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Szkolenia

 3 września br. w Szklarskiej Porębie odbyło się Szkolenie Podstawowe dla członków władz w ZG "Lubin" Oddział KGHM "Polska Miedź" SA,
podczas którego poruszono sprawy dotyczące kondycji NSZZ "Solidarność" oraz omówiono niektóre przepisy prawa wewnątrzzwiązkowego
i powszechnego. Zajęcia prowadziła Ewa Kosiorowska.
 W dniach 8 - 9 września 2011 r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej
Inspekcji Pracy we Wrocławiu, odbyło się seminarium dla Społecznych Inspektorów Pracy i regionalnych i branżowych koordynatorów ds. bhp
NSZZ ,,Solidarność”. Omówiono postępowania powypadkowe, odpowiedzialność karną i cywilną pracodawcy w związku z wypadkami przy pracy,
najnowsze zmiany w kodeksie pracy oraz zagrożenia psychospołeczne
w procesie pracy. Region Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" reprezentował Wojciech Zawadzki.
 Pierwsze po przerwie wakacyjnej spotkanie uczestników projektu
Podstawowe Elementy Zarządzania z grupy 1 poświęcone było Prawu pracy. Pierwsza część szkolenia na ten temat, odbyła się w dniach 9 - 10 września 2011 r. i dotyczyła m.in. podziału prawa, wykładni prawa pracy w Konstytucji RP, zagadnień związanych ze stosunkiem pracy, urlopami pracowniczymi i wynagrodzeniami za pracę oraz ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych. Uczestnicy, korzystając z aktów prawnych, rozwiązywali zadania przypadki, z którymi zetknęli się pośrednio lub bezpośrednio w praktyce
związkowej, a proponowane przez nich rozwiązania poddawał analizie, prowadzący szkolenie, Piotr Wegner. Druga część Prawa pracy odbędzie się
w październiku. W sesji wrześniowej wzięło udział 11 osób z następujących
organizacji: Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach,
Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach i Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Chojnowie.
 W dniach 14 - 16 września br. odbyło się, przeznaczone dla liderów
związkowych, szkolenie Świadome kształtowanie wizerunku działacza
związkowego, podczas którego poruszono m.in. takie zagadnienia, jak komunikacja społeczna (jej przebieg, elementy i poziomy) i interpersonalna
oraz stres w życiu działacza związkowego. Pojawiły się w nim elementy
kształtowania wizerunku i budowy siły związku zawodowego. Podczas
warsztatów oprócz przekazania skondensowanej wiedzy teoretycznej
przeprowadzono praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Szkolenie odbyło się dzięki sfinansowaniu części kosztów
przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność". W zajęciach uczestniczyli
przedstawiciele organizacji zakładowych NSZZ "Solidarność" z: MOPS
-u w Legnicy, Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, Zakładów Wzbogacania
Rud O/KGHM "Polska Miedź" SA w Polkowicach, Energetyki Sp. z o. o.
w Polkowicach, Huty Miedzi "Legnica" O/KGHM "Polska Miedź" SA w Legnicy i Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach. Szkolenie przeprowadziła Maryla Kościńska z Działu Szkoleń Komisji Krajowej
NSZZ "Solidarność".

