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Dość dyskryminowania

pracowników

Szkolenia
Szkolenie
„Księgowość
podstawowej
jednostki
organizacyjnej
Związku”

Szkolenie Księgowość podstawowej jednostki organizacyjnej Związku odbyło się
w siedzibie Regionu w Legnicy
w dniach 21 – 22 marca br. Podczas zajęć członkowie Solidarności z organizacji w: PKP Cargo S.A.
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu, Szpitalu w Złotoryi, Learze Corporation Poland II Oddział
w Legnickim Polu, Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp.
z o. o. w Legnicy, Faurecii Legnica SA, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie, KGHM Polska Miedź SA centrala
w Lubinie, KGHM Zanam S.A. w Polkowicach oraz oświacie głogowskiej i złotoryjskiej uczyli się prowadzić dokumentację księgową, sporządzać projekt budżetu oraz przygotowywać sprawozdanie finansowe dla urzędu skarbowego składające się z: rachunku wyników, bilansu, informacji dodatkowej, CIT 8 itp.
kwestionariuszy. Szkolenie przeprowadziły Lidia Marszałek – księgowa
Regionu i Ewa Kosiorowska


Szkolenie Księgowość podstawowej jednostki organizacyjnej Związku odbyło się
w siedzibie Regionu w Legnicy
w dniach 25 – 26 marca br. Podczas zajęć członkowie Solidarności
z organizacji w: Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi, Pol-Miedź Trans Sp.
z o. o. w Lubinie, Chrobry Głogów
S.A., w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy i oświacie chojnowskiej uczyli się prowadzić dokumentację księgową, sporządzać projekt budżetu
oraz przygotowywać sprawozdanie
finansowe dla urzędu skarbowego
składające się z: rachunku wyników,
bilansu, informacji dodatkowej, CIT 8
itp. kwestionariuszy. Szkolenie przeprowadziły Lidia Marszałek – księgowa Regionu i Ewa Kosiorowska.
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Dość dyskryminowania
pracowników

Szkolenia

Policja chce
kary dla
dyrektorki
szpitala
w Złotoryi

Pod Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu (4 kwietnia) swoje niezadowolenie z powodu niskich płac w sferze
budżetowej manifestowało kilkuset związkowców, m.in. z oświatowej „Solidarności” oraz przedstawiciele „S”
z Sanepidu, służby zdrowia, pracownicy inspekcji weterynaryjnej.

Szkolenie „Społeczna
Inspekcja Pracy”

W dniach 2 – 3
kwietnia br. społeczni inspektorzy pracy z PeBeKa S.A. w Lubinie,
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie oraz Miejskiego
Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie uczestniczyli w szkoleniu
Społeczna Inspekcja Pracy. Szkolenie dotyczyło podstaw prawnych działalności SIP
oraz roli związku zawodowego w zakresie ochrony pracy. Odbyło się w siedzibie
Regionu w Legnicy. Zajęcia przeprowadził
Paweł Chabiński z Regionu Dolny Śląsk.

Komenda Powiatowa Policji w Złotoryi skierowała do sądu wniosek u ukaranie Moniki R., dyrektorki szpitala
powiatowego w Złotoryi, za złamanie prawa przy rozwiązywaniu umowy o pracę ze Sławą Kolano. Pielęgniarka
została zwolniona rok temu bez okresu wypowiedzenia i bez zgody zakładowej organizacji związkowej, w której
Sława Kolano pełni funkcję przewodniczącej.

S

W

imieniu zgromadzonych, przewodniczący
Z a r z ą d u R e g i o nu
Kazimierz Kimso (Dolny Śląsk)
wraz z przewodniczącymi Bogdanem Orłowskim (Zagłębie
Miedziowe) i Franciszkiem
Kopciem (Jelenia Góra) przekazali wojewodzie Pawłowi Hre-

niakowi petycję z żądaniami
związkowców.
Związkowcy oprócz podwyżek płac domagali się wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu
na wiek, odmrożenia wskaźnika naliczania zakładowego fun-

duszu świadczeń socjalnych, systemowych rozwiązań
stabilizujących
ceny energii oraz
wsparcia dla przemysłu energochłonnego, niewliczania do

minimalnego wynagrodzenia dodatku za wysługę lat.
Podobne manifestacje
odbyły się w tym samym czasie w pozostałych 15 miastach
wojewódzkich w Polsce. Akcja
odbyła się pod hasłem – Dość
dyskryminowania pracownimr/jw
ków!

Niewolnoctwo – problem wciąż aktualny
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu zorganizował w czwartek 14 marca spotkanie przedstawicieli uczelni,
rządu oraz związków zawodowych, na którym problem niewolnictwa w dzisiejszym świecie zreferował m.in. profesor
Emmanuel Agius z Uniwersytetu w Malcie, członek Europejskiej Grupy do Spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach.
Przewo dnicząc y Z arządu Regionu Kazimierz Kimso
oraz Tomasz Wójcik poruszyli w trakcie dyskusji panelowej

wagę problematyki związanej
z zagadnieniami pracy, jej etyki w nauczaniu młodego poko-

lenia, ale też w dotarciu z tym
przekazem do przedsiębiorców.
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Wśród uczestników konferencji obecny był również przewodniczący ZR Zagłębie Mie-

dziowe NSZZ „Solidarność”
Bogdan Orłowski.

