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OśRODkA FUNDAcjI 
SOLIDARNOścI
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Ośrodek 
Diagnostyki 
Onkologicznej 
ma już 

Szkolenia
Członkowie zakładowych komisji rewi-

zyjnych z organizacji w: Hucie Miedzi „Gło-
gów” Oddziale KGHM „Polska Miedź” SA 
w Żukowicach, Sitechu Sp. z o. o. w Polko-
wicach, Zakładach Wzbogacania Rud Od-
dziale KGHM „Polska Miedź” SA w Polko-
wicach, Wojewódzkim Szpitalu Specjali-
stycznym w Legnicy i Cynk-Malu Sp. z o. o. 
Legnicy. SA wzięli udział w szkoleniu Zasa-
dy działania komisji rewizyjnej, które miało 
miejsce w Legnicy, w dniach 14 - 15 czerw-
ca br. Celem szkolenia było poznanie zasad 
działania komisji rewizyjnych, pogłębienie 
znajomości prawa wewnątrzzwiązkowego 
oraz opanowanie podstaw zarządzania fi-
nansami podstawowych jednostek organi-
zacyjnych. Warsztaty przeprowadziły Ewa 
Kosiorowska i Lidia Marszałek.

mmm
7 - 8 września - Elementy rachunkowo-

ści zarządczej na zamówienie Organizacji 
Zakładowej w Sanden Manufacturing Po-
land Sp. z o. o. w Polkowicach

mmm
14 - 15 września - Zarządzanie sobą 

w czasie dla grupy uczestników projektu 
PEZ

mmm
    17 - 18 września - szkolenie dla sipow-

ców z Sitechu

mmm
19 września - szkolenie dla członków 

Klubu SIP

mmm
20 - 21 września - Świadome kształto-

wanie wizerunku działacza związkowego - 
część 2

mmm
25 - 28 września - Szkolenie podstawo-

we nt. rozwoju NSZZ „S” i Lider dialogu au-
tonomicznego - część 2 na zamówienie Or-
ganizacji Międzyzakładowej w Hucie Miedzi 
„Głogów”

Swoją działalność Ośrodek 
Diagnostyki Onkologicznej 
Społecznej Fundacji Soli-

darności rozpoczął w 1992 roku, 
w pomieszczeniach dzierżawio-
nych od Szpitala Wojewódzkie-
go. Pracowało w nim wówczas 
12 osób. Dziś zatrudniamy ich 25 
– mówi Dorota Czudowska, 
dyrektor ODO. - Siedem lat póź-
niej ośrodek przeniósł się do 
obecnej siedziby na ulicę Ander-
sa. W ciągu 20 lat działalności 
udzieliliśmy ponad 457 tys. 
świadczeń medycznych. W tym 
wykonaliśmy ponad 146,5 badań 
mammograficznych i ponad 110 
tys. badań USG. Wykryliśmy 
1102 nowotwory złośliwe piersi - 
dodaje.

Działalność ośrodka to rów-
nież organizacja konferencji na-
ukowych, wykładów na temat 
profilaktyki chorób nowotworo-
wych, wydawanie i kolportaż 
broszur oświatowych. W ośrod-
ku mają swoją siedzibę Polskie 
Forum Europejskiej Koalicji do 
Walki z Rakiem Piersi EUROPA 
DONNA i legnickie Stowarzy-
szenie EUROPA DONNA. Efek-
tem współpracy między nimi są 
doroczne Pikniki Onkologiczne, 
„Marsze ku Zdrowiu” oraz wiele 
innych inicjatyw na terenie całe-
go powiatu. Ośrodek współpra-
cuje z Międzynarodowym Cen-
trum Badań Genetycznych 
w Szczecinie.

Działalność ośrodka wspiera 
Społeczna Fundacja Solidarności, 
która powstała w latach osiem-
dziesiątych minionego wieku. 
W 1987 roku kongres USA poda-
rował NSZZ Solidarność 1 mln 

dolarów. Pieniądze zostały prze-
znaczone na fundusz społeczny 
utworzony na I Zjeździe Solidar-
ności.

Powołano wówczas grupę ro-
boczą, która opracowała działa-
nia fundacji, której zadaniem by-
ło m. in. tworzenie niezależnych 
ośrodków w służbie zdrowia 
oraz wspieranie ich działalności.

- Z otrzymanych pieniędzy 
utworzyliśmy pięć ośrodków – 
mówił prezes zarządu Krzysztof 
Wojtyło. – Były to ośrodki w Kra-
kowie, Gdańsku, Warszawie, Ło-
dzi i w Legnicy.

Niestety, niektóre ośrodki ze 
względu na sytuację finansową 
musiały zakończyć swoją działal-
ność. Legnicki dzięki dobremu 
zarządzaniu działa prężnie i roz-
wija się. Na dzień dzisiejszy fun-
dacja wspiera dwa oddziały, jed-
nym z nich jest właśnie legnicki 
Ośrodek Diagnostyki Onkolo-
gicznej.

- Korzystając z okazji chciał-
bym przekazać pani doktor 
i wszystkim pracownikom gratu-
lacje za te dwadzieścia lat pracy 
i życzyć kolejnych sukcesów i ra-
dości. Ze swej strony obiecuję 
wspierać ośrodek, aby jak najle-
piej działał dla tutejszej społecz-
ności.  – powiedział prezes 
Krzysztof Wojtyło składając pra-
cownikom życzenia.