 Uczestnicy projektu Podstawowe Elementy Zarządzania z grupy 2,
w dniach 22 - 23 września br. wzięli udział w pierwszej części szkolenia
Prawo pracy, poświęconej takim zagadnieniom jak: wykładnia prawa pracy w Konstytucji RP, stosunki pracy, urlopy pracownicze i wynagrodzenia
za pracę. Druga część Prawa pracy odbędzie się w październiku. W sesji
wrześniowej wzięło udział 17 osób z następujących organizacji: Haerter
Sp. z o. o. w Legnicy, Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach
i DFM Zanam-Legmet Sp. z o. o. w Polkowicach. Zajęcia przeprowadził
Piotr Wegner.
 11 społecznych inspektorów pracy z Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach, w dniach 28 - 30 września br. w Sosnówce k/Karpacza, wzięło udział
w szkoleniu "Społeczna Inspekcja Pracy" poświeconym podstawom działalności SIP, zmianom w kodeksie pracy i wypadkom przy pracy. Warsztaty poprowadzili Jan Kosowski, Regionalny Koordynator ds. bhp i Wojciech
Zawadzki, ZSIP z Volkswagena i Ludwik Musz specjalista w zakresie bhp.
 W siedzibie Regionu w Legnicy w dniach 29 - 30 września br. odbyło się szkolenie "Elastyczny czas pracy", w ramach projektu "Zarządzanie
wiekiem jako czynnik zwiększający potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw”
realizowanego ze środków unijnych przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność". W projekcie uczestniczą członkowie organizacji z: FUM Chofum SA
w Chocianowie, Energetyki Sp. z o. o. w Polkowicach, MOPS-u w Legnicy,
Legnickiej Biblioteki Publicznej, Faurecii Legnica Sp. z o. o., Volkswagena
Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, ZUW-Urbex Sp. z o. o. w Lubinie,
Nadleśnictwa w Legnicy, MPK Sp. z o.o. w Legnicy i Zakładów Wzbogacania Rud O/KGHM Polska Miedź SA w Polkowicach. Zajęcia przeprowadził
Przemysław Stąpór z Gdańska.

Służba przy grobie
Realizując postanowienia apelu Krajowego Zjazdu Delegatów ws. służby
przy grobie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, Zarząd Regionu
zagłębie Miedziowe już dwukrotnie pełnił wartę. Delegacja, która pełniła
służbę to członkowie NSZZ Solidarność z ZG Rudna: Mirosław Pomirski,
Franciszek Sypaosz, Zbigniew Dyblik oraz Jan Kaczanowski.

obudź się!
Ponad 300 związkowców z regionu zagłębie miedziowe uczestniczyło
w wielotysięcznej euromanifestacji we Wrocławiu.

Dobra organizacja,
ciepłe przyjęcie
- Eurodemonstracja Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych 17 września
była ogromnym sukcesem europejskiego ruchu związkowego - pisze Bernadette Segol,
sekretarz generalna EKZZ do przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Piotra Dudy.
W liście szefowa EKZZ z uznaniem pisze,
iż ulicami Wrocławia maszerowało ponad
około 50 tys. związkowców, którzy w sposób
pokojowy manifestowali swój sprzeciw wobec ataków na prawa związkowe, negocjacje
zbiorowe i politykę cięć budżetowych. Segol
chwali również "Solidarność" za organizację
tego wydarzenia i dziękuje za zaangażowanie i ciepłe przyjęcie zagranicznych gości.
Sekretarz generalna EKZZ zapowiada także, iż sobotnia manifestacja pokazała, że europejskie związki zawodowe muszą kontynuować walkę na rzecz większej solidarności, na rzecz miejsc pracy i praw pracowniczych a także przeciwko polityce zaciskania
pasa.
List Bernadette Segol do przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „S”
Piotra Dudy:

Tym razem
sprawiedliwości
stało się zadość
Katarzyna Wojtkowska powróciła do pracy w legnickim MOPS-ie w efekcie
decyzji Sądu Rejonowego w Legnicy, który w wyroku wydanym 3 sierpnia 2011
r. przyznał rację przewodniczącej KZ NSZZ „Solidarność”. Pracodawca nie
odwołał się do wyższej instancji.
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grudnia 2010 roku, będącej
na zwolnieniu chorobowym Kasi, doręczono
(„pod choinkę”) pismo dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie
dyscyplinarnym. Uzasadnieniem dla
tej decyzji było opuszczenie stanowiska
pracy (w celu udania się do lekarza dop. red.) bez zgody przełożonego, a tak-

