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We współpracy z Działem Szkoleń Komisji
Krajowej w dniach 16 – 17 października br. zorganizowano szkolenie „Stosunki międzyludzkie
w miejscu pracy”, którego celem było scharakteryzowanie pozytywnych i negatywnych zjawisk
w tym zakresie i zaprezentowanie sposobów
przeciwdziałania tym ostatnim. W warsztatach
wzięli udział przedstawiciele Związku z organizacji w: VOSS Automotive Polska Sp. z o. o. w Nowej Wsi Legnickiej, Rilecie Sp. z o. o. w Legnicy
oraz oświacie jaworskiej i lubińskiej. Szkolenie
przeprowadziła Maryla Kościńska z Działu Szkoleń KK.


W dniach 14 – 15 października br. pierwsza
grupa delegatów na Międzyzakładowe Zebranie
Delegatów w Organizacji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność” w Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach uczestniczyła w Warsztatach interdyscyplinarnych, podczas których delegaci ćwiczyli takie umiejętności jak: autoprezentacja, komunikowanie się i praca w zespole. Swoją wiedzą
z uczestnikami podzieliła się Maria Kościńska
z Działu Szkoleń Komisji Krajowej.

Apel

Szkolenia

Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” z dnia 20 października 2014 r.
ws. wyborów samorządowych
Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” apeluje do mieszkańców Regionu o udział w wyborach samorządowych. Uczestnictwo
w wyborach ma duże znaczenie dla coraz większej rzeszy obywateli ze względu na dużą rolę samorządu w życiu społeczno-gospodarczym lokalnego środowiska.

eNie uczestnicząc w wyborach pozbawiamy się szansy na kształtowanie polityki społeczno-gospodarczej
w najbliższym otoczeniu.
e Zarząd Regionu apeluje o oddawanie głosów na członków NSZZ „Solidarność”
realizujących programy społeczne Związku.

Matryce Solidarności z lat 80-tych
We wrześniu otrzymaliśmy kilkaset matryc
z okresu Solidarności (lipiec – grudzień 1981). Są
to w większości matryce gazet: Solidarność Zagłębia Miedziowego, NSZZ „Solidarność na bieżąco, Z dnia na dzień, a także druków, apeli i komunikatów.
Serdecznie dziękujemy Jolancie i Andrzejowi
Kwaśnym za ten cenny dla nas dar.

Rozpoczęto prace nad ponadzakładowym
układem zbiorowym
W Legnicy rozpoczęto prace
zmierzające do zawarcia ponadzakładowego układu zbiorowego
pracy dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Le-

gnica realizujących zadania pomocy społecznej na terenie miasta.
Układ zbiorowy pracy ustala warunki pracy i płacy oraz inne świadczenia przysługujące pracownikom
objętym układem, które mogą być

S

Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Inovy
Sp. z o. o. w Lubinie, Urzędu
Skarbowego w Lubinie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp.

15 września odbyło się
posiedzenie Regionalnej
Komisji Rewizyjnej, na
którym wybrano swoje
władze. Przewodniczącym został Bogusław Mrowiec, a jego zastępcą Mieczysław Stachniewicz.
W skład RKR wchodzą Tomasz Kulik, Renata Łuczyńska oraz Wojciech
Nosal.

określone szerzej i korzystniej niż
przepisy prawa. Stroną ponadzakładowego układu zbiorowego pracy w wypadku pracowników instytucji samorządowych jest Prezydent
Miasta Legnicy.

z o. o. w Legnicy, Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń
PeBeKa SA w Lubinie, Pogotowia Ratunkowego
w Legnicy, Regionalnego
Centrum Zdrowia Sp. z o. o.


