawienie na 2010 r. wszystkim młodym ludziom gwarancji
pracy i możliwości kształcenia;
m wsparcia na rzecz wzrostu siły nabywczej pracowników;
m inwestycji w państwo opiekuńcze
i usługi publiczne, które stabilizują
i zapobiegają przekształcaniu się recesji w depresję;
m u regulowania rynków finansowych, tak aby nigdy więcej nieodpowiedzialne działania nie doprowadziły do kryzysu;
m o bciążenia podatkami transakcji
o charakterze spekulacyjnym;
m poddanie ścisłej kontroli premiowania w sektorze finansowy.
NSZZ „Solidarność” opowiada się
również za:
m zwiększeniem inwestycji publicznych w politykę przemysłową;
m wzrostem poziomu płac i świadczeń, aby zachować popyt i siłę nabywczą;
m zwalczaniem nierówności i niestabilnego oraz pozakodeksowego zatrudnienia;
m zapewnienie równego traktowania
pracownikom delegowanym i migrantom.
Związkowcy zwracają uwagę, że bezrobocie w krajach UE jest ciągle wysokie i rośnie. Dotyczy to również Polski. Utrzymanie
dodatniego wzrostu PKB w Polsce nie przekłada się niestety na poziom bezpieczeństwa i osłony dla osób tracących pracę.
W większości państw UE poziom tych zabezpieczeń jest dużo wyższy niż w Polsce.
„Z punktu widzenia pracowników twierdzenie, że Polska najlepiej radzi sobie z kryzysem nie jest prawdziwe. Dotyczy to także
ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu.
Półroczny okres funkcjonowania ustawy
wskazuje, jak niewiele firm, a co za tym
idzie – także pracowników, z niej skorzystało” – piszą w liście do Premiera, przedstawiciele NSZZ „Solidarność”.

PRZESTĘPCY w KGHM
Władze w KGHM Polska Miedź S.A. dyskryminują pracowników za przynależność do
związków zawodowych; za pełnienie funkcji związkowych.
(...) Zdaniem dyrektora ZWR pracownik
zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Zarządu zakładowej organizacji związkowej, nie przepracował ani
jednego dnia w Oddziałach KGHM i dlatego nie nabył prawa do nagrody rocznej.
A warunkiem wypłacenia świadczenia
w pełnej wysokości jest przepracowanie
roku w Oddziale. Dyrektor uważa również, że pozostawanie w zatrudnieniu
w Oddziale nie jest równoznaczne z pracą
na jego rzecz. (...)
Dyrektor twierdzi, że pracownik zatrudniony w Oddziale, którym on zarządza
z pełnomocnictwa Zarządu KGHM Polska
Miedź S.A. - nie pracuje (...).
KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania Rud 14 stycznia 2010r.
nie wypłacił 14-go dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 25 pracownikom.
Po upływie terminu płatności - 18 stycznia 2010r. zakładowe Związki Zawodowe
działające w O/ZWR wystąpiły do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli pracodawcy, w związku z nie
przestrzeganiem prawa pracy tj. niewypłaceniem należnego wynagrodzenia. PIP postanowiła wszcząć postępowanie kontrolne
pracodawcy, czynności sprawdzające trwają obecnie.
Korzystając z przysługujących pracownikom uprawnień i pomocy NSZZ „Solidarność” pracownicy złożyli do dyrektora
KGHM Polska Miedź S.A. O/ZWR - Andrzeja Koniecznego wezwanie zapłaty należnego im świadczenia.
W odpowiedzi na wezwanie dyrektor, 29
stycznia br., podjął decyzję o wypłaceniu
14-stki - 22 pracownikom, odmawiając jej
wypłaty trzem przewodniczącym zakładowych organizacji związkowych (dyskryminując ich z powodu wykonywania funkcji
związkowej).
Odmowę uwzględnienia roszczenia,
w odpowiedzi na wezwanie zapłaty wystawione przez przewodniczących zakładowych organizacji związkowych KGHM
Polska Miedź S.A. O/ZWR - dyrektor An-

drzej Konieczny uzasadnia brakiem podstaw prawnych.
Zdaniem dyrektora pracownik zwolniony z obowiązku świadczenia pracy,
w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Zarządu zakładowej organizacji
związkowej, nie przepracował ani jednego dnia w Oddziałach KGHM i dlatego
nie nabył prawa do nagrody rocznej. A warunkiem wypłacenia świadczenia w pełnej
wysokości jest przepracowanie roku w Oddziale. Dyrektor uważa również, że pozostawanie w zatrudnieniu w Oddziale nie
jest równoznaczne z pracą na jego rzecz.
Twierdzenie, że pracownik zwolniony
ze świadczenia pracy na rzecz pracodawcy, pracujący w zarządzie zakładowej organizacji związkowej i pozostający w zatrudnieniu KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZWR nie pracuje w Oddziale Spółki
jest kuriozalne i jest celowym szykanowaniem pracowników za działalność związkową.
Oceniając sytuację prawną należy stwierdzić, że pracodawca naruszył obowiązujące
przepisy prawa pracy, gdyż:
1. Przewodniczący zakładowych organizacji związkowych pozostają w zatrudnieniu jako pracownicy KGHM Polska
Miedź S.A. O/ZWR na podstawie art
31 ustawy z dnia 23 maja 1991r.
o związkach zawodowych (Dz.U.
z 2001 r. Nr 79, poz. 854, Nr 100, póź.
zm.) są zwolnieni od świadczenia pracy na rzecz pracodawcy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. Dz.U. 1996
nr 71 poz. 336 w sprawie trybu udzielania
urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy
pracownikom pełniącym z wyboru funkcje
w związkach zawodowych oraz zakresu
uprawnień przysługujących pracownikom
w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od
pracy – przysługuje:
§ 6. 1. Wynagrodzenie od pracodawcy,
przysługujące pracownikowi w okresie zwolnienia od pracy, ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu
pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