że wykonywanie różnych czynności, tj.
uczestnictwo w szkoleniach, posiedzeniu komisji socjalnej i rozdawanie ulotek
wyborczych, podczas zwolnienie chorobowego. K. Wojtkowskiej zarzucono także bezczynność, przez którą jedna z podopiecznych MOPS-u nie otrzymała
należnej pomocy.
Zdaniem wielu obserwatorów, dyscyplinarka była efektem „spisku”uknutego przez kierownictwo legnickie-

go MOPS-u, w celu pozbycia się za
wszelką cenę niewygodnej przewodniczącej „Solidarności”. Na szczęście
dla niej, Sąd Pracy nie dał się nabrać.
Na szczęście też, Kasia mogła liczyć,
jak każdy członek NSZZ „Solidarność”, na pełną i bezpłatną opiekę
prawną ze strony Związku.
Pełna treść uzasadnienia wyroku na
stronie www.solidarnosc.org.pl/legnica

Msza w rocznicę śmierci Błogosławionego Księdza Jerzego
W kościele w Parszowicach, 23 października o godzinie 14, w rocznicę śmierci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki odprawiona zostanie msza święta. Serdecznie zapraszamy delegacje organizacji Solidarności wraz z pocztami sztandarowymi.
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Pracownicza Europo,
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Drogi Piotrze,
Eurodemonstracja EKZZ we Wrocławiu 17
września była wielkim sukcesem europejskiego
ruchu związkowego. Jest to znak, że musimy nadal walczyć o więcej solidarności, miejsc pracy i
praw pracowniczych i przeciwko cięciom budżetowym.

P

rzez kilka godzin ulicami stolicy Dolnego Śląska maszerowało kilkadziesiąt tysięcy związkowców z całej
Europy, w proteście przeciwko prowadzonej przez kraje UE polityce gospodarczej.
Manifestacja zakończyła się przed godziną
na wrocławskim rynku.
- Nie możemy pozwolić, aby walka z kryzysem była pretekstem do walki z i pracownikiem i człowiekiem. Nie możemy dopuścić, aby ci krwiopijcy patrzyli do cudzej
kieszeni. Kieszeni pracownika i najuboższego – powiedział do zgromadzonych na
rynku demonstrantów, Piotr Duda przewodniczący NSZZ „S”.
Przewodniczący krytycznie odniósł się
do zakończonego wcześniej spotkania ministrów finansów krajów UE. - Spotkaliśmy się we Wrocławiu, aby zaprotestować
i pokazać ministrom finansów a tak właściwie krwiopijcom którzy doprowadzili
do tego kryzysu a teraz chcą nim zarządzać i mówić nam co jest dla nas lepsze.
Mieliśmy taką nadzieję że wręczymy tym
paniom i panom naszą petycję ale jak uciekli ukradkiem jak szczury – mówił Duda.
Jak stwierdził to jest niedopuszczalne. Władza ma się nie bać obywateli, władza

ma słuchać obywateli i wyciągać wnioski –
dodał.
Szef „S” powiedział również, że związki zawodowe są dla solidarnej Europy i ją budują
a nie tylko o niej mówią. Tymczasem politycy
są solidarni ale tylko wobec siebie. - Chcemy
walki z kryzysem ale poprzez rozwój, tworzenie miejsc pracy - bezpiecznej pracy. Chcemy
pracowniczej Europy dla wszystkich obywateli. Europo pracownicza obudź się! – zakończył
swoje wystąpienie Piotr Duda.
Do związkowców przemówiła również
Bernedette Segol, sekretarz generalna Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, która specjalnie z okazji manifestacji
we Wrocławiu nauczyła się swojego wystąpienia po polsku. Szefowa EKZZ podziękoW euromanifestacji uczestniczyli przedstawiciele
organizacji związkowych z: Urzędu Pracy w Lubinie,
MPK Legnica, PKP Cargo, Przewozów Regionalnych,
Zanam- Legmet, Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy,
WPEC Legnica, Energii Pro, Energetyki Lubin, PeBeKa, ZG Rudna, Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie, ZOZ Lubin, ZUW Urbex, Szpitala Psychiatrycznego ze Złotoryi, ZOZ Jawor, Oświaty z: Głogowa, Lubina Legnicy, a także pracownicy i członkowie Zarządu
Regionu z przewodniczącym Bogdanem Orłowskim.