W dniach 28 września – 2 października Dział
Programów Europejskich Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” w ramach projektu „Rokowania zbiorowe w firmach ponadnarodowych”,
współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 poprzez Program
Godna Praca i Dialog Trójstronny przeprowadziła szkolenie „Praktyczne aspekty rokowań zbiorowych” w którym wzięli udział przedstawiciele
Organizacji Zakładowej w Volkswagen Motor
Polska Sp. z o. o. w Polkowicach. Szkolenie odbyło się w Gdańsku.
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homilii wygłoszonej przez ks. abp.
Edwarda Ozorowskiego padły ważne słowa na
temat sensu pracy i sytuacji
polskich pracowników i ich
rodzin. Na szczyt jasnogórskich wałów przybyła m.in.
Główna Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz.
Dwudniowe spotkanie ludzi pracy przebiegało w duchu radości i dziękczynienia
za kwietniową kanonizację
Jana Pawła II i w nadziei na
szybką kanonizację Księdza
Popiełuszki. Jego proces kanonizacyjny rozpoczął się
właśnie w sobotę 20 września.
Region Zagłębie Miedziowe reprezentowało blisko 350
związkowców.

przewodniczącym
RKR

17 września 2014 r. odbyło się pierwsze po wakacjach spotkanie członków Klubu SIP podczas,
którego przekazano informację o szkoleniu dla sipowców w Okręgowej Inspekcji Pracy we
Wrocławiu, podzielono się informacjami o wypadkach przy pracy w różnych
przedsiębiorstwach, rozmawiano na temat planu spotkań i szkoleń w 2015 r.
potkanie poprowadził
Wojciech Zawadzki
Regionalny Koordynator ds. BHP, a uczestniczyli
w nim społeczni inspektorzy
pracy z: Dolnośląskiego

W dniach 20 i 21 września odbyła się na Jasnej Górze 32 ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi
Pracy. Przed niedzielną mszą świętą przewodniczący KK Piotr Duda zwrócił w swoim
wystąpieniu m.in. uwagę na patologie na polskim rynku pracy: wydłużenie wieku
emerytalnego, elastyczny kodeks pracy, umowy śmieciowe.

Mrowiec

Spotkanie sipowców

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, realizując projekt”Inicjowanie działań wdrażających Europejski Ramowy Plan Działań na
Rzecz Zatrudniania Młodych” współfinansowany przez Unię Europejską, w dniach 30
września – 1 października przeprowadziła
spotkanie z młodymi członkami Związku podczas, którego dyskutowano o czterech zasadniczych obszarach dotyczących młodych: nauczanie, przejście, zatrudnienie oraz przedsiębiorczość. Obszary wskazane zostały
przez EKZZ i unijne organizacje pracodawców: BUSINESSEUROPE, CEEP i UEPME
w czerwcu 2013 r. Z Regionu Zagłębie Miedziowe w spotkaniu w Gdańsku uczestniczyli
przedstawiciele Organizacji Zakładowej
w Volkswagen Motor Polska Sp. z o. Sp. z o.
o. w Polkowicach.

Solidarność na Jasnej Górze

w Lubinie, Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o.
w Polkowicach, Zakładów
Górniczych „Rudna”
i Zakładów Wzbogacania
Rud – oddziałów KGHM

Polska Miedź SA, Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w Radwanicach, Sitechu Sp.
z o. o. w Polkowicach
i Volkswagena Motor Polska
Sp. z o.o. w Polkowicach.

Módlmy się
o zdrowie abp.
Sławoja Leszka
Głódzia

Metropolita Gdański zmaga się
z ciężką chorobą, obecnie przebywa w jednym z warszawskich
szpitali. Na stronie internetowej
Archidiecezji Gdańskiej pojawił się
komunikat księdza arcybiskupa,
w którym prosi o modlitwę.
„Przyjąłem nieoczekiwany
krzyż choroby i cierpienia, godząc
się z wolą Bożą. Przyjmując ją, jaka
będzie. Proszę o modlitwę, szczególnie tych, którzy doświadczają
tego, co ja. Jeśli jest taka wola Boża, chciałbym Wam jeszcze służyć,
drodzy Księża i Wierni, a moje
cierpienie ofiaruję w intencji całej
Archidiecezji Gdańskiej. Z serca
Wam błogosławię i stawiennictwu
Matki Bożej Różańcowej polecam

Region Zagłębie Miedziowe
NSZZ „Solidarność” otrzymał
Dyplom Honorowy PTTK

Dyplom Honorowy PTTK
w imieniu Regionu odebrał
przewodniczący ZR ZM
NSZZ „Solidarność” Bogdan Orłowski, podczas uroczystości 60-lecia oddziału
PTTK w Legnicy. Dyplom
otrzymaliśmy za wieloletnią
współpracę z PTTK i współorganizację Rajdu Chełmy.