§ 8 Pracownik korzystający ze zwolnienia
od pracy zachowuje prawo do świadczeń
wynikających z tytułu zatrudnienia u pracodawcy udzielającego zwolnienia, zgodnie z przepisami określającymi zasady
przyznawania takich świadczeń.
Decyzję o niewypłaceniu świadczeń wynikających z tytułu zatrudnienia u pracodawcy udzielającego zwolnienia (14-go dodatkowego wynagrodzenia rocznego)
z obowiązku świadczenia pracy na okres
kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej podjął dyrektor - pełnomocnik Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Andrzej Konieczny.
Podejmując decyzję dyrektor – pełnomocnik - naruszył przepisy ustawy o związkach zawodowych i podlega odpowiedzialności karnej z art 35 ust 1 pkt 3 : Kto
w związku z zajmowanym stanowiskiem
lub pełnioną funkcją dyskryminuje pracownika z powodu wykonywania funkcji
związkowej –podlega grzywnie albo karze
ograniczenia wolności.
Przewodniczący skierowali wniosek do
kancelarii prawnej o przygotowanie wniosku do Prokuratora Rejonowego w Lubinie celem ścigania sprawców przestępstwa.
Związkowcy nie mają wiedzy: Czy pełnomocnik ZWR dyskryminuje związkowców samowolnie? Czy z polecenia Zarządu Spółki?
Wydaje się mało prawdopodobne, aby
podjęte działania anty związkowe wynikały tylko z niedouczenia i braku wiedzy dyrektora i doradzającej mu radczyni prawnej
Oddziału. Tym bardziej, że w Spółce oprócz
organu nadzorczo - kontrolnego (Rady
Nadzorczej) i zarządczego (Zarząd) jest zatrudniona w Biurze Zarządu spora ilość
wysokopłatnych dyrektorów, którzy mogli
i powinni mieć wpływ na decyzje.
Niech prokurator ustali winnych „menedżerów” odpowiedzialności karnej za
nie przestrzeganie ustawy o związkach zawodowych i skieruje na podstawie jej art
35 sprawę do Sądu o ukaranie KGHMwskich przestępców.

Dłuższe urlopy
dla rodziców

Wybory
m 
6 lutego – Organizacja Zakładowa Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Legnicy. Przewodniczący Piotr Wegner
m 
12 lutego – Organizacja Zakładowa Nadleśnictwo Przemków. Przewodniczący Zbigniew Waligóra
m 
12 lutego – Organizacja Zakładowa Urząd Skarbowy w Głogowie. Przewodnicząca Anna Zalewska
m 
15 lutego – Organizacja Oddziałowa Zakład Ubezpieczeń Społecznych
w Legnicy. Przewodniczący Waldemar Dubis
m 
16 lutego – Organizacja Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Jaworze. Przewodnicząca Irena Zalewska
m 
17 lutego – Organizacja Oddziałowa PKO BP SA w Jaworze. Przewodnicząca Bogumiła Kasińska
m 
22 lutego – Organizacja Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Piekary.
Przewodniczący Zbigniew Kaczmarek
m 
23 lutego – Organizacja Zakładowa Legnickie Centrum Kultury. Przewodniczący Paweł Jurczyk
m 
27 lutego – Organizacja Zakładowa Straż Miejska w Legnicy. Przewodniczący Krzysztof Wierzbicki
m 
3 marca – Organizacja Zakładowa Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lubinie. Przewodniczący Robert Palica

Dział Informacji KK

Paweł Chabiński

Dobrą wiadomością dla pracowników jest
wydłużenie urlopów. Niestety, na razie tylko
macierzyńskich. W tym roku wymiar takiego
urlopu rośnie o 2 tyg. i wynosić będzie 22 tyg.
(przy urodzeniu jednego dziecka). Dodatkowe
2 tygodnie to tzw. urlop fakultatywny – pracownica nie musi, ale może z niego korzystać.
Warunkiem jest wystąpienie do pracodawcy z
pisemnym wnioskiem w tej sprawie, przynajmniej na siedem dni przed końcem dotychczasowego, 20–tygodniowego urlopu.
Od 2010 r. po raz pierwszy w Polsce obowiązują urlopy ojcowskie. Przed najbliższe 2 lata
ojcowie mają do dyspozycji zaledwie tydzień.
Od 2012 r. – 2 tygodnie. To niestety niewiele,
warto jednak docenić, że takie rozwiązanie w
ogóle zaistniało w polskim prawie. Na skorzystanie z urlopu ojcowie mają rok od momentu
urodzenia się dziecka. Uprawnienie przysługuje również wtedy, gdy na urlopie macierzyńskim przebywa matka dziecka. „Tacierzyński”
ma charakter fakultatywny i trzeba się o niego
pisemnie upomnieć.
Opr. red. SDŚ
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Związkowe sztandary
Z okazji 30-tej rocznicy NSZZ „Solidarność” Komisja Krajowa postanowiła przeprowadzić akcję „Dumni z naszych
sztandarów”.