Mieszkanki województwa 
chętnie korzystają z badań profi-
laktycznych. Dziś na Dolnym 
Śląsku wyleczalność nowotworu 
piersi sięga 80 procent. Duży 
wkład w ten wynik ma legnicki 
Ośrodek Diagnostyki Onkolo-
gicznej.
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Wystawą poświęconą  
dr Zdzisławowi Szulcowi 
i symbolicznym tortem legnicki 
Ośrodek Diagnostyki 
Onkologicznej świętował swoje 
dwudzieste urodziny.

planowane na wrzesień 2012 r.

31 sierpnia  
- Walne 

Zebranie 
Delegatów 
Regionu 

Zarząd Regionu 
Zagłębie Miedziowe 
NSZZ „Solidarność” 

na posiedzeniu  
18 czerwca ustalił,  

że sesja 
sprawozdawcza VII 
Walnego Zebrania 

Delegatów Regionu 
Zagłębie Miedziowe 
NSZZ „Solidarność” 

odbędzie się 31 
sierpnia 2012 roku 

w Lubinie.

Jesteśmy 
mistrzami 
Europy

 ...w umowach śmiecio-
wych. Kto tak twierdzi? Tym 
razem belgijski „Referen-
ces” dodatek do francuskie-
go „Le Soir”. 

Przewodniczący Piotr Du-
da wysłał premierowi w pre-
zencie jeden egzemplarz pi-
sząc m.in. - nagłaśniany przez 
„Solidarność” temat umów 
śmieciowych nie jest ani na-
szym wymysłem, ani naszą 
fanaberią. Dodaje też, że tego 
problemu nie da się zagłu-
szyć językiem sukcesu, trzeba 
się z nim zmierzyć.

Przewodniczący związku 
przypomniał premierowi po 
raz kolejny o związkowych 
projektach ustaw, których 
wprowadzenie pomoże w 
rozwiązaniu tych problemów. 
- dopiero gdy to zrobimy, bę-
dziemy mogli mówić o ma-
lutkim skoku cywilizacyj-
nym.

Dział Informacji kk

Prezydent UEFA Michael Platini był gościem 
NSZZ „Solidarność”. Przed meczem ćwierćfinało-
wym w Gdańsku zwiedził wystawę „Drogi do 
wolności” oraz historyczną salę BHP w Stoczni 
Gdańskiej. 

- Trudno sobie wyobrazić takie wydarzenie bez 
przypomnienia, że to właśnie w Gdańsku narodziła 
się „Solidarność”, która była początkiem zmian w 
Polsce i całej Europie. Bez zwycięstwa „S” Euro 2012 
nie odbyłoby się ani w Polsce, ani na Ukrainie - mó-
wił Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „Solidar-
ność”.

W siedzibie „S” Platini wraz z delegacją, w której 
byli m.in. Zbigniew Boniek i Martin Kalen spotkał 
się z prezydium Komisji Krajowej. W drodze do Sali 
BHP delegacja UEFA zatrzymła się przed pomni-
kiem Poległych Stoczniowców, gdzie odbyło się 
wspólne zdjęcie. Wizytę zakończyło spotkanie w 
miejscu gdzie podpisano porozumienia sierpniowe.

 - Przyjechałem tutaj poznać historię i zobaczyć 
miejsce gdzie to wszystko się zaczęło – powiedział 
Prezydent UEFA Miachael Platini. Dodał, że nie jest 
to wizyta na której zamierza wygłaszać jakiekolwiek 
oświadczenia.

Podczas spotkania przewodniczący Duda opo-
wiedział szefowi UEFA historię miejsc, które zwie-
dzali. Na zakończenie goście wpisali się do pamiąt-
kowej księgi i złożyli swoje autografy na fladze „S”.

„Solidarność” przygotowała się i do turnieju i do 
spotkania z szefem piłkarskiej federacji. Na budyn-
ku siedziby Związku w Gdańsku zawisły bannery z 

hasłem „I tak wygramy...!”. To hasło, które towarzy-
szyć będzie „Solidarności” w najbliższym czasie 
podczas kolejnych akcji związkowych. Oprócz ban-
neru Związek zaprojektował również koszulki czy 
znaczki z polską i angielską wersją hasła: „I tak wy-
gramy...” - „We will win, anyway!”.

Idea „Dnia Solidarności na Euro 2012” narodziła 
się w marcu ubiegłego roku, podczas wizyty prze-
wodniczącego KK NSZZ „S” w siedzibie UEFA w 
szwajcarskim Nyon. Podczas spotkania Piotra Dudy 
z prezydentem UEFA Michelem Platinim pojawiła 
się dwustronna deklaracja, że turniej rozgrywany w 
Polsce i na Ukrainie będzie okazją do promocji „So-
lidarności” i jej dokonań. Szef Związku zaprosił 
wówczas prezydenta UEFA, by podczas jednej z naj-
bliższych wizyt w Polsce był gościem związku i od-
wiedził m.in. historyczną salę BHP w Gdańsku.