Rajd zrodził się we
wrześniu 1990 roku z
inicjatywy Krzysztofa Opalińskiego działacza NSZZ „Solidarność” w związku z
powstaniem Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.


Dział Programów Europejskich Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” w ramach projektu „Rokowania
zbiorowe w firmach ponadnarodowych”, współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
2009-2014 poprzez Program Godna Praca i Dialog Trójstronny w dniach 28 września – 2 października zorganizował kolejne szkolenie – tym razem „Coaching i zarządzanie przez cele – korzyści dla organizacji”, podczas
którego przybliżono uczestnikom techniki podnoszące
skuteczność w zarządzaniu organizacją. Wzięli w nim
udział przedstawiciele Organizacji Zakładowej w Sitechu
Sp. z o. o. w Polkowicach, uczestniczący w pierwszej
części programu. Szkolenie odbyło się w Gdańsku.

Członkowie organizacji NSZZ „Solidarność” w: Winkelmannie Sp. z o. o. w Legnicy, KGHM Metraco S. A.
w Legnicy, LPWiK S.A. w Legnicy Sp. z o. o. w Legnicy, LPGK Sp. z o. o. w Legnicy, KGHM Polska Miedź Oddział Huta Miedzi Legnica, PeBeCe S. A. w Lubinie, Kuźni Jawor S.A. i Haerterze Technika Wytłaczania Sp. z o.
o. Sp. k. w Legnicy, w dniach 7 – 10 października br.
wzięli udział w szkoleniuLider dialogu autonomicznego
– część 1. Warsztaty dotyczyły organizacji pracy działacza związkowego oraz prawa pracy i prawa wewnątrzzwiązkowego. Zajęcia przeprowadzili Ewa Kosiorowska
i mecenas Piotr Jóźwiak z Kancelarii Prawnej Radcy
Prawnego Monika Majka.


Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w ramach projektu „Rokowania zbiorowe w firmach ponadnarodowych”, współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 poprzez Program Godna
Praca i Dialog Trójstronny w dniach 14 – 18 września
przeprowadziła szkolenie „Praktyczne aspekty rokowań
zbiorowych” w którym wzięli udział przedstawiciele Organizacji Zakładowej w Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach. Szkolenie odbyło się w Gdańsku.

W dniach 11 – 12 września br. członkowie Solidarności z organizacji w: KGHM Metraco S.A. w Legnicy,
KGHM Polska Miedź S.A. Oddziały: Huta Miedzi Legnica
i Huta Miedzi Głogów, MPO Sp. z o. o. w Lubinie, Kuźni
Jawor S.A., KGHM Zanam Sp. z o. o. w Polkowicach
i Winkelmann Sp. z o. o. w Legnicy uczestniczyli w szkoleniu Księgowość podstawowej jednostki organizacyjnej Związku. Program szkolenia obejmował takie zagadnienia jak: sporządzanie planu budżetu oraz sprawozdania finansowego składającego się z: rachunku wyników,
bilansu i informacji dodatkowej, a także prowadzenie dokumentacji księgowej. Swoją wiedzą z uczestnikami podzieliły się Ewa Kosiorowska i Lidia Marszałek, księgowa
Regionu.

W dniach 9 – 10 września br., we współpracy z Działem Szkoleń Komisji Krajowej zorganizowano szkolenie
„Stosunki międzyludzkie w miejscu pracy”, którego celem było scharakteryzowanie pozytywnych i negatywnych zjawisk w tym zakresie i zaprezentowanie sposobów przeciwdziałania tym ostatnim. W warsztatach
wzięli udział przedstawiciele Związku z organizacji w:
Faurecii Legnica Sp. z o. o. w Legnicy, oświacie legnickiej i jaworskiej, Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie i PKP Cargo SA Dolnośląski Zakład
Spółki Oddział Legnica. Szkolenie przeprowadziła Maryla Kościńska z Działu Szkoleń KK.

Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup
Metropolita Gdański”
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Zjazd pod Dębowcem - podsumowanie
W dniach 8 i 9 października
w hali widowiskowo-sportowej
w Bielsko Białej odbyły się obrady
XXVII Krajowego Zjazdu
Delegatów NSZZ „Solidarność”.
Wzięło w nim udział trzystu
delegatów, reprezentujących
ponad 700 tysięcy członków
„Solidarności” z całej Polski.
Region Zagłębie Miedziowe
reprezentowało ośmiu delegatów:
Bogdan Orłowski, Włodzimierz
Broda, Józef Czyczerski, Jacek
Dziuba, Bogdan Kieleczawa,
Bogdan Nuciński, Ireneusz Pasis
oraz Piotr Wegner.