K

omisja Krajowa postanowiła zebrać jak najwięcej
informacji o związkowych sztandarach z różnych
struktur Związku. Dlatego prosimy o przesyłanie do Zarządu Regionu Legnica@solidarnosc.org.pl
zdjęć sztandarów z opisem ich symboliki, historią ich
powstania.

Region Zagłębie Miedziowe NSZZ
„Solidarność”

Prosimy o przesłanie informacji zgodnie ze schematem:
m 2 zdjęcia (rewers i awers)
m 2 zdjęcia pocztu ze sztandarem podczas ważnych uroczystości
m Krótki opis (ok. pół strony maszynopisu) historii sztandaru – kiedy powstał, fundatorzy, akt poświęcenia,

Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
przy Zakładzie Energetycznym Legnica S.A.
07-12-1980r. – Uchwała Walnego Zebrania Delegatów o wykonaniu
sztandaru Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Zakładzie Energetycznym Legnica.
Sztandar został sfinansowany z dobrowolnych składek członków i
sympatyków „Solidarności”
Do kwietnia 1981 r. – zostały opracowane wstępne projekty i dokonano wyboru patrona – „bł. Maksymilian Kolbe”
Maj 1981 r. – akceptacja projektu sztandaru przez abp. H. Gulbinowicza
Po zaakceptowaniu projektu nastąpiło złożenie zlecenia wykonania
sztandaru u Sióstr Klarysek od Wiecznej Adoracji w Kłodzku-Ząbkowicach Śl.
Termin wykonania ustalono na koniec października 1981r., a następnie został przesunięty na 24-12-1981r.
Wprowadzony „stan wojenny” uniemożliwił odbiór sztandaru. Sztandar został ukryty w podziemiach klasztoru w Ząbkowicach Śl. w związku
z groźbą jego konfiskaty i zniszczenia.
02-02-1982r. planowane poświęcenie sztandaru. Nie zostało zrealizowane ze względu na wprowadzony „stan wojenny”
czerwiec 1989r. – wizyta przedstawicieli Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” u Sióstr Klarysek. Ustalono termin odbioru sztandaru
oraz korektę zamiast „bł.” – „św.”
czerwiec 1989r. – złożenie zlecenia wykonania „orła w koronie” w
warsztacie prywatnym w Poznaniu.
10-11-1989r. – odbiór sztandaru.
11-11-1989r. pierwszy udział sztandaru w obchodach Święta Niepodległości i mszy św. w Kościele św. Piotra i Pawła w Legnicy
02-02-1990r. – Święcenie sztandaru w Kościele św. Jana w Legnicy
– proboszcz Euzebiusz Ciaciek
02-02-1995r. - 5 rocznica poświęcenia sztandaru – uroczysta msza
św. w Kościele św. Jana w Legnicy – proboszcz Edward Wróbel.
02-02-2000r. - uroczyste obchody z okazji 10-tej rocznicy poświęcenia sztandaru związkowego. Uroczysta Msza Święta w kościele p.w. Św.
Jana Chrzciciela w Legnicy

Historia sztandaru

Sztandar Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” w FUM „CHOFUM”
w Chocianowie S.A.

Sztandar NSZZ Solidarność
przy Hucie Miedzi Cedynia

Symbolika sztandaru
Na awersie sztandar ma białe tło, w lewym górnym rogu wyszyto
czerwonymi nićmi napis „1980” (powstanie NSZZ „Solidarność”)
w prawym górnym rogu „1990” (powstanie Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”). Na środku na wycinku elipsy widnieje
wyszyty czarnymi nićmi napis „Niezależny Samorządny Związek Zawodowy”, niżej w poziomie wykonany solidarycą czerwony napis Solidarność, pod nim centralnie dwie połączone kotwice: zielona symbolizująca Zagłębie Miedziowe zazębia się z czarną symbolizującą
Gdańsk. Na dole w półokręgu zielony napis Zagłębie Miedziowe
Na rewersie z tłem w kolorze złota, w czterech rogach wyszyto połączone kotwice (zieloną i czarną), a w centrum srebrnego orła w złotej koronie.
Sztandar został wykonany przez Pracownię Haftu Artystycznego
w Poznaniu.
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Organizacja Międzyzakładowa NSZZ
„Solidarność” Huta Miedzi „Legnica”
Oddział KGHM „Polska Miedź” SA

Sztandar Oddziału Regionu Zagłębie
Miedziowe NSZZ „Solidarność” w Jaworze
1. HISTORIA SZTANDARU.
W 1990 roku na jednym ze spotkań komisji zakładowych i międzyzakładowych w Biurze Oddziału Józefa Tchórzewska – ówczesny kierownik biura Oddziału – zaproponowała ufundowanie sztandaru, który
będzie się odnosił do symboliki miasta i tradycji związkowych. Przez
kolejne lata komisje na terenie Jawora zbierały pieniądze na zrealizowanie tego celu. Sztandar wykonano ręcznie w jednym z klasztorów częstochowskich. W 1999 roku w Kościele Świętego Marcina w Jaworze
sztandar został poświęcony.