Dział Informacji kk

W trakcie obrad Komisji Krajowej, 
która zebrała się 3 lipca w

Domu Polonii na Krakowskim 
Przedmieściu w Warszawie, przewodniczący 
związku wezwał premiera rządu, aby wywią-
zał się ze swoich deklaracji. - Za kilka dni mi-
ną dwa miesiące od czasu, gdy osobiście zło-
żyłem Panu dwa projekty ustaw – czytamy 
w liście przewodniczącego.

Zwracam się z pytaniem – jaki jest los na-
szych projektów i kiedy rozpoczną się prace 
nad tymi dokumentami. Złożone premierowi 
8 maja br. podczas pikiety przed Urzędem 
Rady Ministrów projekty dotyczą oskładko-
wania tzw. umów śmieciowych i ogranicze-
nia patologii występujących wobec pracowni-
ków tymczasowych.

Trzeci – o podniesieniu płacy minimalnej – 
jako projekt obywatelski, pod którym „S” ze-
brała ponad 300 tys. podpisów, od roku leży 
w Sejmie. Piotr Duda przypomniał podczas  
konferencji prasowej, że „Solidarność” czeka 
na wywiązanie się z deklaracji zarówno pre-
miera jak i prezydenta, którzy wydłużając 
wiek emerytalny zapowiedzieli prace nad bu-
dowaniem tej ustawy z innymi ustawami ła-
godzącymi skutki jej prowadzenia. Przypo-
mniał też deklarację prezydenta o wsparciu 
strony społecznej w tych działaniach.

Komisja Krajowa odniosła się do znoweli-
zowanej ustawy o zgromadzeniach publicz-
nych. W specjalnym stanowisku możemy

przeczytać m.in., że zmiany w ustawie 
o zgromadzeniach publicznych dokonane 
przez koalicję PO PSL z inicjatywy Prezyden-

ta RP ograniczają podstawowe 
prawo wolności obywateli – 
prawo do zgromadzeń. Zda-
niem związkowców zostały 
one zmienione w taki sposób, 
aby w praktyce uniemożli-
wić zorganizowanie legalnej 
manifestacji. A sam szef 
związku skandalem nazwał 
tryb w jakim ustawa była 
przyjmowana i zapowie-
dział jej zaskarżenie do try-
bunału konstytucyjnego.

- Znowelizowane pra-
wo na żadnym etapie nie 
b y ł o  k o n s u l t o w a n e 
z partnerami społeczny-
mi, to złamanie prawa 
i prawdziwy skandal – 
ocenił.

Komis ja  Kra jowa 
w podsumowaniu sta-
nowiska stwierdziła, 
że koalicja rządząca 
przerzucając odpo-
wiedzialność na  rganiza-
torów manifestacji, zdejmując ją z służb dpo-
wiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek 
publiczny, wprowadzając jednocześnie kary 
materialne, podąża w kierunku Rosji Putina, 
a nie demokratycznego państwa szanującego 
prawo swoich obywateli do społecznego 
sprzeciwu.

Dyskutując o potencjalnych akcjach prote-
stacyjnych,związkowcy uzależnili swoje dzia-

łania od odpowiedzi szefa rządu. Jednak nie 
wyznaczyli premierowi konkretnego termi-
nu. - to byłoby nieeleganckie – stwierdził Piotr 
Duda, ale zaraz dodał, że ma nadzieję na 
szybką odpowiedź.

co z naszymi ustawami?
Euro się skończyło, sportowe emocje już opadły, dlatego przewodniczący „Solidarności” 
Piotr Duda pyta w liście otwartym premiera Donalda tuska – co ze związkowymi projektami 
ustaw. Na odpowiedź premiera nie będzie długo czekał, ale terminu mu nie wyznaczył.

Platini był gościem Solidarności
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caritas Diecezji 
Legnickiej organizuje 
zbiórkę pieniędzy 
i produktów 
żywnościowych dla 
rodzin, które 
ucierpiały przez 
burze i intensywne 
ulewy.

W nocy z 5 na 6 lipca 
mieszkańcy diecezji 
legnickiej zmagali się 

z ogromną ulewą i burzami. 
Wiele gospodarstw domowych 
zostało podtopionych. Najbar-
dziej ucierpieli mieszkańcy Gry-
fowa Śląskiego, Olszyny Lubań-
skiej, Złotoryi, Świerzawy, Woj-
cieszowa i Ubocza. 

Żywioł zniszczył także drogi, 
mosty, niektóre budynki popę-

kały, a mieszkańcy zostali po-
zbawieni prądu, zalane zostały 
łąki i pola.

Caritas Diecezji Legnickiej 
apeluje o pomoc poszkodowa-
nym. Wszystkie osoby, które 
chcą pomóc finansowo, mogą 
wpłacać pieniądze na konto Ca-
ritas Diecezji Legnickiej 75 1090 
2066 0000 0001 0311 3423. 
W sprawach pomocy material-
nej, Caritas prosi o kontakt e-
mailowy na adres legnica@cari-
tas.pl

Z kolei 15 lipca biskup legnic-
ki zarządził zbiórkę do puszek 
w parafiach. Zebrane pieniądze 
trafią do poszkodowanych.