N

ajważniejszym zadaniem związkowców był
wybór nowych członków krajowych władz „Solidarności” wraz z przewodniczącym,
a także uchwalenie programu
działania na najbliższe lata.
Obrady rozpoczęły się jednak
od lokalnego akcentu - podziękowań, złożonych Marcinowi Tyrnie, który przez 22 lata kierował
podbeskidzką „Solidarnością”
i należał do najbardziej znanych
oraz szanowanych działaczy
związkowych. Podziękowania
i życzenia złożyli mu między innymi przewodniczący Komisji
Krajowej Piotr Duda oraz obecny
szef Podbeskidzia Marek Bogusz.
Z kolei przedstawiciele Sejmiku
Województwa Śląskiego, An-

drzej Kamiński i Bożena Borys-Szopa, przekazali Tyrnie złotą
odznakę «Za zasługi dla województwa śląskiego».
Wybory nowego przewodniczącego „Solidarności” okazały
się formalnością. Po raz pierwszy
w historii naszego związku aktualny przewodniczący nie miał
żadnego kontrkandydata. To dowodzi, że dokonany cztery lata
temu wybór Piotra Dudy był bardzo trafny.
Do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność” z Regionu Zagłębie
Miedziowe kandydował Włodzimierz Broda, który uzyskał poparcie 266 delegatów z 294 głosujących. Włodek Broda jest przewodniczącym Solidarności
w Volkswagen Motor Polska

w Polkowicach. Drugą osobą reprezentującą region w KK będzie
Bogdan Orłowski – przewodniczący ZR, który do KK wchodzi
z racji funkcji.
Najważniejsze punkty uchwały programowej przyjętej na
zjeździe to ochrona miejsc pracy
i stałego zatrudnienia, wzrost
wynagrodzeń i poprawa bezpieczeństwa pracy, a także działania na rzecz tworzenia nowych