NSZZ Solidarność przy Hucie Miedzi Cedynia w 2009 roku obchodził dwudziestolecie powstania. Mając to na uwadze Komisja Zakładowa postanowiła wykonać sztandar.
Wykonanie sztandaru zlecono Pracowni Haftów Artystycznych w
Poznaniu. Głównymi sponsorami sztandaru byli: Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe, KZ NSZZ Solidarność przy HM Głogów oraz członkowie NSZZ Solidarność HM Cedynia. Poświecenie sztandaru miało
miejsce w kościele pw. Św. Trójcy w Rudnej 2 maja 2009 roku.
Sztandar z jednej strony ma tło biało czerwone na białym tle
umieszczono godło Polski, a na czerwonym złoty napis NSZZ Solidarność . Druga strona sztandaru ma tło pomarańczowe. W środku
na zielonym tle umieszczono symbol wyrobu Huty w kolorze miedzi.
Na obwodzie umieszczono napis mówiący o przynależności do Sekcji Hutniczej oraz napis Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
Solidarność w kolorze czarnym.

W dniu 20 października 1980 roku Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w FAT – PONAR – CHOCIANÓW została oficjalnie zarejestrowana w MKZ we Wrocławiu pod nr 1254.
Sztandar Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność” w Fabryce Automatów Tokarskich w Chocianowie, wykonany przez siostry zakonne, został poświęcony na Rynku przy Kościele Św. Józefa w Chocianowie w dniu 12 kwietnia 1981r.
Poświęcenia dokonał podczas Mszy Polowej ks. biskup Adam Dyczkowski - sufragan wrocławski w asyście proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ks. Józefa Nawary oraz licznych
księży z parafii.
Sztandar w stanie wojennym był ukrywany przez związkowców, lecz
władze odnalazły go i skonfiskowały ( przechowywany był w Instytucie
Historii Związków Zawodowych w Warszawie; został odzyskany w
sierpniu 1989r.).
Awers sztandaru jest biało – czerwony. Na środku umieszczono
godło Polski.
U góry na białym tle widnieje napis: MIEJ NAS W SWEJ OPIECE
oraz umieszczono postać Najświętszej Maryi Panny ( patrona parafii ),
w dolnej części na czerwonym tle widnieje napis : WOLNOŚĆ POKÓJ
SPRAWIEDLIWOŚĆ OJCZYŹNIE. Rewers jest koloru niebieskiego. W
górnej części znajduje się napis:
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy, w środkowej części
widnieje duże logo Solidarność , natomiast w dolnej jego części
umieszczono ówczesną nazwę zakładu : FABRYKA AUTOMATÓW TOKARSKICH w Chocianowie oraz rok założenia związku : 1980.

16 czerwca 1994 r. Zarząd Regionu podjął decyzję o ufundowaniu
sztandaru Regionu.
11 listopada 1994 r. sztandar został poświęcony w Katedrze Legnickiej przez księdza biskupa Tadeusza Rybaka ówczesnego ordynariusza Diecezji Legnickiej.
W skład pierwszego pocztu weszli: Bogdan Orłowski, Tadeusz
Wasik i Bogusław Szarek. Przysięgę na sztandar złożyli: Jacek Swakoń przewodniczący Zarządu Regionu i Józef Czyczerski przewodniczący Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi.
W uroczystości wziął udział Marian Krzaklewski przewodniczący
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
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najważniejsze wydarzenia w jego historii (np. co się z
nim działo w stanie wojennym etc.).
m Krótki opis (do pół strony) – symboliki sztandaru wraz
ze sposobem wykonania.
m Inne

2. SYMBOLIKA SZTANDARU
Na rewersie sztandaru widnieje herb miasta Jawora (czyli Święty
Marcin patron miasta na koniu dzielący się szatą z żebrakiem). Herb
otoczony jest napisem Komisje Zakładowe NSZZ „Solidarność” Jawor.
Na awersie widnieje godło Polski - orzeł w koronie otoczony słowami – BÓG, HONOR, OJCZYZNA.
Sztandar wykonano ręcznie stosując nici srebrne i złote. Herb miasta widnieje na niebieskim tle natomiast godło Polski widnieje na tle
barw flagi narodowej.