ława Kolano dostała
dyscyplinarkę po tym, jak
w wypowiedzi dla Radia
Wrocław poskarżyła się na braki kadrowe, zagrażające – jej
zdaniem – życiu i zdrowiu
pacjentów oraz bezpieczeństwu
załogi. W spółce, która dzierżawi szpital od starostwa, potraktowano jej wypowiedź jako zniesławienie. Dyrektor Monika R.
wyrzuciła będącą tuż przed
emeryturą pielęgniarkę – szefową szpitalnej Solidarności – na

bruk. Na wniosek policji Sąd
Rejonowy w Złotoryi oceni, czy
przy zwolnieniu pielęgniarki
dopuściła się naruszenia przepisów Kodeksu pracy i Ustawy
o związkach zawodowych.
Za rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia
Kodeks pracy przewiduje karę
od 1 do 30 tysięcy złotych.
Wniosek policji to efekt
zawiadomienia, które Zarząd
Regionu Zagłębie Miedziowe
NSZZ Solidarność złożył rok

temu do prokuratury, zarzucając
dyrekcji szpitala dyskryminowanie członka związku i bezprawne
zwolnienie. Prokuratura uznała,
że o dyskryminacji nie może być
mowy. Co do reszty zarzutów,
przekazała sprawę Komendzie
Powiatowej Policji w Złotoryi.
W międzyczasie sporo rzeczy się wyjaśniło. Sąd Okręgowy
w Legnicy, przed którym Sława
Kolano domagała się anulowania dyscyplinarki i przywrócenia do pracy, uznał jej roszczenie

za słuszne. Po stronie pielęgniarki opowiedział się również Sąd
Rejonowy w Złotoryi, uniewinniając ją od postawionego przez
dyrekcję szpitala zarzutu zniesławienia. Oba wyroki są wciąż
nieprawomocne, ale w szpitalu coś chyba przez ten ostatni rok się zmieniło. Niedawno
pani dyrektor powiadomiła pielęgniarkę, że szpital przywraca ją
do pracy. Trwają związane z tym
formalności.

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie do tematu. Informacje
ogólne nt. ochrony pracy w Polsce.
2. Państwowy nadzór nad warunkami pracy.
3. Społeczny nadzór nad warunkami pracy.
4. Zakładowa struktura kontroli nad
warunkami pracy.
5. Podstawowe obowiązki pracodawcy
i pracownika w zakresie bhp.
6. Społeczna Inspekcja Pracy – podstawy prawne, powołanie, odwołanie,
zasady organizacji i uprawnienia.
7. Wypadki w pracy – udział SIP
w postępowaniu powypadkowym.
8. Choroby zawodowe.
9. Podstawowe zagadnienia z zakresu
prawa pracy.
10. Podsumowanie i ocena szkolenia.

Klub Społecznego
Inspektora Pracy

Piotr Kanikowski

Zrobiła to, co powinna. Sądy po stronie Sławy Kolano
Gdy w zeszłym roku Sława Kolano mówiła publicznie
o nieprawidłowościach w złotoryjskim szpitalu, była przekonana, że robi właściwie.
Później pracodawca wytoczył
ciężkie działa. Zwolnił Kolano i oskarżył o zniesławienie.
Przewodnicząca nadal uważała, że postępuje słusznie. Pod
koniec roku i w lutym sądy
dwukrotnie potwierdziły przekonanie Kolano – zrobiła to, co
powinna.
Pod koniec zeszłego roku
sąd pracy nakazał pracodawcy przywrócić Sławę Kolano
do pracy w złotoryjskim szpitalu. Pracuje już, ale w innym
wydziale. Uzasadniając wyrok,
sąd stwierdził, że Sława Kolano
jako przewodnicząca związku
zawodowego w szpitalu miała
prawo mówić o tym, że w zakła-

dzie pracy mogą występować
nieprawidłowości.

Nie było zniesławienia
Pracodawca oskarżył też
Kolano o zniesławienie; sprawa zakończyła się w lutym tego
roku. I w tym przypadku sąd
nie miał wątpliwości. Uniewinnił pielęgniarkę, a w sentencji wyroku stwierdził, że Sława
Kolano zrobiła to, co powinna. „Jestem szczęśliwa. 16 marca minie rok, odkąd zwolniono
mnie z pracy. To był trudny czas
dla mnie i moich najbliższych.
Przetrwałam go dzięki wsparciu męża, rodziny i związku
zawodowego Solidarność, który otoczył mnie prawną pomocą. Jestem wdzięczna panu
mecenasowi za reprezentowanie mnie w sądzie. Oni wszyscy sprawili, że nie byłam sama”

– powiedziała Sława Kolano mediom, tuż po ogłoszeniu
wyroku.