miejsc pracy. Bielski zjazd w zgodnej ocenie delegatów
i gości - przebiegł bardzo
sprawnie. - Wszyscy chwalili perfekcyjną organizację
obrad. To bardzo duży plus
dla Podbeskidzia. Był to
bardzo merytoryczny, pracowity zjazd - twierdzi bielski poseł i związkowiec Stanisław Szwed, który od
ośmiu lat prowadzi obrady
kolejnych zjazdów „Solidarności”.
Pod koniec obrad przewodniczący Piotr Duda wręczył przewodniczącym regionów i sekretariatów kopię
Dekretu Papieskiego, na mocy którego ks. Jerzy Popie-
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łuszko został ogłoszony patronem NSZZ „Solidarność”.
Na zakończenie obrad
Piotr Duda złożył podziękowania dla głównego organizatora zjazdu, Marka Bogusza, oraz wszystkich jego
współpracowników, w tym
wolontariuszy z zakładowych komisji „Solidarności”.
Odrębne podziękowania trafiły do członków zespołu
„Grojcowianie”, którzy nie
tylko przygotowali - wraz
z Bielską Estradą - program
artystyczny w pierwszy zjazdowy wieczór, ale także
przez dwa dni obrad ciężko
pracowali jako wolontariusze.
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Najpierw umowa
na piśmie, potem
praca? Projekt
zmian odrzucony
Podkomisja Stała do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego odrzuciła projekt zmian dotyczący w art.
art. 29 § 2 Kodeksu pracy – poprzez wprowadzenie obowiązku zawarcia umowy o pracę na piśmie przed dopuszczeniem do pracy, jeśli umowa
nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej.
W obowiązującym brzmieniu artykuł nakłada na
pracodawcę obowiązek potwierdzenia na piśmie
umowy o pracę, zawartej w innej formie niż pisemna, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Propozycja zmiany dotyczyła obowiązku nałożenia na pracodawcę przedstawienia ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków przed dopuszczeniem zatrudnionego do pracy.
Pomysłodawcą wprowadzenia zmian była Państwowa Inspekcja Pracy, która zwróciła się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w tej sprawie. Projekt złożony został przez posła Janusza Śniadka.
W uzasadnieniu do projektu zmian do Kodeksu
pracy czytamy, że celem niniejszej ustawy jest zlikwidowanie oczywistej luki prawnej powodującej,
że Państwowa Inspekcja Pracy pozbawiona jest jakichkolwiek instrumentów prawnych umożliwiających wykrywanie i ograniczanie niezwykle szkodliwego dla gospodarki, oraz budżetu państwa, zjawiska świadczenia pracy bez nawiązania stosunku
pracy i regulowania związanych z tym podatków,
składek na ubezpieczenia społeczne itd.- tzw. ,,pracy na czarno”. Jak bowiem wynika z doświadczeń
Państwowej Inspekcji Pracy, w razie kontroli prowadzonych przez inspektorów pracy regułą jest tłumaczenie przedstawiane przez pracodawców, że
pracownicy nie posiadają jeszcze umów o pracę, ponieważ jest to pierwszy dzień, w którym zostali dopuszczeni do pracy; na podstawie art. 29 § 2 Kodeksu pracy pracodawcy ci zamierzają potwierdzić pracownikom warunki związane z zawarciem umowy
o pracę do końca ich dnia pracy.
- Podkomisja Stała do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego odrzuciła projekt przyjmując argument, iż
obecny stan prawny jest wystarczający, a nałożenie
na pracodawców kolejnego obowiązku mogłoby
utrudnić ich działalność. Argumenty za wprowadzeniem proponowanego rozwiązania są jednak
uzasadnione. Proponowane rozwiązanie doprowadziłyby do skrócenia czynności kontrolnych inspektora pracy, który podejmując czynności kontrolne od razu mógłby stwierdzić, że umowa nie
została na piśmie zawarta. W obecnej sytuacji pracownicy często mówią, że pracują pierwszy dzień
i jeszcze nie mają umowy. W kodeksie pracy zostały już przewidziane pewne obowiązki, które pracodawca musi zrealizować przed dopuszczeniem
pracownika do pracy np. przeprowadzenie badań
lekarskich, szkolenia w zakresie bhp. Trudno zrozumieć obawy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Rządu i posłów głosujących za odrzuceniem projektu, bo argumentem za wprowadzeniem proponowanych zmian jest przede wszystkim wzmocnienie ochrony pracownika – mówi dr
Anna Reda-Ciszewska z biur eksperckiego KK
NSZZ „Solidarność”.
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Wzór dla przyszłych pokoleń
W Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego prezes Instytutu Pamięci
Narodowej Łukasz Kamiński wręczył wysokie odznaczenia państwowe uczestnikom
opozycji solidarnościowej.

W imieniu Prezydenta
RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na
rzecz przemian demokratycznych w Polsce
działaczy Solidarności

i antykomunistycznej
opozycji odznaczeni zostali Mirosław Franciszek Awiżeń, Zbigniew
Bereszyński, Leon Foltyn, Zygmunt Gołąb.
Krzyżem Wolności
i Solidarności za zasługi

w działalności na rzecz
niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostali Jan
Brandeburg , Grażyna

Maria Čupaila-Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Czesław Czternastek, Władysław Dębski,
Grzegorz Francuz, Jerzy
Roman Golczuk, Alicja
Marta Olejniczak, Halina
Pankanin, Krystyna Sło-

Aby w najważniejszych sprawach głos
zabierały silne związki zawodowe
Ministerstwo pracy przygotowuje zmiany przepisów
w kwestii podniesienia kryteriów reprezentatywności –
donosi „Dziennik Gazeta
Prawna”. Oznacza to, że tylko
duże związki zawodowe będą
mogły być partnerem do rozmów i prowadzić spór zbiorowy. Chodzi o to, żeby w najważniejszych sprawach dla
firmy głos zabierały tylko silne przedstawicielstwa załogi.
Gazeta informuje, że według przygotowywanych rozwiązań status reprezentatywnego związku zawodowego
zyska organizacja, która zrzesza co najmniej 10 proc. załogi
i jest w strukturze dużej centrali reprezentowanej w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Ewentu-