Do siedziby Caritas można 
dostarczać potrzebne produkty 
żywnościowe: konserwy, mle-
ko, wodę mineralną, gotowe da-
nia obiadowe, dżemy, makaro-
ny, cukier. Potrzebne są także 
środki czystości i chemiczne. 

caritas organizuje zbiórkę 
dla powodzian
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Jest upał – pracodawco, pamiętaj o pracowni-
kach! Zimne napoje, przerwy w pracy czy skróce-
nie czasu pracy mogą przynieść ulgę, gdy przycho-
dzi wysoka temperatura.

- Zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higie-
nicznych warunków pracy to jeden z podstawowych 
obowiązków pracodawców. Dotyczy to również dni, 
gdy temperatura idzie mocno w górę - mówi Iwona 
Pawlaczyk, ekspert NSZZ „Solidarność”.

Obowiązki pracodawców w tym zakresie w dużym 
stopniu zależą od procesów technologicznych, które 
zachodzą przy wykonywaniu określonej pracy. - 
W innej sytuacji jest hutnik, narażony na wysokie 
temperatury czy pracownik budowy a w innej pra-
cownik zatrudniony w biurze - dodaje Pawlaczyk.

Zgodnie z kodeksem pracy oraz rozporządze-
niem Rady Ministrów z 1996 r. w sprawie profilak-
tycznych posiłków i napojów, jeżeli temperatura po-

wietrza przekracza 28 stopni Celsjusza, pracodawca 
powinien nieodpłatnie zapewnić pracownikom za-
trudnionym w pomieszczeniach zimne napoje. Oso-
bom pracującym na otwartej przestrzeni napoje 
przysługują przy temperaturze 25 stopni C. Rów-
nież w warunkach gorącego mikroklimatu (czyli 
w pomieszczeniach, miejscach wykonywania pra-
cy, w których panuje wysoka temperatura), charak-
teryzującego się wysokim obciążeniem termicz-
nym, powyżej 25 stopni C pracownicy muszą mieć 
zapewnione napoje.

Warto pamiętać, że napoje powinny być odpo-
wiednio zimne lub gorące w zależności od warunków 
wykonywanej pracy, wzbogacone w sole mineralne 
i witaminy (w przypadku wykonywania pracy w wa-
runkach gorącego mikroklimatu oraz dostępne dla 
pracowników w ciągu całej zmiany roboczej i w ilości 
zaspokajającej ich potrzeby.

- Przy pracach fizycznych, gdy nie ma stałego do-
stępu do bieżącej wody, niezależnie od wody zdatnej 
do picia lub innych napojów, pracodawca zobowiąza-
ny jest do zapewniania pracownikowi co najmniej 90 li-
trów wody dziennie, aby mógł się umyć. Ma również 
obowiązek dbania o utrzymanie sprawności urządzeń 
wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych na terenie zakła-
du. Musi też zainstalować rolety lub żaluzje, które po-
zwolą zasłonić okna – przypomina Iwona Pawlaczyk.

O odpowiednich warunkach pracy powinni pa-
miętać pracodawcy zatrudniający pracowników przy 
pracach szczególnie niebezpiecznych wymagających 
wysokiej sprawności psychofizycznej, a także kobie-
ty w ciąży i karmiące piersią. Trzeba również pamię-
tać o zakazie pracy pracowników młodocianych 
w pomieszczeniach, w których temperatura powie-
trza przekracza 30 stopni, a wilgotność względna po-
wietrza 65 proc.  Dział Informacji kk

Polska bliżej Putina
Zmiany w ustawie o zgromadzeniach publicznych doko-

nane przez koalicję PO PSL z inicjatywy Prezydenta RP ogra-
niczają podstawowe prawo wolności obywateli – prawo do 
zgromadzeń publicznych – stwierdziła w swoim stanowisku 
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” obradująca w dniu 
dzisiejszym w Warszawie.

Zdaniem związkowców nowelizacja, która została przyjęta 
bez konsultacji społecznych, co jest złamaniem prawa, pozosta-
wia w gestii urzędników decyzje o podstawowych prawach 
obywateli i w praktyce uniemożliwia legalne zorganizowanie 
protestu. Zmiany podążają w kierunku Rosji Putina – czytamy 
w podsumowaniu stanowisku „S”.

Na konferencji prasowej przewodniczący związku Piotr Du-
da przedstawił kopię decyzji prezydent Warszawy, która za-
broniła Komisji Międyzakładowej „S” Pracowników Sądow-
nictwa zorganizowania manifestacji 8 czerwca br. Jak wskazuje 
na tym przykładzie Duda, poprzednie przepisy dawały takie 
prawo władzom samorządowym bez nowelizacji. Szef związ-
ku przekazał też dziennikarzom list otwarty do Premiera, w 
którym pyta – co z projektami ustaw o oskładkowaniu umów 
śmieciowych i pracy tymczasowej, które premier otrzymał 
podczas spotkania 8 maja br.

Członkowie KK dyskutowali też o kolejnych działaniach w 
ramach akcji „Stop 67” oraz jesiennej kampanii przeciwko umo-
wom śmieciowym. Jednak konkretne decyzje uzależnione są 
od dalszych prac nad związkowymi projektami ustaw.

Twarde „nie” dla 
zmian w Karcie 
Nauczyciela

Pod egidą sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego, odbyło się dzisiaj 
spotkanie w sprawie zmian w Karcie Nauczyciela.