Za Sławą murem
cały związek
Przypomnijmy, że za przewo d n i c z ą c ą S ł aw ą Kol a no murem stanął cały związek. Szef związku Piotr Duda
wydał w tej sprawie oświadczenie, w którym zarządcę szpitala nazwał patologicznym pracodawcą. Później, w czasie
pikiety w Sosnowcu, pod siedzibą spółki, która dzierżawiła od starostwa szpital w Złotoryi, mówił:
„Jeśli ktoś zadziera z Solidarnością, to marnie skończy.
Będziemy na każdym poziomie walczyć o to, aby ta firma faktycznie nie zrobiła już
nigdy krzywdy przede wszyst-

kim pacjentom, ale także pracownikom”.
Na tej samej pikiecie Bogdan Orłowski, szef Regionu
Zagłębie Miedziowe, podkreślał, że Solidarność powstała 38
lat temu, żeby mówić prawdę.
Pani Kolano, odpowiadając na
pytania dziennikarzy, „świadczyła prawdę”, opisała faktyczny
stan szpitala w Złotoryi. Orłowski wielokrotnie podkreślał, że
zarząd regionu dołoży wszelkich starań, aby przewodnicząca została przywrócona do pracy. Sprawę przewodniczącej
poprowadził prawnik zarządu
regionu Piotr Jóźwiak.
Na łamach „Tygodnika Solidarność” i na portalu Tysol.pl
wielokrotnie pisaliśmy o Sławie
Kolano i możliwych nieprawidłowościach w szpitalach, które
dzierżawił pracodawca Kolano.

Sława Kolano

Sława Kolano, przewodnicząca komisji zakładowej
„S” i pielęgniarka, pracowała w szpitalu w Złotoryi niemal
40 lat. Za działalność związkową polegającą na informowaniu
Starostwa Powiatowego w Złotoryi o możliwych nieprawidłowościach w szpitalu oraz udział
w audycji radiowej pracodawca
zwolnił ją dyscyplinarnie oraz
oskarżył o zniesławienie.
I tylko szkoda, że sprawy związane ze Sławą Kolano
toczyły się przed sądami przez
rok.
Andrzej Berezowski
– Tygodnik Solidarność

17 kwietnia 2019 r. odbyło się kolejne
spotkanie klubu SIP. Wojciech Zawadzki
koordynator ds. BHP przypomniał o przypadającym 28 kwietnia Światowym Dniu
Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Omówiono zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy i, w ogólnej dyskusji, zgłębiono temat przyczyny zewnętrznej, jako
jednej ze składowych definicji wypadku
przy pracy. W spotkaniu Klubu uczestniczyli przedstawiciele: Inovy CIT Sp. z o. o.
w Lubinie, Volkswagena Motor Polska Sp.
z o.o. w Polkowicach, Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, PeBeKa S.A. w Lubinie,
Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie,
MOPS-u w Legnicy, Tauronu S.A. Oddział
w Legnicy, RPK Sp. z o. o. w Złotoryi, PDRu Sp. z o. o. w Polkowicach, Zakładów Górniczych „Rudna”, Zakładów Górniczych
„Lubin”, Zakładu Hydrotechnicznego, Huty
Miedzi „Legnica” i Zakładów Wzbogacania Rud – oddziałów KGHM Polska Miedź
SA. Następne spotkanie odbędzie się 19
czerwca br.

Fot i tekst: Marcin Raczkowski
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W legnickim MOPS-ie będą długo
oczekiwane podwyżki

Żółte
kamizelki
listonoszy
także
w Regionie

Rada miejska jednogłośnie przyjęła korektę uchwały budżetowej na rok 2019, dzięki której po czterech miesiącach oczekiwania pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy otrzymają
podwyżki. Pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od stycznia.

P

rzypomnijmy, że w MOPS-ie
na podwyżki pracownicy
czekają od grudniowej sesji
budżetowej. Apelowali o nie jeszcze
w ostatnim kwartale ubiegłego

roku. W grudniu radni miejscy
podjęli uchwałę dotyczącą podniesienia wysokości wynagrodzeń, ale
pieniądze na konta pracowników
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej nie trafiły przez kolejne
cztery miesiące.
Wszystko przez błąd w uchwale,
który dotyczył rozdziału pieniędzy.
Polegał on na tym, że radni skiero-

wali kwotę 869 tys. zł przeznaczonych na podwyżki do jednego działu, tymczasem legnicki MOPS jest
jednostką organizacyjną finansowaną z różnych działów. Błąd spo-

wodował, że pieniądze nie mogły
być pracownikom wypłacone bez
zmiany planu klasyfikacji budżetowej. Ta z kolei wymagała uchwały prezydenta, która umożliwiłaby