alnie może to być związek
w skład którego wchodzi co
najmniej 15 proc. pracowników. Obecnie te progi wynoszą odpowiednio 7 i 10 proc.
- “Solidarność” od lat zabiega o zmiany porządkujące
kwestie reprezentatywności –
mówi Marek Lewandowski,
rzecznik prasowy KK – Jest
wiele małych zawiązków zawodowych, często inspirowanych przez pracodawców,
tzw. żółte związki, które
wręcz uniemożliwiają zawieranie jakichkolwiek porozumień w zakładzie pracy.
W ubiegłym roku NSZZ
„Solidarność” i Forum ZZ
oraz OPZZ uzgodniły swoje
oczekiwania w tym zakresie.
Uzgodniono, że niereprezentatywne związki powinny
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występować w interesie swoich członków jedynie w sprawach indywidualnych, np.
przy opiniowaniu zamiaru
zwolnienia z pracy
Zwiększeniu ulegnie rola
reprezentatywnych związków zawodowych podczas
prowadzenia sporów zbiorowych. W razie braku porozumienia co do wspólnej reprezentacji, warunkiem prowadzenia rozmów ma być
uczestniczenie w nich co najmniej jednej organizacji reprezentatywnej. Eksperci podkreślają, że dzięki temu rozwiązaniu niewielkie organizacje, które same nie są motorem poważnych protestów
nie będą mogły wszczynać
sporów w drobnych sprawach.

wińska, Zygmunt Sobolewski , Jan Tarnowski
z Jawora. Pośmiertnie
przyznano Krzyż Wolności i Solidarności Tadeuszowi Rogoszowi.
Jan Bolesław Tarnowski, ur. 26.05.1950 r.
w Gdańsku-Wrzeszczu,
był aktywnym działaczem solidarnościowym
w swoim miejscu pracy –
w Zakładach Kuzienniczych i Maszyn Rolniczych w Jaworze.
W okresie od 13.12.1981
r. do 29.04.1982 r. był internowany w Ośrodku
Odosobnienia w Głogowie.
W latach 1980-1981
w/w działał ponadto jako kolpor ter pr asy
związkowej („Solidarność Dolnośląska”, „Semafor”, „Solidarność Zagłębia Miedziowego”,
„Robotnik”), a od 1982 r.
kolportował prasę podziemną (m.in. „Z Dnia
na Dzień”, „Solidarność
Walcząca”). Uczestniczył także w akcjach plakatowych i ulotkowych
w Jaworze.

Dodatkowy
dzień wolny
za święto
w sobotę
Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego
z października 2012 roku wynika, że każdemu pracownikowi należy się dodatkowy
dzień wolny, jeśli święto
przypadnie w "dzień wolny
z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy".
Taki dzień mamy 1 listopada, kiedy to święto wypada
w sobotę.
Decyzja, kiedy dostaniemy
dzień wolny należy do pracodawcy. Może on go udzielić
w wybrany przez niego dzień
dla wszystkich pracowników
lub indywidualnie dla każdego osobno.

ZIELONE LUDZIKI 75 LAT WCZEŚNIEJ
Starożytni twierdzili, że historia jest nauczycielką życia i że lubi się powtarzać.

P

rzyglądając się temu,
co obecnie dzieje się
na Ukrainie, trudno
odmówić słuszności temu
drugiemu stwierdzeniu.
Historia się powtarza …

AGRESJA
75 lat temu sowiecka Armia Czerwona i niemiecki
Wermacht napadły na Polskę.
Wojnę rozpoczęły Niemcy, a 17 IX dołączyły się Sowiety.
Ponad 30 dywizji polskich walczyło z 52 niemieckimi i 3 słowackimi.
Polacy skutecznie zużywali
niemieckie zapasy broni
i amunicji, niszczyli sprzęt.
Stawali tak duży opór, że
MR „SD”byli w stanie przez
Niemcy
całą kampanię przerzucić
na otwarty 3 września front
zachodni….1 dywizję! Dlatego Niemcy bezskutecznie
namawiali Węgry i Litwę
do uderzenia na Rzeczpospolitą w zamian za nabytki
terytorialne.
17 września do niemieckich i słowackich dywizji
dołączyły sowieckie: blisko
80 przeciwko 25 polskim.
Związek Sowiecki bez
uprzedniego wypowiedzenia wojny zaatakował Polskę. W tym momencie
wciąż trwała największa bitwa Września-nad Bzurą,
gdzie polskie armie „Poznań” i „Pomorze” przebijały się przez niemiecki
pierścień okrążenia. Broniła
się skutecznie Warszawa,

kilkuset żołnierzy zatrzymywało pod Wizną niemiecki korpus pancerny,
trwały walki zorganizowanych polskich formacji na
całym froncie, zdecydowana większość Polski pozostawała wciąż wolna.