Wykonany w 1981 r. przez siostry zakonne pod Poznaniem, dokładnie nie wiadomo gdzie. Nie zachowały się na ten temat żadne dokumenty.
Sfinansowany ze środków własnych Organizacji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” Huty Miedzi „Legnica”.
Poświęcony jako pierwszy w naszym mieście 3 maja 1981 r. w kościele św. Ap. Piotra i Pawła w Legnicy (obecnie Katedra Legnicka).
Szczęśliwie uratowany po wprowadzeniu stanu wojennego przez
działacza „Solidarności” z Huty Lecha Berkowskiego. Przez krótki czas
ukryty był w kościele Św. Jacka w Legnicy, następnie w kościele Św.
Trójcy w Legnicy, później przez kilka lat do 1989 r. ukrywany w kościele
św. Ap. Piotra i Pawła w Legnicy.
W 2006 roku odbył pielgrzymkę do Rzymu w I rocznicę śmierci Jana
Pawła II.
3 maja 2006 r. z okazji 25 rocznicy poświęcenia sztandaru NSZZ „Solidarność” Huty Miedzi „Legnica” odprawiono mszę św. w Katedrze
Legnickiej w intencji hutników legnickiej huty i ich rodzin.
Na awersie sztandaru znajduje się logo NSZZ „Solidarność” tworzone
z miedzi wylewającej się z kadzi hutniczej.
Na rewersie znajduje się Św. Florian - jest opiekunem wykonawców
zawodów wiążących się z ogniem: m. in. strażaków, hutników i kominiarzy. W ikonografii przedstawiany jest najczęściej w stroju rzymskiego
oficera, z naczyniem z wodą do gaszenia ognia, lub wprost gaszącego
pożar.

WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL
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Wypełnię lukę

A

chyba nie zdarzyło
się przybliżyć sylwetki przeciętnego
esbeka, jaka przecież wyłania
się zasobów nieocenionego
(jak długo?) IPN. Jakimi to
ludźmi dysponował „człowiek honoru” Cz. Kiszczak
i jemu podobni…

Rozmowa z Kornelem Morawieckim kandydatem na Prezydenta RP
 Dlaczego startuje pan w wyścigu do najważniejszego urzędu
w państwie?
Przez dwadzieścia lat ludzie
zniechęcili się do tej zużytej formy polityki. Moja kandydatura
wypełni poważną lukę.
 Jak się przebić do milionów
obywateli?
Kampania jeszcze się nie zaczęła. Jest dzielona na etapy. Po ogłoszeniu kalendarium, co nastąpi
na przełomie maja czerwca trzeba
uzbierać sto tysięcy podpisów się
do wielkich mediów, do społeczeństwa z własną wizją i programem.
 Jak wykorzystał pan dwadzieścia lat przemian?
Próbuję po raz kolejny. W wyborach 1990 r. układ był tak szczelny, że w Gazecie Wyborczej przeprowadzono wywiad z Stanisławem Tymińskim, a mnie blokowano. Te dwadzieścia lat to czas
dominacji jednej linii propagandowo-ustrojowej. Sukces odnieśli
postkomuniści oraz przywódcy
koncesjonowanej opozycji. Zwykli
ludzie zaznali bezrobocia, niepewności zarobków, inflacji i korupcji.
 Pańscy kontrkandydaci pełnili
funkcje publiczne, polityczne, działali
w fundacjach lub prowadzili własny biznes a pańska kandydatura pojawia się
tylko przy okazji kolejnych wyborów.
Aktywność publiczną prowadziłem. W telewizji symbolicznie przewracałem okrągły stół. Pierwszy
publikowałem w czerwcu 1992 r. listę agentów, potem organizowałem demonstracje przeciw ich rządom. Działałem w Ruchu Odbudowy Polski. Protestowałem po atakach na Serbię i po uznaniu Kosowa. Przekazywałem pamięć o Solidarności Walczącej. To, że nie
wplątałem się w bieżącą politykę
poczytuję sobie za plus. To była
i jest polityka w interesie koterii,
własnych karier, a nie w służbie
obywatelom. Jej owocem jest wykluczenie dużych grup ludności
i wielka niesprawiedliwość społeczna. Zaprzepaszczono ideały Solidarności z sierpnia 1980 roku
i podziemnej Solidarności Walczącej z lat 80. Przyszedł czas, aby się
obudzić wiele zmienić na lepsze.
 Przejdźmy do konkretów. Prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych.
Jak pan ocenia nasze zaangażowanie
militarne po za granicami Polski?
Mamy tradycję walki za wolność naszą i waszą, lecz misja
w Afganistanie jest pomyłką i plamą. Podobnie było z Irakiem. Nie
bijemy się tam za wolność Afgańczyków. Oni traktują nas jak kolejnego okupanta. Nie da się tej hańby wytłumaczyć zobowiązaniami
sojuszniczymi, czy zdobywaniem
doświadczeń w warunkach bojowych. Jednocześnie zrezygnowano z poboru. Armia dramatycznie
zmniejsza się. Uważam, że powin-
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ornel Morawiecki jedyny Dolnoślązak
ubiegający się o urząd Prezydenta RP.
Odrzucił postanowienia Okrągłego
Stołu oraz odznaczenie od prezydenta
Kaczyńskiego. Twórca Solidarności Walczącej.
Delegat NSZZ „Solidarność” Region Dolny
Śląsk na Krajowy Zjazd Delegatów.

na pozostawać możliwość ochotniczego zgłoszenia się do wojska.
Odbycia służby przez tych młodych mężczyzn, którzy szkolenie
się, obronę Ojczyzny uważają za
swój patriotyczny obowiązek. Parodią jest sytuacja, gdy na jednego
szeregowca przypada jeden dowódca. Obronność Polski jest dzisiaj niestety fikcją.
 Gdzie konkretnie powinniśmy
zaopatrywać się w nowoczesne techniki wojskowe ?