Strajk „Solidarności” pracowników oświaty
trwał 3 tygodnie
Solidarność oświatowa w Legnicy,
Jaworze i Złotoryi zgodnie z uchwałą podjętą w lutym br., w placówkach
objętych działaniem Związku przeprowadzono pełną procedurę wymaganą
ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Była to suwerenna decyzja
władz wykonawczych organizacji.
Ww. organizacje oświatowe od 2014 r.
nie są zrzeszone w Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.
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Organizacje te od 8 kwietnia rozpoczęły strajk bezterminowy. Trwał on do 26
kwietnia.
Strajk w naszym regionie zawiesiła
NSZZ Solidarność.
– Podjęliśmy taką decyzję ze względu
na dobro uczniów, choć nasze zdania były
mocno podzielone – mówi Żaneta Kirej
z NSZZ Solidarność. – Strajk zawieszony
został od soboty, 27 kwietnia, do odwołania. Utrzymujemy dalej akcję protestacyjną i gotowość strajkową – dodaje Kirej.
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wprowadzenie poprawek w budżecie na rok 2019.
Ponieważ przez cztery miesiące nic się w tej sprawie nie działo,
pracownicy Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej przyszli domagać się wypłaty zagwarantowanych już podwyżek na wczorajszej
(poniedziałek, 29 kwietnia) sesji
rady miejskiej. Wcześniej Komisja
Zakładowa NSZZ „Solidarność”
przy legnickim MOPS-ie wystosowała do prezydenta Krzakowskiego pismo, w którym domagała się
określenia terminu, kiedy możliwa
będzie korekta budżetu.
Odpowiedź pracownicy MOPSu dostali na chwilę przed sesją,
a prezydent dość niespodziewanie
wniósł uchwałę, na którą tak długo
czekali.
– Do zmiany budżetu przygotowywaliśmy się przez ostatni miesiąc i też nie mieliśmy pewności,
czy tę uchwałę przedłożymy dzisiaj
– mówił na sesji prezydent Tadeusz
Krzakowski.
Opozycyjni radni mieli zastrzeżenia co do trybu procedowania
poprawek w budżecie, ale ostatecznie rada miejska jednogłośnie przyjęła zmiany w uchwale budżetowej,
dzięki którym pracownicy MOPSu dostaną długo oczekiwane podwyżki.
– Nareszcie – powiedziała z ulgą
Aneta Mazur, przewodnicząca
Komisji Zakąłdowej NSZZ Solidarność przy legnickim MOPS-ie.

– Czekaliśmy cztery miesiące.
Pracownicy byli już zmęczeni
i zdenerwowani tą sytuacją, dlatego byliśmy na sesji. Dobrze, że
dziś się to w końcu rozstrzygnęło –
podkreślała Mazur.
Wczorajsze zmiany w uchwale
budżetowej na 2019 rok oznaczają,
że pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymają podwyżkę z wyrównaniem od stycznia. Dotyczy
ich również 5-procentowa
podwyżka dla pracowników samorządowych,
którą otrzymają w lipcu.
KIG (lca.pl)

Aneta Mazur, przewodnicząca Komisji Zakałdowej
NSZZ Solidarność przy legnickim MOPS-ie

Strajku w MPK nie będzie.
Jest porozumienie
Jest porozumienie pomiędzy zarządem miejskiej spółki przewozowej a zakładową
Solidarnością. Strony spotkały się we wtorek (23 kwietnia) w południe i wypracowały trudny kompromis.
Mimo że niemożliwe było
zrealizowanie wszystkich
postulatów, załoga i prezes
MPK odetchnęli z ulgą.
Efekt rozmów to porozumienie dotyczące podwyżek.

Strony zgodziły się na podniesienie wynagrodzenia o 400
złotych brutto dla każdego
pracownika z wyrównaniem
od marca. Druga składowa
to nagroda świąteczna przyznawana z okazji Wielkanocy
i Bożego Narodzenia. Tu również udało się wywalczyć po
400 zł brutto. W okresie letnim
kierowcy mogą też nie nosić
krawatów, które są częścią uniformu i dotychczas były obowiązkowe.

– Najbardziej cieszy, że
udało nam się wywalczyć
tę podwyżkę i nagrody
dla wszystkich pracowników firmy, a nie jak wcześniej proponował zarząd, tylko dla kierowców – mówi
Leszek Buzdygan, przewodniczący Komisji Zakładowej
NSZZ Solidarność. – To trudny kompromis, ale w ostatnim
czasie wszyscy byliśmy już
zmęczeni tym sporem.