wała uczestnikom za liczne przybycie. - Jesteśmy tutaj aby nas usłyszeli ministrowie
finansów. Mówimy „nie” polityce cięć budżetowych, mówimy tak polityce wzrostu
zatrudnienia, mówimy „tak” europejskiej
solidarności – powiedziała Segol. Jej zdaniem Europa potrzebuje związków zawodowych i dialogu społecznego a nie dla ataków na prawa pracownicze i ograniczania
praw socjalnych.
Dzisiejsza demonstracja była pierwszą
w Polsce tzw. euromanifestacją, organizowaną przez EKZZ. Protest był duży, barwny i dobrze zorganizowany. Manifestanci
bezpiecznie przemaszerowali ze Stadionu
Olimpijskiego na wrocławski rynek. Kolorowy pochód prowadziła orkiestra. Do
Wrocławia przyjechali związkowcy z blisko 30 organizacji związkowych zrzeszonych w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. m.in. z Hiszpanii, Norwegii, Węgier, Litwy, Niemiec, Portugalii,
Czech. Liczne stawili się również członkowie NSZZ „S”. Do protestu przyłączyły się
także polskie organizacje związkowe, które
nie są afiliowane w EKZZ, np. Forum
Związków Zawodowych, czy związek zawodowy policjantów.
KK
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Około 50 tysięcy związkowców przemaszerowało w pokojowej demonstracji ulicami Wrocławia, utwierdzając nas w oporze wobec ataków na
prawa związkowe i rokowania zbiorowe i wobec
cięć budżetowych. Wydarzenie to było dobrze pokazane w mediach. Mamy nadzieję, że ta demonstracja przysłuży się również związkom zawodowym w Polsce.
W imieniu EKZZ chcę podziękować również
tobie osobiście, oraz wszystkim pracownikom
NSZZ „Solidarność” za wspaniałe przyjęcie i
wielki profesjonalizm i efektywność pracy organizacyjnej tej wielkiej demonstracji, co na pewno
zostanie w pamięci wszystkich związkowców.
Jeszcze raz, wielkie dzięki tobie i twoim kolegom.
Bernadette Segol
Sekretarz Generalna
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Solidarność pielgrzymuje
na Jasną Górę
- Nie wolno nam dopuścić, by ludzie pracy stali się głównymi ofiarami
kryzysu wywołanego przez destrukcyjne działania bankierów i finansistów –
apelował dziś podczas Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę
przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

D

o Częstochowy na organizowaną
od 29 lat pielgrzymkę przyjechały
dziesiątki tysięcy członków NSZZ
„Solidarność”. Są władze związku, poczty
sztandarowe, kierownictwo Państwowej
Inspekcji. Jest Marianna Popiełuszko, matka bł. ks. Jerzego.
Punktem kulminacyjnym tegorocznej,
dwudniowej pielgrzymki jest uroczysta
msza święta, rozpoczęta o godz. 11.00 na
Szczycie jasnogórskim. Eucharystii przewodniczy i homilię wygłosi abp Sławoj
Leszek Głódź, metropolita gdański. Mszę
św. odprawia bp Kazimierz Ryczan, Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy.
Mszę poprzedziło wystąpienie przewodniczącego NSZZ „Solidarność”. Piotr
Duda podkreślił, że związku nie może
nas zabraknąć w dzisiejszych trudnych
czasach kryzysu. - Nie wolno nam dopuścić, by ludzie pracy stali się głównymi
ofiarami kryzysu wywołanego przez destrukcyjne działania bankierów i finansistów. Rozumiemy ograniczone możliwo-