Wzięli w nim udział związkowcy, przedstawiciele samorządów i parlamentarzy-
ści.  - Podtrzymujemy naszą negatywną opinię na temat propozycji samorządów. 
Przedstagamy przed wprowadzaniem tylnymi drzwiami zmian w sprawach tak fun-
damentalnych jak edukacja - mówi Ryszard Proksa, przewodniczący oświatowej 
„Solidarności”.

Uczestników spotkania oburzyła nieobecność przedstawiciela rządu na dzisiej-
szym spotkaniu. Zdaniem Ryszarda Proksy nie ma sensu rozmawiać o tak istot-
nych zmianach bez udziału wszystkich zainteresowanych stron. - Mamy nadzieję, 
że przedstawiciel rządu weźmie udział w następnym spotkaniu - dodaje Proksa. 

W kwietniu samorządowcy przedstawili Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu wła-
sne propozycje zmian w oświacie. Większości nie akceptują oświatowe związki zawo-
dowe. W ustawie o systemie oświaty strona samorządowa proponuje m.in. możli-
wość przekazywania szkół i placówek oświatowych innym osobom prawnym lub fi-
zycznym bez względu na liczbę uczniów Natomiast w ustawie Karta Nauczyciela m.
in.:

- objęcie zapisami ustawy tylko nauczycieli „tablicowych”,
- wyższe pensum dydaktyczne (20 + 2 godziny),
- skrócenie urlopu wypoczynkowego do 52 dni w placówkach feryjnych,
- ograniczenie systemu awansu zawodowego do stopnia nauczyciela mianowa-

nego (nadawanego przez dyrektora), nauczyciel dyplomowany – tytuł honorowy,
- rezygnację z dodatku wiejskiego i mieszkaniowego,
- nowe zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia (orzeka zespół, na rok 

szkolny).
Dział Informacji kk

Pracodawcy transnarodowi stosują 
często te same nieetyczne praktyki 
wobec pracowników. Aby się temu 

przeciwstawić musimy coraz częściej dzia-
łać wspólnie z naszymi kolegami z zagra-
nicy – mówi Alfred Bujara, przewodniczą-
cy Sekretariatu Banków, Handlu i Ubez-
pieczeń NSZZ „S”. Dlatego przedstawicie-
le związków zawodowych działających 
w sektorze handlu z Czech, Słowacji i Pol-
ski planują wspólne działania na rzecz pra-
cowników tego sektora. Wczoraj w War-
szawie zakończyło się dwudniowe spotka-
nie przewodniczących handlowych związ-
ków zawodowych z Czech, Słowacji i Pol-

ski z udziałem Działu Rozwoju Związku 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
oraz przedstawicieli Fundacji Eberta, która 
patronuje wspólnemu przedsięwzięciu. 

- Mamy już konkretny plan, który za-
czniemy realizować jesienią. Jednak w tej 
chwili nie ujawniamy, jaka sieć będzie na-
szym celem - mówi Kacper Stachowski Kie-
rownik Działu Rozwoju Związku Komisji 
Krajowej.

Sektor handlu to jedna z najbardziej dyna-
micznie rozwijających się branż. Jak szacuje 
Dział Rozwoju Związku KK NSZZ „S” pra-
cuje w niej około 1 mln pracowników, z czego 
około 400 tys. pracuje w koncernach transna-

rodowych. Z doświadczeń „S” wynika, że 
niestety w większości przypadków zysk osią-
gany jest kosztem pracowników. 

Projekt w handlu to efekt współpracy 
z Fundacją im. Friedricha Eberta, która anga-
żuje się m.in. w działania związane z budo-
waniem dialogu społecznego i organizowa-
niem pracowników w związek zawodowy. 
Dodatkowego wsparcia udzielą związkow-
com z Polski, Czech i Słowacji przedstawicie-
le niemieckiego Verdi oraz międzynarodowa 
organizacja UniCommerce, zrzeszająca 
związki zawodowe działające w sektorze 
handlu.