Od poniedziałku trwa ogólnopolski
protest listonoszy i innych pracowników
Poczty Polskiej. Protestują także pocztowcy w Regionie. Domagają się podwyżek
płac o 500 złotych.
Związkowcy zakładowej Solidarności
domagają się dla pracowników Poczty Polskiej podwyżek wynagrodzeń zasadniczych
o 500 złotych brutto z wyrównaniem od
lutego. Jak powiedział Wojciech Rosół, przewodniczący Komisji Oddziałowej NSZZ
Solidarność Poczty Polskiej w Legnicy, podwyżki mają trafić do listonoszy oraz innych
pracowników Poczty Polskiej objętych sporem zbiorowym.
Pocztowcy są w sporze zbiorowym
z zarządem spółki. Jak podaje Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność
Pracowników Poczty Polskiej, na spotkaniu zarządu ze związkowcami pracodawca zaproponował „wzrostu funduszu wynagrodzeń w 2019 wobec roku 2018 o 5,6 %
i wyraził wolę dalszych rokowań na temat
wzrostu wynagrodzeń.” Związkowcy argumentują, że wzrost funduszu wynagrodzeń
nie oznacza jednak faktycznego wzrostu
wynagrodzeń.
– 30 kwietnia zarząd spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych, ale do
porozumienia nie doszło – potwierdza Wojciech Rosół, szef Solidarności pocztowców
w Legnicy. – Będą kolejne negocjacje. Czekamy na porozumienie lub mediacje.
Pocztowcy podjęli ogólnopolski protest. Manifestując swoje niezadowolenie
z niskich płac prowadzą akcję „żółta kartka
dla zarządu”. Od poniedziałku, 6 maja, listonosze Poczty Polskiej wychodzą do pracy
w żółtych kamizelkach.
– Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę na
kwestię naszych wynagrodzeń – mówi Wojciech Rosół. – Nasze działania nie wpływają
jednak na sposób wykonywania pracy. Zarówno listonosze, jak i pozostali pracownicy Poczty Polskiej wykonują swoje obowiązki. Nasza
akcja nie ma negatywnych konsekwencji dla
klientów Poczty Polskiej – podkreśla Rosół.
Warto dodać, że Poczta Polska to jeden
z największych pracodawców w kraju. Zatrudnia około 80 tys. pracowników.
Ponad 12 tys. pracowników Poczty Polskiej
to członkowie NSZZ Solidarność.
KIG lca.pl, fot: MR

KIG
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Karol Modzelewski
DZIECIŃSTWO

Karol Modzelewski urodził się
w Moskwie, w 1937 roku. Był to
okres wzmożonego terroru stalinowskiego w ZSRR. Ojciec Karola,
Aleksander Budniewicz, żołnierz
Armii Czerwonej, został aresztowany, gdy syn miał 17 dni i zesłany
do łagru na 8 lat.
Mały Karol (wtedy jeszcze
Kirył), wychowywany był przez
matkę Natalię Wilter (literaturoznawca). Ojca zobaczył dopiero w 1947 roku, gdy miał 10 lat,
a matka związana już była z Zygmuntem Modzelewskim - polskim komunistą. Modzelewski zresztą również był więziony, w latach 1937-1939 r., przebywał na Łubiance. Pozostał jednak
wierny komunizmowi.

W trakcie wojny Karol przebywał w domu dziecka. „A nas
uczono, że naszą matką jest wielka Rosja, która walczy bohatersko
w obronie swoich dzieci ze śmiertelnym wrogiem, jakim są Niemcy. A my, gdy dorośniemy, powinniśmy walczyć i być bohaterami.
Dziewczynkom przypadnie rola
sanitariuszek. Wszyscy uczyliśmy
się pracy w kolektywie. To była
mieszanka kolektywizmu Makarenki z wielkoruskim nacjonalizmem.”- czytamy w wywiadzie,
który udzielił „Newsweekowi”.

6

Przybrany ojciec oraz matka
służyli w Ludowym Wojsku Polskim.
Po wojnie Karol wraz z matką
zamieszkali w Polsce, gdzie Zygmunt Modzelewski piastował różnie stanowiska ministerialne.

POLAK
Po latach tak wspominał okoliczności, w których ostatecznie
poczuł się Polakiem „To był proces, ale pamiętam, kiedy już nie
miałem wątpliwości. Rok 1956,
trwał polski Październik. Miałem
niecałe 19 lat i jeździłem do FSO
organizować dyskusje z młodymi robotnikami z ramienia buntowników z uniwersyteckiego
ZMP. Na zebraniu w FSO Leszek
Goździk – mój guru – powiedział,

będą do nas strzelać, a jak Ruscy
(pamiętam, że takie padło słowo),
to będziemy w nich rzucać butelkami z benzyną. I byłem gotów
to zrobić, chociaż wiedziałem, że
żołnierze będą w burych szynelach z guzikami z gwiazdą, które
tak kiedyś kochałem.”