ści budżetowe, ale nigdy nie zgodzimy się
na to, by główny ciężar walki z recesją
spadał właśnie na najuboższych. To głęboko niesprawiedliwe i nieludzkie – powiedział Piotr Duda.
Przewodniczący przypomniał ostatnie
ważne inicjatyw ustawodawcze w sprawie podniesienia płacy minimalnej czy
walki z fałszywym samozatrudnieniem
i poza-kodeksowymi umowami o pracę. Głodowe pensje, wypłacane często na
podstawie śmieciowych umów o pracę, to
największe bolączki milionów polskich
pracowników. Dramatem jest również poziom ubóstwa w Polsce – ponad 2 miliony
naszych rodaków żyje w nędzy, a 6 i pół –
w ubóstwie. To są dla Polski – członka
Unii Europejskiej – dane porażające i zawstydzające – mówił przewodniczący
NSZZ „Solidarność”.
W swoim wystąpieniu Piotr Duda odniósł się do trwającej obecnie kampanii
wyborczej do parlamentu. - Myślę, że wyrażę tu nadzieję wszystkich pracowników

Rajd CHEŁMY 2011

zgromadzonych u stóp Jasnej Góry: oby
sprawy pracownicze: pytania jak polepszyć los polskich pracowników, jak uczynić pracę bezpieczniejszą i lepiej opłacaną,
jak chronić godność pracownika – oby te
zagadnienia były kluczowymi pytaniami
tej kampanii – powiedział Piotr Duda. Oby przyszli posłowie i senatorowie, zamiast znów pogrążać się w niekończących
się partyjnych waśniach i sporach, podjęli
skuteczne działania na rzecz realizacji
praw pracowniczych, bezpiecznie i godnie wynagradzanej pracy, stałego zatrudnienia, rzeczywistego dialogu społecznego.
Region Zagłębie Miedziowe reprezentowała grupa blisko 200 zwiazkowców z:
ZG Rudna, ZG Polkowice- Sieroszowice,
ZG Lubin, ZWR, PeBeKa, Energeetyki
Lubin, WPEC, Szpitala Wojewódzkiego ,
PKP Cargo, MPK. Zarząd Regionu reprezentował Bogdan Orłowski przewodniczący.
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W sobotę, 10 września 2011 r. nad stawem Rzeszówek w Świerzawie,
odbyły się II Zawody Wędkarskie o Puchar Zarządu Regionu Zagłębie
Miedziowe NSZZ „Solidarność”w konkurencji spławikowej

Dział Informacji KK

Volkswagen
zwyciężył
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Mistrzostwa
„moczykijów”

Zespół Volkswagen Polkowice wygrał turniej piłki nożnej organizowany przez Dolnośląskie Stowarzyszenie
Kultury Zdrowotnej i Sportu
NSZZ „Solidarność”. W finałowym meczu Polkowiczanie

pokonali w rzutach karnych
(3:0) ubiegłorocznego zwycięzcę turnieju Kerry Oleśnica. Zawody rozgrywane były
na wrocławskich polach marsowych w sobotę 10 września.

W

imprezie wzięło udział 8
trzyosobowych drużyn
reprezentujących organizacje zakładowe „Solidarności”
z Regionu Zagłębie Miedziowe.Ryby
łowiono (niektórzy tylko próbowali)
przy pięknej pogodzie przez 3 godziny.
W klasyfikacji generalnej zwyciężyła drużyna Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” DFM
Zanam – Legmet Sp. z o.o. w Polkowicach Oddział Legnica wskładzie:Marian Zubko, Marcin Mielniczuk,
Grzegorz Sawa – z wynikiem 2072
pkt. (łącznawaga złowionych ryb
w gramach), 2 miejsce wywalczyła
reprezentacja Organizacji Zakładowej „S” Cynk – Mal S.A. w Legnicy
w składzie: Mirosław Polowiec, Bartosz Frodyma, Piotr Rynnik – zdobywając 1428 pkt. a 3 wynik – 994 pkt.
uzyskał zespół zOrganizacji Zakładowej „S” w Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach wskładzie: Ryszard Kuczmaszewski, Artur
Dwojny, Wiesław Gliniak.
Najwięcej ryb, o łącznej wadze
1856 g, złowił Marcin Mielniczuk
z Legnicy, zaś największą – jazia
o wadze 492 g – Piotr Dymbal z Głogowa.
Zawody, w sposób wzorowy, zorganizowała „Solidarność” z Zarządu
Lokalami Gminnymi w Świerzawie,
wspólnie z Kołem Polskiego Związku Wędkarskiego w Świerzawie.