Dział Informacji kk 

KILKA ZDAŃ 
WSTĘPU

1 lipca 1980 roku władze 
Polskiej Rzeczpospolitej Lu-
dowej zdecydowały o pod-
wyżce cen żywności. Była to 
podwyżka szczególnie do-
tkliwa ponieważ obejmowa-
ł a  o n a  c e n y  w ę d l i n               
i mięsa.  Jak zauważają hi-
storycy specjalizujący się 
w tematyce strajków lipco-
wych nastroje społeczne by-
ły bardzo złe, poziom życia 
obniżał się błyskawicznie, 
a szczególnie dotkliwe pod-
wyżki były właśnie na Lu-
belszczyźnie, w ciągle nie 
doinwestowanej Polsce„ B”, 
gdzie płace  i tak były śred-
nio o11% niższe niż w resz-
cie kraju. „ Od razu na wpro-
wadzenie podwyżki odpo-
wiedziała protestem grupa 
pracowników Wytwórni 
Sprzętu Komunikacyjnego 
PZL w Mielcu. W następ-
nych godzinach 1 lipca za-
strajkowały kolejne pojedyn-
cze zakłady w Sanoku, Tar-
nowie, warszawski Ursus 
i tarnobrzeski Transbud.”” 
Aż do sierpniowych straj-
ków na Wybrzeżu protesty 
robotnicze o największym 
natężeniu miały miejsce na 
Lubelszczyźnie. Pierwszy 
strajk wybuchł 8 lipca. 
W Wytwórni Sprzętu Ko-
munikacyjnego              w Świd-
niku grupa około 80 pracow-
ników rozpoczęła protest.” 
„Protesty miały swoje apo-
geum 18 lipca. Jak wyliczył 
lubelski historyk Marcin Dą-
browski, właśnie 18 lipca 
strajkowało około 18 tysięcy 
osób w całym regionie na 
Lubelszczyźnie w 79 zakła-
dach pracy. Pojedyncze pro-
testy trwały jeszcze do 24 
lipca.” Główne postulaty 
wysuwane przez strajkują-
cych miały charakter ekono-
miczny, chodziło o rekom-
pensaty za podwyżki oraz 
podwyżki plac. Okazało się, 
że trzeba też było żądać  tak 
podstawowych rzeczy jak 
odzież ochronna, ręczniki 
czy mydła. Jednak domaga-
no się także zniesienia przy-
wilejów milicji czy wojska, 
doinwestowania regionu,  
krytykowano of ic ja lne 
związki zawodowe. „Wysu-
wano także postulat wpro-
wadzenia wolnych sobót 
oraz zagwarantowania bez-
pieczeństwa strajkującym. 
Spełnienie tego ostatniego 
oznaczało faktycznie uzna-
nie legalności tej formy pro-
testu. Kolejarze domagali się 
też zakazu wstępu na teren 
lokomotywowni funkcjona-
riuszy MO i SB, oraz jawno-
ści decyzji o przyznawaniu 
nagród i awansów.” Udało 
się przynajmniej w jednym 
zakładzie uzyskać możli-

wość demokratycznych wy-
borów do rady zakładowej.  
Jak trafnie zauważyła M. 
Choma-Jusińska podjęte 
przez władze negocjacje 
oraz podpisywane porozu-
mienia de facto legalizowało 
strajk jako dopuszczalna for-
me protestu w PRL.

KTO TO ZACZĄŁ

Często wspomina się du-
chownych lubelskich, którzy 
mięli realny wpływ na opi-
nię publiczną. Wymienia się 
na nazwiska: ojca Ludwika 
Wiśniewskiego, prowadzą-
cego duszpasterstwo akade-
mickie, księży Mieczysława 
Brzozowskiego czy Wacła-
wa Oszajcy. 

Strajki nie zorganizowały 
się przecież same. Choć wy-
buchały spontanicznie za-
wsze musiał być ten pierw-
szy pracownik, który wyłą-
czył maszynę., który pocią-
gnął za sobą innych. Jak Mi-
rosław Kaczan ze Świdnic-
kiego WSK

     - To był normalny dzień 
pracy.-wspominał po latach- 
Rano stanąłem przy swojej 

maszynie, na III gnieździe 
wydziału 320. Robiłem wte-
dy pierścienie do piasty Mi-
2. Obok mnie pracował Sta-
nisław Konowałek i Adam 
Zieliński. Jak co dzień kole-
dzy zaraz po otwarciu baru 
poszli na śniadanie. Ja zwy-
kle brałem kanapki z domu. 
W pewnym momencie usły-
szałem podniesione głosy 
mężczyzn. Koledzy wyszli 
z baru i w mocnych słowach 
coś komentowali. Stasio Ko-
nowałek wrócił do maszyny 
i od niego dowiedziałem się, 
że w barze podrożała żyw-
ność. Ponieważ dzień wcze-
śniej, w Dzienniku Telewi-
zyjnym zapowiedziano, że 
podwyżki cen nie obejmą 

punktów zbiorowego ży-
wienia, a że jestem impul-
sywny, wiadomość przynie-
siona z baru ogromnie mnie 
zdenerwowała. – „Stasiek, 
tak dalej być nie może, staje-
my. Wyłączamy maszyny - 
strajk.” Obaj porozumieli się 
z innymi pracownikami do-
prowadzając do strajku na 
innych wydziałach. Doszło 
do rozmów z dyrekcja i oka-
zało się, że pracownicy od-
ważnie wyrażają swoje nie-
zadowolenie nie tylko co do 
sytuacji w zakładzie, ale 
i w regionie i kraju. 

„Rano sam zacząłem 
stra jk-  mówił  Kaczan- 
a w południe byłem auten-
tycznie zaskoczony jego roz-
miarami i tak ostro wyraża-
nymi opiniami. Nie sądzi-
łem, że w ludziach siedzi ty-
le goryczy, złości oraz że 
zdolni są do tak poważnych 
i mądrych przemyśleń. Prze-
cież, na co dzień, w więk-
szym gronie baliśmy się 
o tych sprawach rozma-
wiać”

M. Kaczan uważa także, 
że ponieważ władze podjęły 

rozmowy, nie było poważ-
niejszych represji, została 
przełamana bariera strachu 
i ułatwiło to późniejsze roz-
przestrzenianie się strajków 
sierpniowych.