REWIZJONISTA
Karol skończył Liceum w Warszawie i zapisał się na studia historyczne.
Ukończył je, a następnie został
doktorantem oraz asystentem na
Uczelni. Tu poznał Jacka Kuronia
i innych młodych ludzi, z których
powstało środowisko rewizjonistów działań Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sprawującej w okresie PRL władzę mono-

Podczas strajków w VIII 1980 roku krótko
przebywał w Stoczni Gdańskiej im. Lenina; a od
IX 1980 należał do „Solidarności”
że 30 czołgów czeka w lesie pod
Jabłonną. Jeżeli ruszą na Warszawę, musimy im zagrodzić drogę
ciężarówkami z piaskiem. Weźmiemy dwa sztandary, czerwony i biało-czerwony, zaśpiewamy
Międzynarodówkę oraz „Jeszcze
Polska nie zginęła”. Jeżeli w czołgach będą Polacy, to pewnie nie

polistyczną.
W ramach swej działalności, „‘w latach 1962-1963, Karol
Modzelewski kierował Politycznym Klubem Dyskusyjnym na
Uniwersytecie Warszawskim forum młodych marksistów krytykujących politykę PZPR. Klub
został rozwiązany decyzją władz
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partyjnych.” Modzelewskiego
usunięto również z partii ( do której należał od 1957 roku).
W odpowiedzi, w 1964 roku,
napisał wraz z Jackiem Kuroniem
„List do partii”.
Autorzy postulowali w nim
oddanie przedsiębiorstw w ręce
Rad Robotniczych i Rad Delegatów, oraz zakładanie wielu partii politycznych, ale oczywiście

Ponownie na arenę opozycyjną
Karol Modzelewski wszedł w 1980
roku.
„Podczas strajków w VIII 1980
roku krótko przebywał w Stoczni Gdańskiej im. Lenina; a od IX
1980 należał do „Solidarności”, był
wiceprzewodniczącym Komitetu
Założycielskiego we wrocławskich
placówkach PAN, członkiem Prezydium MKZ we Wrocławiu. 17

W ramach swej działalności, „w latach 19621963, Karol Modzelewski kierował Politycznym
Klubem Dyskusyjnym na Uniwersytecie
Warszawskim - forum młodych marksistów
krytykujących politykę PZPR
robotniczych.
Sprzeciwiali się jednak parlamentaryzmowi, postulując …
demokracje robotniczą.
Uważał, że w ramach takiej
demokracji nie powinna funkcjonować policja polityczna ani
armia regularna.
„(…) doświadczenie wojen
r e w o l u c y j ny c h w Wi e t n a mie, Algierii, na Kubie wykazuje, że uzbrojeni robotnicy i chłopi, o ile wiedzą o co walczą i utożsamiają swe interesy z interesami rewolucji, nie są gorsi od armii
regularnej.”-głosił „List do Partii”
Ponadto zalecano utworzenie
zrzeszeń gospodarstw średnioi małorolnych.
Reasumując, młodzi krytycy PZPR i rządzącego wtedy W.
Gomułki czynili to z pozycji bardziej lewicowej.
Ponieważ jednak była to krytyka, to Karol Modzelewski został
skazany na 3,5 roku więzienia.
Więzienie opuścił po ponad 2
latach.
Ponieważ zaangażował się
natychmiast w wystąpienia studenckie w 1968 roku, to ponownie go skazano, również na 3, 5
roku uwięzienia. Więzienie opuścił w 1971 roku.
Wtedy też powrócił do pracy
naukowej.

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
„Po protestach robotniczych
z czerwca 1976 roku napisał list
do I sekretarza KC PZPR Edwarda
Gierka protestując przeciw represjom i proponując reformy, w tym
autonomię związków zawodowych.”

IX 1980 r. reprezentował Wrocław na ogólnopolskiej konferencji przedstawicieli MKZ nowych
związków zawodowych w Gdańsku, był współautorem (wraz
z Krzysztofem Wyszkowskim)
pomysłu utworzenia jednej reprezentacji NSZZ, wspólnej rejestracji oraz przyjęcia nazwy „Solidarność” oraz członkiem Krajowej
Komisji Porozumiewawczej. Pełnił też funkcję pierwszego rzecznika prasowego KKP. W VI 1981
roku został delegatem na I WZD
Regionu Dolny Śląsk, został członkiem Prezydium ZR, delegatem na
I Krajowy Zjazd Delegatów, członkiem Komisji Krajowej.
13 XII 1981 internowano go
w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku i Warszawie-Białołęce, 23
XII 1982 aresztowano pod zarzutem próby obalenia ustroju PRL,
osadzono w Areszcie Śledczym
Warszawa-Mokotów, w VII 1984
zwolniono go na mocy amnestii;
ale od 1983 pozostawał bez pracy. W 1987 roku powrócił do pracy naukowej w PAN. Do 1989 rozpracowywany przez Inspektorat II
WUSW we Wrocławiu w ramach
SOR krypt. „Erazm”.
W 1989 roku został senatorem
z ramienia NSZZ „ Solidarność”
W III RP, w 1998 roku otrzymał
Order Orła Białego od prezydenta
Aleksandra Kwaśniewskiego.

Agnieszka Rurak-Żeleźny
Nesweek pl,
Mirosława Łątkowska,
Adam Borowski, Encyklopedia
„Solidarności”
Nauka w Polsce, IV 2019r.

ŻOŁNIERZ RZECZYPOSPOLITEJ
13 XII 1981 roku wprowadzono w Polsce stan wojenny.