Uważam, że najpierw powinniśmy wykorzystać polski potencjał
naukowy i badawczy. Później powinniśmy się modernizować
w oparciu o europejskie pomysły
i doświadczenia. Do nich nam
najbliżej.
 Myśląc o współpracy europejskiej jak ocenia pan pierwsze miesiące funkcjonowania Traktatu Lizbońskiego?
Unia Europejska jest naszym
zadaniem i wspólnym dobrem.

Traktat niestety jest obciążeniem
dla Unii. Sama objętość i język
czyni go niezrozumiałym dla ludzi. Po odrzuceniu Konstytucji
Europejskiej w referendach we
Francji i Holandii przyjęcie kosmetycznie zmienionego Traktatu
można uznać za zwycięstwo biurokracji nad demokracją. To dyskwalifikuje też naszą klasę polityczną. Zgoda na zapis przegłosowania poszczególnych państw
i członków Unii jest poważnym
błędem. Tak nie powstanie mocarstwo europejskie. Czy elity
działają w interesie Europy czy
tylko swoim własnym? W procesie akcesyjnym nie zadbaliśmy
nawet wzorem Niemiec, o nadrzędność prawną dla naszych
konstytucyjnych zapisów.
 Odczuwany jako Polska wrogość byłych republik sowieckich, nawet członków UE. Na Litwie zakazują używania polskiego języka. Na
ubiegającej się o przyłączenie Ukrainie anty Polacy zostają bohaterami
narodowymi, na Białorusi milicja
wpływa na wybory władz organizacji polonijnych. Czy to jest klęska naszej polityki wschodniej, która była
przez lata prowadzona także przez
Solidarność Walczącą?
Polacy powinni dbać o swoją
pamięć, o swoje sąsiedztwo, o rodaków żyjących poza granicami.
Decyzja prezydenta Juszczenki
o gloryfikowaniu Stefana Bandery oraz UPA która drogą okrucieństw i mordów zmierzała do
niepodległej Ukrainy– to klęska
naszej polityki. Podczas rzezi na
wschodnich rubieżach dochodziło do czynów zaprzeczających
człowieczeństwu. Zabijano dzieci,
kobiety Polaków, Żydów i Ukraińców inaczej myślących. Powinniśmy powiedzieć, że dopóki
rzeźnicy Polaków będą na Ukrainie honorowani nie będzie naszego wsparcia dla integracji z UE.
 Czy ma pan pomysł na bezpieczeństwo energetyczne Polski?
Podpisano prawie trzydziestoletni kontrakt na dostawy gazu
z Rosji. To poważny błąd. Raz już
po lekkomyślnych decyzjach premier Suchockiej i wicepremiera
Goryszewskiego w 1993 r. co do
długoterminowych dostaw rosyjskiego gazu, niekorzystną dla nas
umowę musieliśmy korygować
Jak można przy tak burzliwym
rozwoju nowych technologii zawierać umowę na 30 lat? Przy takich zasobach geotermalnych jakie ma Polska! Jednocześnie strasząc ociepleniem klimatu ograniczono nasze możliwości wykorzystywania węgla kamiennego
i brunatnego ustalając ogromne
opłaty za emisję dwutlenku węgla. I Premier z Prezydentem się
na to zgodzili!
Nie mamy elektrowni atomowej. Nie zmierzyliśmy się nawet
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z tym problemem. Państwo powinno wykorzystywać nowoczesne technologie i umieć radzić
sobie z zagrożeniami ekologicznymi. Energia jądrowa to taka
trzecia zapałka. Pierwszy ogień
który znamy od tysiącleci, druga
zapałka to energia elektryczna,
a trzecia to energia atomu i nowe
kolosalne możliwości rozwoju.
Najzdolniejsi polscy naukowcy
powinni się włączyć w prace nad
zimną fuzją jądrową. To jest szansa na pozyskanie czystej energii.
 Czy popiera Pan szybkie wprowadzenie w Polsce waluty europejskiej?
W ostatnich latach przeżyliśmy
swoistą huśtawkę walutową. Najpierw ogromna presja rządu na
szybkie wprowadzanie euro. Gdy
okazało się że wejście w proces
przejścia na Euro krajów bałtyckich i przyjęcie euro przez Słowację nie uchroniło te państwa od
głębokiej recesji - ton naszego ministra finansów i samego premiera wyraźnie osłabł. Ja uważam, że
idea jest słuszna, ale nie należy się
z tym śpieszyć W dalszej perspektywie rozwój Europy umocni
wspólną walutę i wice wersa. Ale
w najbliższych latach nie widzę
pożytku z zamiany złotego na euro.
 Czy jako wykładowca akademicki dotrze Pan do młodych ludzi, którzy niedawno ulegli czarowi Platformy Obywatelskiej?
Chcę dotrzeć do każdego. Mimo
rozczarowania jakie przyniosły
ostatnie lata proszę młodych obywateli aby uczestniczyli w wyborach i namówili do nich swoich
kolegów, a babciom nie zabierali
dowodu tylko je poprowadzili do
lokali wyborczych. Nie będę rywalizował w programach w których kandydaci tańczą czy śpiewają. Swoje poglądy będę prezentował w internecie i na spotkaniach. Ogromną wagę przywiązuję do nauki. Uczenie się jest tworzeniem wartości. Tylko edukacja
pozwoli zwalczyć bezrobocie, które destrukcyjnie działa na człowieka w każdym okresie życia, rozbija rodziny i niszczy charaktery
(patrz Teza z mojego programu na
www.kornelmorawiecki-razem.
pl).
Moim hasłem jest wezwanie
RAZEM. Przypominam nim fenomen wielkiej Solidarności z lat
1980- 81. Jestem sprawdzony tym
co robiłem, abyśmy razem doszli
do wolnej Polski. Będę silnym
prezydentem, bez obciążeń polityczno-biznesowych. Wzmocnię
pozycję Polski w Europie i świecie.