Ważną rolę w strajkach 
lipcowych odegrali koleja-
rze. Spektakularne zabloko-
wanie lubelskiego węzła ko-
lejowego, wymontowywa-
nie z lokomotyw urządzeń 
pozwalających je urucho-
mić., zamykanie kabin ma-
szynistów na klucz, piękny 
mit o przyspawaniu loko-
motyw do szyn przyczynił 
się do rozpowszechniania 
informacji o strajkach na Lu-
belszczyźnie. Jak ustalił hi-
storyk jeszcze ”na przełomie 

1979/1980 r. pra-
cownicy Loko-
motywowni 
P K P                    
w Lublinie, 
Czesław Nie-
zgoda i Zdzi-
sław Szpa-
kowski, na-
wiązali kon-
takt z księ-
dzem Janem 
Zieją, człon-
kiem KSS KOR. 
Dzięki temu do 
Lublina trafiały 
niezależne wydaw-
nictwa, przywożone 
między innymi przez 
Wojciecha Onyszkiewicza, 
c z a s o w o  z w i ą z a n e g o                          
z Lublinem członka KOR. 
Kolportowano je w robotni-
czych środowiskach Lubli-
na, zwłaszcza wśród pra-
cowników lokomotywowni. 
Jeszcze przed lipcowym pro-
testem wśród kolejarzy to-
czyły się dyskusje na temat 
rozwiązania dotychczaso-
wej rady zakładowej, wy-
brania własnej niezależnej 
reprezentacji załogi, a nawet 

powołania, za przykładem 
Katowic i Wybrzeża, wol-
nych związków zawodo-
wych. W kwietniu 1980 r. 
Niezgoda, jako delegat na 
wybory do rady zakładowej, 
dążył do upowszechnienia 
tej inicjatywy. Starania Szpa-
kowskiego o stworzenie 
możliwości otwartej dysku-
s j i  o problemach kolei 
z udziałem dyrekcji zakła-
du, wszystkich pracowni-
ków i członków lokalnych 
struktur PZPR zostały uzna-
ne za niepożądane. Usunię-
to go z PZPR i związków za-
wodowych.”

„Kiedy strajki sierpniowe 
zakończyły się sukcesem, 
we wrześniu 1980 roku na 

zebra-
n i u 
w Świdniku przed-
stawiciele 27 zakładów 
i środowisk pracowniczych 
powołały Międzyzakłado-
wy Środkowo-Wschodni 
Komitet Założycielski Nie-
zależnych Samorządnych 
Związków Zawodowych 
z siedzibą w Lublinie. Jego 

przewodniczącym został 
Czesław Niezgoda.” Cz. 
Niezgoda jest także działa-
czem  kolejarskich duszpa-
sterstw.

CDN

Być może ktoś powie 
„Znowu ten lipiec, o tym już 
było” wtedy odpowiem 
„Tak było i będzie jeszcze 
nie raz, ponieważ obcowa-
nie z bohaterami nie tylko 
nie przynosi szkody, ale jesz-
cze wzmacnia siłę ducha, 
odwagę oraz umacnia lub 
zgoła przywraca poczucie 
sensu w, czasem trudną pra-
cę związkową. 

 Agnieszka Rurak-Żeleźny

P.S. Li-
piec jest ważny 

również dla nas Legniczan. 31 
lipca 1947 roku wykonano wy-
rok śmierci na b. wiceprezyden-
cie miasta Władysławie Dy-
bowskim. Skazano go w peere-
lowskim procesie, głównymi 
zarzutami była działalność wy-
wiadowcza na usługach za-

chodniego imperializmu i na 
rzecz obalenia władzy ludowej. 
W. Dybowski wraz z synem 
Konradem prowadził z ramie-
nia konspiracyjnego WiN dzia-
łalność wywiadowczą dla rządu 
polskiego w Londynie. O tym 
zapomnianym bohaterze nasze-
go miasta jeszcze będziemy pi-
sać, teraz 

namawiamy gorąco Legniczan 
do oddania mu hołdu we wtorek 31 
lipca o godzinie 18.00 przy Obeli-
sku Ofiar Bolszewizmu 1939-1956 
(stacja benzynowa STATOIL).

A. R-Ż 
Źródło: teksty internetowe, 

wykłady, materiały 
encyklopedyczne Małgorzaty 

choma-jusińskiej, Anny konopki, 
Marcina Dąbrowskiego

WIERNOŚĆ  
PRAWDZIE 
I WŁASNEMU SUMIENIU
Siostry od Aniołów

Zakon powstał w XIX wieku i związany jest z ziemią wileńską. 
Jego zadaniem była praca  w konspiracji i ukryciu: pomoc potrze-
bującym, modlitwa, apostolstwo wbrew władzom zaborczym 
i okupacyjnym.

Gdy Kresy dostały się pod panowanie sowieckie, zakonnice 
prowadziły swą działalność w coraz trudniejszych warunkach.

Aresztowania i oskarżenia
Mimo to z odwagą pełniły swą służbę wobec pozostałych Pola-

ków, przyjmując nazwę Towarzystwo Filantropijno-Oświatowe,  
a nawet nawiązały kontakt z kapłanem,  by ten odprawiał dla nich 
i innych wiernych Msze Święte. Kapłan w tajemnicy mieszkał nie-
opodal zakamuflowanego domu zakonnego, w piwnicy. 