A

n n a Wa l e n t y n o w i c z
natychmiast , bo w dniach
14-16 XII 1981r. współorganizowała strajk w Stoczni
Gdańskiej. Po pacyfikacji została
zatrzymana. Od 18 XII 1981r. była
internowana w Ośr. Odosobnienia w Bydgoszczy-Fordonie i Gołdapi, skąd zwolniono ją w VII
1982r. Jednakże już w VIII 1982r.
aresztowano ją ponownie, pod
zarzutem zorganizowania strajku w Stoczni
Gdańskiej w XII
1981r. Osadzono
ją w Aresztach
Śledczych
w Gdańsku,
Warszawa-Mokotów
i Zakładzie
Karnym
w Grudziądzu, 30 III
1983r. została
skazana wyrokiem Sądu Rejonowego w Grudziądzu na 1 rok i 3 miesią-

ce więzienia w zawieszeniu na 3
lata. Oczywiście została zwolniona z pracy. 16 XII 1983r. aresztowano ją po raz kolejny- za próbę
wmurowania (z Kazimierzem
Świtoniem i Ewą Tomaszewską)
tablicy upamiętniającej pacyfikację KWK Wujek. Znalazła się
w Zakładzie Karnym w Lublińcu,
skąd zwolniono ją w IV 1984r. ze
względu na stan zdrowia;
Anna Walentynowicz
nie dała się zastraszyć, od 18 II 1985r.
do 31 VIII 1986r.
uczestniczyła
w zainicjowanej przez siebie głodówc e rot a c yjnej w kościele Narodzenia NMP
w Krakowie-Bieżanowie.
Od 1988r. organizowała sympozja „W trosce o Dom
Ojczysty”.

W 1989r. brała udział w zakładaniu Fundacji Promocji Sztuki
Sakralnej., ponadto w latach 19891997 współpracowała z pismem
„Poza Układem”.
Anna Walentynowicz była
przeciwniczką obrad Okrągłego
Stołu. W 2000r. odmówiła przyję-

cia tytułu Honorowego Obywatela Gdańska.
Anna Walentynowicz była
odznaczona Medalem Wolności,
przyznawanym przez amerykańską Fundację Ofiar Komunizmu
(2005), Krzyżem Wolności i Solidarności (2018, pośmiertnie).

W 2006 roku prezydent Lech
Kaczyński odznaczył ją Orderem
Orła Białego.
Nawet wtedy, gdy nie była
aresztowana, to pozostawała pod
stałą kontrolą Służby Bezpieczeństwa.

Lubin”. 11 IV 1985 zatrzymany, 13
IV 1985 tymczasowo aresztowany, następnie kilkakrotnie pobity podczas przesłuchań w AŚ w
WUSW w Legnicy, przetrzymywany w ZK we Wrocławiu (podjął 10-dniową głodówkę w związku z pobiciem i żądaniem przyspieszenia procesu), 9 I 1986 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Lubinie na 1,5 roku wiezienia w zawieszeniu na 3 lata i karę
grzywny, 11 I 1986 zwolniony. 13
VII 1986 zwolniony z pracy; przez
4 mies. na zasiłku z samopomocy społecznej. Od 1983 w rocznice Zbrodni Lubińskiej (VIII 1982)
współorganizator manifestacji w
Lubinie, 31 VIII 1987 za udział
w rocznicowym zgromadzeniu
skazany przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Lubina na karę
grzywny i zwrot kosztów postę-

powania; zaangażowany w zbieranie składek na pomoc dla represjonowanych i działalność związkową. Od 1987 współpracownik
podziemnej Komisji Interwencji i
Praworządności „S”. W VIII 1988
współorganizator strajku okupacyjnego w Cechowni Zakładów
Górniczych Rudna w Polkowicach, członek KS; we IX poddano
rewizji jego mieszkanie. Od 1986
uczestnik Duszpasterstwa Ludzi
Pracy przy parafii św. M.M. Kolbego w Lubinie.

Przez dwanaście lat od 3 IX
1978 – 27 I 1990 była rozpracowywana przez Wydz. IIIA/Inspektorat 2 KW MO/WUSW w Gdańsku
w ramach SOR (sprawa operacyjnego rozpracowania) krypt. Suwnicowa/Emerytka.
Co więcej, w 1981r. SB planowało podanie Annie Walentynowicz leku mogącego zagrozić
jej życiu i zdrowiu. W 2017r. Sąd
uniewinnił funkcjonariuszy SB
przygotowujących całą akcję.
Anna Walentynowicz zginęła w katastrofie smoleńskiej 10
IV 2010r., a na wieść o jej śmierci Krzysztof Wyszkowski powiedział: „ Anna była żołnierzem
dzielnym i wiernym aż po śmierć
dlatego należy jej się to pożegnanie: „ Śpij, Anno, w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni Tobie”
Agnieszka Rurak-Żeleźny
Anna Walentynowicz, Encyklopedia
Solidarności, Mirosława Łąkowska,
Adam Borowski
Sławomir Cenckiewicz,
Anna Solidarność, Inowrocław, 2010

Zmarł Julian Zawadzki
Julian Roman Zawadzki, ur. 18 I 1953 w Ogrodzisku k. Lubina. Zmarł w marcu 2019 roku.