24 września odbył się kolejny, już dwudziesty drugi rajd
„Chełmy 2011”.
Organizatorem tego rajdu od wielu lat jest Zarząd Oddziału
PTTK w Legnicy i NSZZ ”Solidarność” Zagłębie Miedziowe
w Legnicy.
W tym roku do tego grona dołączyło Sołectwo Nowej Wsi
Wielkiej, Dyrekcja Parku Krajobrazowego „Chełmy”, Urząd
Gminy Paszowice, a patronat nad imprezą objął jej wójt Sebastian Oszczęda.
Zakończenie rajdu, pełne zabaw i konkursów odbyło się
w Nowej Wielkiej Wsi, aby tam dotrzeć uczestnicy mieli do pokonania jedną z trzech tras.
Każda z nich miała około dziewięciu kilometrów. Pierwsza
biegła z Jakuszowej przez Wąwóz Siedmicy, druga z Myślinowa, a trzecia z Grobli.
Na metę dotarła także jedna grupa rowerzystów z Chojnowa. Wspaniała, niemal letnia pogoda i ciekawe malownicze trasy to już spory powód do radości.
Humor można też było sobie poprawić przy ognisku, piekąc
kiełbaskę, lub biorąc udział w wielu konkurencjach sprawnościowych, lub testach z wiedzy. Dwa najciekawsze to konkurs
krajoznawczy, który wygrała Ola Szynczak z Gimnazjum nr 5
w Legnicy, oraz test z wiedzy o Solidarności.
Tu bezkonkurencyjny okazał się uczeń Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Legnicy, Jakub Drohomirecki.
Po podsumowaniu wszystkich konkurencji przyszedł czas na
wręczenie pucharu dla najlepszej rajdowej drużyny. Trafił on
w ręce uczniów Zespołu Szkół w Miłkowicach.
Niewątpliwie zdobyte trofeum, to spory powód do dumy,
ponieważ do pokonania było wielu przeciwników. W tegorocznym rajdzie uczestniczyło prawie trzysta osób.

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

Dominik Ziembowicz członek Solidarności z Lubina zdobył kolejny szczyt. Tym razem był to Pik Lenina. Tradycyjnie na
zdobytym szczycie Dominik robi zdjęcie z flagą Solidarności.

Relacja Dominika z wyprawy:
Z samego rana 3. sierpnia
w dziesięcioosobowym składzie
wylądowaliśmy w Biszkeku stolicy Kirgizji.  Na lotnisku  przywitała nas wielka reklama Kirgizji,
zachęcająca do odwiedzin tego
kraju.  To co pamiętam jeszcze
z tych pierwszych kilku chwil, zaraz po przyjedzie do tej wydawałoby się zapomnianej przez świat
byłej republiki radzieckiej, to bardzo wysoka temperatura (dochodząca do 38 stopni Celsjusza),  
przy jednocześnie bardzo suchym  
powietrzu.
Ta wybuchowa mieszanka
sprawiła , ze nasza dalsza trasa
była mecząca i ciągnęła się w nieskończoność….
Pozostali uczestnicy wyprawy
to: Wojtek Jankowski  -  kierownik
wyprawy (Warszawa ), Andrzej
Garbien (Bielsko Biała), Edward
Fudro (Police), Jacek Sidlarewicz
(Żyrardów), Mateusz Gątkowski
(Lubin), Piotr Idczak (Częstocho-
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wa), Tadeusz Henzel (Poznań),
TomekKosicki (Warszawa) .
Pochodziliśmy z różnych stron
Polski, ale cześć osób znała się
z poprzednich wypraw  lub spotkań na szlaku. Tak czy inaczej
było kilku już doświadczonych
wspinaczy, jak i młodszych kolegów.
Po wylądowaniu czekał na nas
umówiony transport do Osh drugiego pod względem wielkości miasta w kraju  i dalej do  bazy
u podnóża góry (BC3600 m).
Droga do Osh przebiegła bez
większych problemów  i po 13 godzinach jazdy dotarliśmy do celu.
Następnego dnia po problemach związanych ze stanem  technicznym   naszych dwóch aut  
(w jednym aucie co kilkaset metrów gotowała się woda w chłodn i c y , d r u g i e a u t o j e c h a ł o                       
z uciekającym powietrzem z koła)
dotarliśmy do bazy. Baza znajdowała się na morenie czołowej lo-