Niestety, w jego otoczeniu znaleźli się donosiciele. Na skutek ich 
działalności w 1950 roku wileńska część zgromadzenia została 
zdekonspirowana. W ciągu lat 1950-1951 aresztowano siostry, 
postulantki, juniorystki.  Wśród nich znaną stygmatyczkę siostrę 
Wandę Broniszewską. W grudniu 1950 roku zapadł pierwszy wy-
rok , w czerwcu 1951 roku następny. Siostry oskarżano  „o ukry-
wanie agenta Watykanu, przynależność do tajnej organizacji  i an-
tysowiecką agitację”, księdza zaś o ”przynależność do agentury 
Watykanu i o misjonarską działalność antysowiecką”. Ksiądz An-
toni Ząbek został skazany na 25 lat łagrów, siostry „otrzymały wy-
roki od siedmiu do dziesięciu lat”.

Kary
Siostry zesłano do obozów Karagandy, Workuty, Irkucka.
Jako więźniarki obsługiwały „kuchnie, jadalnie, pralnie, łaźnie, 

piekarnie, suszarnie, przynosiły drewno i wodę. Były tragarzami 
i drwalami, kopały kanały, rozładowywałyi załadowywały drewno 
do wagonów, piłowały drewno, pracowały w kamieniołomach, re-
perowały dachy, ścinały drzewo w tajdze, budowały fundamenty 
przy kopalniach workuckich. Pracowały w fabrykach, gdzie ulega-
ły wypadkom ( jedna z nich miała zmiażdżoną przez młot elektrycz-
ny dłoń).”  Siostra W. Boniszewska zaś przewieziona została do 
jednego z więzień, była poddawana poniżającym badaniom, trzy-
mana wraz z psychicznie chorymi, skazywana na karcer. Przez so-
wieckich lekarzy traktowana była jak wybryk natury. 

Solidarność
Choć w  czasie dochodzenia siostry zostały rozmieszczone 

w różnych celach, to jednak udawało im się  doprowadzić do tego, 
że reszta osób w celi wspólnie modliło się  za przesłuchiwaną.  Jed-
na z zakonnic swoją postawą modlitewną pozyskała szacunek u in-
nych więźniarek, które w rezultacie poprosiły ją o odprawienie re-
kolekcji. „ Chciałyśmy przed wyjazdem ( do łagrów) w dalekie stro-
ny pomyśleć o Bogu i własnej duszy, proszę nam w tym dopo-
móc” zwróciły się do zakonnicy Marii Herman.

„ Wśród aresztowanych sióstr były też postulantki przed złoże-
niem ślubów”. Dziewczęta te ostrzeżone przez przełożoną, że mo-
gą być aresztowane - mogły wrócić do swych rodzinnych domów, 
jednak żadna się na to nie zdecydowała. Podczas pobytu w więzie-
niu, oczekując na wysłanie do obozów  wszystkie juniorystki (sio-
stry po ślubach czasowych) ponowiły bezterminowo swe śluby.

Siostry starały się nawet w nieludzkich łagierniczych  warun-
kach prowadzić życie zakonne.

Co więcej, udało im się nawiązać kontakt z więzionymi lub pozo-
stającymi na zsyłce w pobliżu obozów kapłanami.

Jedna z zakonnic pomagała kobietom w kwestiach spowiedzi. 
„Te , które nie wychodziły poza obóz, podprowadzała do miejsca, 
skąd widać było księdza stojącego na skarpie. Kobieta wzbudzała 
akt żalu, a ksiądz na umówiony znak udzielał absolucji”  Inna sio-
stra wiedziała,  że w pobliskim  łagrze uwięzieni są biskupi: łotew-
ski i litewski, jeden z nich udzielał rozgrzeszenia na umówiony 
znak-głos dzwonka z męskiego obozu.  

Podsumowanie
Siostry od Aniołów są jednym z tych promyków, których nie 

szczędzi nam nasza historia.
Wystarczy jedynie chcieć się dowiedzieć, a dostęp do informa-

cji nie jest wcale trudny. 
Kiedy czytam o tych dzielnych kobietach, po raz już nie wiem 

który uświadamiam sobie,  jak dobrze postąpili członkowie tworzą-
cego się związku zawodowego nazywając go

„Solidarność”. Cieszę się, że przez te 32 lata nie uczyniliśmy ni-
czego, czego musielibyśmy się wstydzić. 

  Agnieszka Rurak-Żeleźny

Ilona Lewandowska, „ Siostry od Aniołów na nieludzkiej ziemi”, 
Na poważnie, nr1/2 

„Stygmatyczka”, Scena Faktu Teatru Telewizji 2008, autor Grze-
gorz Łoszewski, reżyser Wojciech Nowak.

PS. Dusza się raduje oglądając morze małych i dużych flag na-
rodowych. Na balkonach, samochodach, wszędzie…Wierzę, że 
takie uzewnętrznianie patriotyzmu przetrwa Euro.  A.R.-Ż.

Międzynarodowy 
plan w handlu
te same sieci handlowe, różne warunki pracy w Niemczech, Polsce, czechach czy na Słowacji

”S” przypomina o obowiązkach 
pracodawców w czasie upałów

LIPIEc  
1980
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