FELONIA- ZDRADA
NA POLU BITWY
Tymczasem na Zachodzie 110 dywizji francuskich i brytyjskich stało naprzeciw….23 niemieckim.
Od marca 1921 r. Polska
była w antyniemieckim sojuszu z Francją, mocarstwem porównywalnym siłą do III Rzeszy. Od marca
1939 r. posiadała
brytyjskie gwarancje niepodległości i nienaruszalności granic,
od sierpnia tego
roku była związana z Londynem sojuszem.
Współdziałanie
Wielkiej Brytanii
i Polski wpływało pozytywnie
na wzmocnienie
sojuszu francusko-polskiego.
W 1939 r. Pola-

cy przeprowadzili z Brytyjczykami i Francuzami. rozmowy sztabowe na temat
współdziałania w obliczu
wojny. Końcowym elementem było podpisanie 4 września 1939 r. protokołu francusko-polskiego, który zakładał nie później, niż w 15
dniu francuskiej mobilizacji
- generalną ofensywę lądową Francji na Niemcy.
Jednak 12 września w Abbeville Francuzi i Brytyjczycy na naradzie Najwyższej Rady Wojennej postanowili nie atakować Niemiec, ani na lądzie, ani
w powietrzu.
Atak ZSRR również nie
spotkał się z żadna reakcją.
Jedyne, na co potrafiły się
zdobyć kraje Zachodu, to
usunięcie ZSRR z Ligi Narodów ( takie przedwojenne
ONZ), a i to dopiero po wywołaniu przez ten kraj wojny z Finlandią pod koniec1939 r.
W 1994 r. w Budapeszcie
Ukraina wyrzekła się swego
potencjału nuklearnego.
W zamian za to USA, Wielka
Brytania i Rosja zagwarantowały nietykalność jej granic.
Szczególnie chodziło o przynależność państwową Kry-

mu. Gdy jednak „zielone ludziki” od lutego i marca 2014
r. zajmowały Krym, żaden
z gwarantów nie zaprotestował. Od 25 sierpnia wojska
rosyjskie rozpoczęły otwarty
atak na Ukrainę. Mimo rozejmu z 5 września (nie jest on
przestrzegany przez Moskwę), wojska rosyjskie pozostały na Ukrainie, pod ich
okupacją znajduje się 40% terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego. Zachód
dalej nie zastosował naprawdę skutecznych sankcji.
Barack Obama nazwał
agresję Federacji Rosyjskiej
„postępującą inkursją”(Bóg
raczy wiedzieć, co miał na
myśli) i po raz kolejny wykluczył pomoc wojskową
dla Kijowa.
A. Merkel zaleca zaś szefom UE „pilne rozpoczęcie
prac przygotowawczych
nad nowymi sankcjami”.
A szef niemieckiego MSZ
zaprzeczając oczywistym
faktom stwierdził, że udało
się zapobiec bezpośredniej
konfrontacji między siłami
zbrojnymi Ukrainy i Rosji.

OBROŃCY
Takich analogii jest więcej. W 1939 r. Armia Czer-

wona wkroczyła do Polski
nie jako agresor, lecz jako
obrońca „zagrożonych
Ukraińców i Białorusinów”
w obliczu faktu, że rzekomo
„ państwo polskie przestało
istnieć”.
Czy nie znajomo brzmią
niedawne słowa S. Ławrowa, szefa rosyjskiego MSZ
że w Kijowie nie ma legalnych władz tylko „samozwańcze”(użył tych sformułowań 4 miesiące po wyborze P. Poroszenki na prezydenta Ukrainy), że „tło
aneksji przez Rosje Krymu
jest takie, że część narodu
ukraińskiego chciała bronić
swych praw do języka ojczystego”…
We wrześniu W. Putin
przedstawił się jako mediator sprawy „narodu Donbasu, Łuhańska, całego południowego wschodu Ukrainy”. Podobnie, w 1939 r. tłumaczył agresję na Polskękomisarz ludowy radzieckiego MSZ W. Mołotow
mówiąc, że „ZSRR nie może
być obojętny, w chwili gdy
bracia tej samej krwi (…)
pozostają bez żadnej obrony”
Gdy ZSRR dokonało
aneksji polskich Kresów,