Rozmowę rozprowadził
Marcin Raczkowski
- Solidarność Dolnośląska

Oczywiście musiało to
pewnym stopniu wpływać
na język dokumentów służbowych. Chociaż trzeba pamiętać, że służba miała swój
specyficzny żargon, gramatykę. Naukowcy zwracają
np. uwagę na rusycyzmy
typu „posiada perspek-

lekcje religii. Resort interesował się naturalnie życiem
osobistym pracowników.
Funkcjonariusz żonaty był
milej widziany niż kawaler.
„Zdrady małżeńskie i kochanki w życiu funkcjonariusza SB oznaczało więk-

Niektórzy pracownicy resortu wykazywali się talentami literackimi. Byli autorami
powieści kryminalnych oczywiście popularyzujących resort albo pisali do periodyków literackich np. „Życia
Literackiego”.

mi. Ponadto, co najmniej ganiono funkcjonariuszy popadających w nałogi, głównie alkoholizm. Konsekwentnie eliminowano zaś tych
pracowników, którzy zdradzili tajemnice służbowe, na-

skich, praw jazdy itp. musiało
zaowocować zaangażowaniem funkcjonariuszy w przemyt, kradzieże, obrót dewizami i złotem.
Agnieszka Rurak-Żeleźny

?
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Niedawno wyemitowany w TVP film o generale Jaruzelskim wywołał histerię.
Należało się tego spodziewać. Wtedy Wasza felietonistka uświadomiła sobie,
że często opisuje gry operacyjne SB, opisuje zdarzenia i bohaterów narodowych.

KTO MOŻE
BYĆ ESBEKIEM?
Można zauważyć, że w latach czterdziestych i pięćdziesiątych przy rekrutacji zwracano uwagę na pochodzenie
społeczne, oczywiście preferowane było robotnicze i chłopskie. Wprawdzie Łuna Brystygier obroniła przed wojną doktorat z filozofii na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, a Jakub Berman ukończył
prawo na Uniwersytecie Warszawskim, to jednak były to
wyjątki, a poza tym oboje należeli do przedwojennej elity komunistycznej oraz PPR. Jednak już w latach 60-tych proporcje się zmieniają, przynajmniej kadra kierownicza powinna mieć chociaż maturę.
Uzupełniano więc wykształcenie, zdobywając nawet tytuły
magisterskie i doktorskie
w dziedzinie prawa, ekonomi,
historii itp.

tywy dalszego rostu” albo
„po linii”- „zatrudniony po
linii kleru”, „po zagadnieniu”…
Jeśli chodzi o skład etniczny, to rzeczywiście, jak ustalili
badacze w pierwszych latach
funkcjonowania urzędu istniała nadreprezentacja osób
pochodzenia żydowskiego.

CZY
FUNKCJONARIUSZ
WIERZY?
Ankiety funkcjonariuszy
w latach 40-tych podawały
często jako wyznanie rzymsko-katolickie. Szybko to się
jednak skończyło. Wkrótce
w rubryce wyznanie wpisywano bezwyznaniowy, niepraktykujący lub światopogląd marksistowski.

ŻONA CZY
KOCHANKA
Czasem dodawano, że
dzieci nie uczęszczają na

sze prawdopodobieństwo
zdradzenie tajemnicy służbowej, dekonspiracji osobowego źródła informacji”.
Dlatego też organizowano spotkania z rodzinami,
matkami w Dzień Matki,
zapewne również po to, by
zająć i dyscyplinować funkcjonariuszy.
Można także zwrócić
uwagę na pewnego rodzaju
klanowość. W SB służy ojciec i syn, starszy i młodszy
brat, bratanka do pracy
w PUBP rekomenduje pracujący tam już wuj…

SPOŁECZNICY
Funkcjonariusze SB
udzielają się także „społecznie” w ZMS, ZBOWiD, klubach sportowych, zarządach ogródków działkowych, komitetach rodzicielskich, kołach łowieckich itp,
spotykali się z zuchami, harcerzami.