dowca, na bezkresnych łąkach
z malowniczymi jeziorkami w tle,  
na których pasły się konie i owce.
Po dniu odpoczynku rozpoczęła się akcja górska, a wiec wyjście
do obozu I i, marsz w górę
z wynoszeniem depozytu, zakładanie kolejnych wyższych
obozów II- go 5400 m  i III-go  na
wysokości 6100 m, dostarczenie
do nich żywności i gauz, aklimatyzowaniu  się i oraz przygotowywanie ataku  szczytowego.
Już w obozie  I podzieliliśmy
się na 3 zespoły, tak by wszystko
przebiegało w miarę możliwości
sprawnie. Niestety, u niektórych
uczestników wyprawy wystąpiły
problemy zdrowotne,  
które wyeliminowały trzech
uczestników z możliwości ataku
szczytowego.
W 11 dniu  od przyjazdu, tj. 14
sierpnia  podjąłem osobista decyzję odłączenia się od   grupy  i jako pierwszy podszedłem do próby ataku szczytowego. Moja de-

cyzja nie była może najlepsza dla  
zespołu, bo wiązała się z jego osłabieniem.
Atak jednak zakończył się dla
mnie sukcesem.
W skutek popełnionych błędów
atak  trwał ponad 17 godzin i dopiero po 21 czasu lokalnego, dotarłem do namiotu w obozie
3-cim. Niestety na szczyt dotarłem bardzo późno (około godziny
15-stej) Następowało załamanie
pogody i widoczność  była  bardzo ograniczona… Tak wiec po
kilku chwilach spędzonych na
szczycie, ruszyłem w drogę powrotną do obozu III-go.
W ciągu kolejnych dwóch dni
zszedłem szczęśliwie, do bazy mijając po drodze kolegów udających  się w kierunku szczytu.
Z powodu niestabilnej pogody  
i przykrej przygody   jednego
z uczestników  (wpadł do szczeliny lodowcowej),  kolejny atak
szczytowy odbył się 21-go sierpnia i zakończył się pełnym sukce-
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sem.  Edward Fudro oraz Jacek Sidlarewicz stanęli na Piku Lenina.
Niestety podczas zejścia z obozu III, Jacek doznał bardzo poważnego urazu oka i od obozu II
potrzebna była akcja ratownicza.
Na  szczęście sprawna akcja
i pomoc kolegów zakończyła się
pomyślnie i wszyscy cało znaleźli
się w bazie. Droga powrotna do
Osh i Biszkeku  przebiegała bez
najmniejszych komplikacji.
W Osh chłopaki udali się na konsultacje do miejscowego lekarza
i powoli zaczęli wracać do zdrowia.
W dniach od 22-go do  26-go
sierpnia uczestnicy wyprawy
w komplecie wrócili do domów  
rodzinnych w Polsce.
Dominik Ziembowicz

PS. Serdecznie dziękuję Frankowi
Poszelużnemu, przewodniczącemu
KZ NSZZ „Solidarność” przy ZWR
za wsparcie finansowe naszej wyprawy.