niezwłocznie przeprowadzono tam plebiscyty,
w których ludność tego obszaru opowiedziała się za
włączeniem do ZSRR. Czy
nie podobnie było na Krymie, gdy w marcowym referendum z 2014r., 90% tamtejszych mieszkańców opowiedziała się za przyłączeniem do Federacji Rosyjskej? Polityka „zaspokajania” „uzasadnionych” żądań Rosji wcale nie zahamowało jej agresji. Kolejną
ofiarą stała się wschodnia
Ukraina, I tu przeprowadzono „plebiscyty” oraz
proklamowano tzw. Doniecką i Ługańską Republikę Ludową,
I jeszcze jedno w czasie
trwania kampanii wrześniowej naczelny wódz
Wojska Polskiego
E. Rydz-Śmigły wydał
odezwę do żołnierzy, w której zalecał by nie walczyć
z Sowietami, chyba, że
w obronie własnej. Czy nie
podobnie postępowały władze Ukrainy? I czy skutki
braku działań nie są podobne?
„Moskiewska machina
propagandowa (w 1939 r.)
pracowała dalej na pełnych
obrotach, ziemie zajęte (…)
zostały włączone do ZSRR-a świat ogłuchł. I słuchu do
dziś nie odzyskał.”
Dość wspomnieć „misję
pokojową” Federacji Rosyjskiej, która właśnie „zaprowadza porządek” na
wschodzie Ukrainy, przy
żałosnych i bezradnych protestach mocarstw oraz milczącej zgodzie Niemiec.
Chociaż Berlin doskonale
rozumie, co oznaczają zapewnienia Rosjan, że na zajętym przez nich terytorium
„ nikt nie zostanie rozstrzelany bezpodstawnie”.
Agnieszka Rurak-Żeleźny

Anna Zechenter, Niech Sowieci wreszcie uderzą, Nasz
Dziennik, 17 IX 2014r.
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Spotkanie integracyjne
dla liderów związkowych

Spotkanie
członków NSZZ
Solidarności
z MPK Legnica
W Spalonej koło Legnicy obyło się spotkanie integracyjne dla członków Solidarności z MPK Legnica. Zorganizowano wiele zawodów, m.in. strzelanie
z wiatrówki, jazdę na nartach na czas.

W Restauracji Parnasik zorganizowane zostało spotkanie integracyjne dla liderów
związkowych. Przybyło blisko 80 związkowców. Był obiad i wspólne biesiadowanie. Powodem spotkania była kolejna rocznica powstania Regionu Zagłębie Miedziowe.
Chcemy aby takie spotkania były coroczną
tradycją w regionie. To bardzo ważne, aby po

Święto legnickiej oświaty

Wśród gości byli członkowie prezydium
ZR Bogdan Orłowski, Piotr Wegner
i Krystyna Marcinowska. Impreza potrwała do późnych godzin wieczornych.

Z okazji Dnia Edukacji
Narodowej pracownicy legnickiej oświaty zrzeszeni w
NSZZ „Solidarność” spotkali
się na wspólnym obiedzie w
Restauracji Parnasik. Spotkanie zorganizowały przewodniczące legnickich organizacji:

8

roku ciężkiej związkowej pracy spotkać się i
pogadać. Z drugiej strony takie spotkania to
możliwość lepszego poznania – mówił Bogdan Orłowski przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.
W spotkaniu uczestniczyło blisko osiemdziesięciu przewodniczących z naszego regionu.
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Stanisława Aleszczyk Smulska i Jolanta Saradow – Jankowska. Przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”
Bogdan Orłowski złożył życzenia wszystkim obecnym, a
także podziękował dyrekto-

rom szkół, za to że są w Solidarności i godnie ją reprezentują. Po oficjalnym obiedzie
przyszedł czas na integrację i
wspólne biesiadowanie.
W spotkaniu uczestniczyło
ponad 120 pracowników
oświaty.