SŁUŻBA
Metoda
Badacze tematu zwracają
uwagę, że inna jest metoda
pracy funkcjonariusza w latach 40-tych, a inna
w 60-tych i 70-tych. Naturalnie cel jest ten sam: pozyskać jak największą liczbę
informacji. Jednak „jeden
biega po lesie z pepeszą
i wydziera informacje siłą,
drugi ubrany w garnitur
spotyka się w kawiarni z tajnym współpracownikiem,
prowadząc mniej lub bardziej wyrafinowaną psychologicznie rozmowę.”

Kara i nagroda
Praca operacyjna powinna być na wysokim poziomie. Należało od TW pozyskiwać informacje wartościowe, skutecznie wpływać
na opornych, nie przedłużać
współpracy z nie przydatny-

wiązywali kontakty pozasłużbowe z TW. „Piętnowano przypadki używania zasobów SB do celów prywatnych (np. wyjazdy samochodem służbowym po meble
lub płytki ceramiczne).”
Jak karano w latach
40-tych..., mógł to być nawet
areszt domowy, potem zaś
degradacje, przenoszenie na
stanowiska nieoperacyjne
lub udzielenie ostrzeżenia
o niepełnej przydatności do
służby.
Nagrody zmieniały się
również, na początku istnienia resortu były to nagrody
rzeczowe: talony, zegarki,
potem już sprzęt radiowo-telewizyjny lub wczasy zagraniczne (RWPG), a w latach
70-tych czy 80-tych dominują
wysokie nagrody pieniężne.
Mafijna struktura, wymogi
wysokiego poziomu pracy
oraz dostęp do paszportów,
dowodów książeczek żeglar-

Marcin Węgliński, Daniel
Wincenty, Szkic do…, Arcana, 1/2010
P.S. Drogi Czytelnik już
wie…Nasz ukochany Pomnik
zostaje. Wojewoda dał odpór
wrażym siłom kontrrewolucji,
piętnując między innymi fakt
braku konsultacji co do przeniesienia Pomnika z ambasadą
radziecką. Doigrają się jeszcze
ci wszyscy, którzy próbują zawrócić parowóz dziejów i zepchnąć nas ze słusznej drogi
rewolucji!
W tym kontekście serdecznie pozdrawiamy naszą Koleżankę Kasię, szefową Solidarności w MOPS-ie i życzymy
dużo sił na dalsze spotkania
z włodarzami naszego miasta.
Siły te będą jej niewątpliwie
jeszcze długo potrzebne, odnosimy bowiem wrażenie, że rozmowy te są jak głuchego z niewidomym.
A. R-Ż

Pielgrzymka do Rzymu
DRODZY CZŁONKOWIE i SYMPATYCY NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” !
Ogólnopolskie pielgrzymki organizowane
przez NSZZ „Solidarność”
do Watykanu stały się już
naszą tradycją. Odwiedzaliśmy ukochanego Jana Pawła II w Stolicy Apostolskiej za życia, odwiedzamy
Największego z Polaków
w miejscu spoczynku obok
grobu Świętego Piotra.
Dzisiaj zwracam się do
Was z wyjątkowo serdecznym zaproszeniem:
Niech zbliżająca się piąta
rocznica śmierci Jana Pawła
II – Ojca Solidarności będzie
okazją do mobilizacji, aby
naszą pamięć i miłość potwierdzić liczną obecnością
przy Jego grobie.
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”
w związku z przypadają-

cym 30-leciem naszej Organizacji ogłosił rok 2010: „Rokiem NSZZ „Solidarność””.
Program rocznicowych
uroczystości pragniemy
rozpocząć złożeniem hołdu
Największemu z Synów naszego Narodu, któremu
„Solidarność” zawdzięcza
swoje istnienie. Ponieważ 2
kwietnia przypada w Wielki Piątek, wszystkie uroczystości będą przełożone.
Msza Święta dla pielgrzymów z Polski, w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II,
planowana jest w sobotę 10
kwietnia. Będziemy się
modlić za Niego i do Niego,
tak jak On mówił do nas i za
nas na gdańskiej Zaspie
w 1987 roku.
Pragniemy też spotkać się
11 kwietnia 2010 roku na

modlitwie – w trakcie uroczystości Niedzieli Miłosierdzia Bożego i na Anioł Pański – z następcą Jana Pawła
II Ojcem Świętym Benedyktem XVI.
Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania
wszystkich chętnych, członków i sympatyków Związku, a także pielgrzymów indywidualnych i grupy parafialne. Niech wspólnie
przeżyte dni przypomną
nam wielkie Narodowe Rekolekcje, którymi były
wszystkie pielgrzymki Jana
Pawła II do ojczystego Kraju i ostatnie godziny życia
wielkiego Papieża-Polaka.
Janusz Śniadek
Przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”
Gdańsk, 7 grudnia 2009r.

Osoby pragnące wyjechać
na pielgrzymkę proszone są o zapisywanie się do Wojciecha
Obremskiego (tel. 604589910)
w Zarządzie Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”
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