Ukończył Technikum Górnicze w Lubinie (1973). 19732005 zatrudniony w Zakładzie
Budowy Kopalń w Lubinie (od
1999 Przedsiębiorstwie Budowy
Kopalń PeBeKa SA w Lubinie).
1977-1981 w ZSMP.

Od IX 1980 w „S”, współzałożyciel „S” na Szybie R-VII, następnie do X 1981 przewodniczący
Komitetu Oddziałowego; członek
KZ ZBK Lubin.

14-17 XII 1981 uczestnik strajku w Zakładach Górniczych Rudna; po pacyfikacji kopalń uczestnik manifestacji górników w Polkowicach; przeniesiony do pracy
w innej miejscowości. Od 1982
członek TKZ „S” ZBK Lubin; kolporter podziemnych pism „Solidarność Dolnośląska”, „Tygodnik
Mazowsze”, „BAR(d)AK”, „Solidarność Głogowska”, „Z dnia na
dzień”, „Solidarność Walcząca”,
„WiS. Wolni i Solidarni”, ulotek i
materiałów „S”; uczestnik akcji
ulotkowych i plakatowych, malowania haseł na murach; od 1983
organizator pracy zespołu redakcyjnego (sprzętu, materiałów
poligraficznych, transportu, lokali), redaktor, drukarz podziemnego pisma „Zagłębie Miedziowe”, autor tekstów, kolporter; do
1985 członek redakcji podziemnego pisma „Wolny Głos PBK

13 lutego 2017 odznaczony
Krzyżem Wolności i Solidarności.
5 X – 23 XII 1982 rozpracowywany przez Wydz. KW MO
w Jeleniej Górze w ramach SOR
krypt. Camping; do 23 VI 1986
przez Wydz. V WUSW w Legnicy w ramach SOR krypt. Wykonawcy.

W 1989 członek KO „S” w
Lubinie. Od 2005 na emeryturze.
Autor artykułu nt. NSZZ „S” w
publikacji pod redakcją K. Matwijowskiego Lubin: zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków(1996).

Wydaje: Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ„Solidarność”, 59-220 Legnica, ul. Fryderyka Skarbka 9, tel. (076) 72-10-878, 72-10-888, 72-10-898,
e-mail: legnica@solidarnosc.org.pl, Redaguje zespół. Zdjęcia: Wojciech Obremski,
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R E G U LA M I N

IX ZAWODÓW WĘDKARSKICH
O PUCHAR
ZARZĄDU REGIONU ZAGŁĘBIE MIEDZIOWE
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

I. Cel zawodów:
 wzbogacenie kalendarza imprez z okazji kolejnej
rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”,
 integracja środowiska solidarnościowego,
 popularyzacja wędkarstwa spławikowego,
jako formy czynnego wypoczynku,
II. Organizatorzy:
 Region Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”
 Financial Solutions Tomasz Iwaniec
III. Termin i miejsce Zawodów:
29 czerwca 2019 r. - Ośrodek Szkutnik w Oborze
IV. Warunki uczestnictwa:
1. W Zawodach udział biorą trzyosobowe drużyny
reprezentujące organizacje NSZZ „Solidarność”
zarejestrowane w Regionie Zagłębie Miedziowe,
które do dnia 24 czerwca 2019 r. zgłoszą chęć
udziału w Zawodach i dokonają opłaty startowej
w wysokości 50 zł.
2. Zgłoszenia przyjmuje zastępca przewodniczącego
Zarządu Regionu. Opłatę można wnosić w kasie
Zarządu Regionu lub przelewem na konto:
13 1090 2066 0000 0005 4200 0448
z dopiskiem „zawody wędkarskie”.
3. Drużyny składają się wyłącznie z członków
macierzystej organizacji NSZZ „Solidarność”,
4. Zawodnicy startujący w zawodach nie muszą
posiadać karty wędkarskiej.
5. Ze względów organizacyjnych w zawodach może
uczestniczyć najwyżej 15 drużyn. W przypadku
napływu większej liczby zgłoszeń, o udziale
w Zawodach zdecyduje kolejność dokonania
opłaty startowej.

V. Regulamin rozgrywania Zawodów.
1. Zawody spławikowe na jedną wędkę.
2. Drużyna łowi w trzech sektorach.
3. Suma punktów zdobytych przez drużynę stanowi
o jej miejscu.
4. Ważenie złowionych ryb odbywa się
na stanowiskach.
5. Przebieg zawodów:
 g. 7.00 - rejestracja drużyn,
 g. 7.20 - losowanie stanowisk,
 g. 7.30 - dojście na stanowiska,
 g. 7.40 - pierwszy sygnał „wejście
na stanowiska, przygotowanie do zawodów,
 g. 8.00 - drugi sygnał „nęcenie zanętą ciężką”,
 g. 8.10 - trzeci sygnał „łowienie ryb”,
 g. 11.55 - czwarty sygnał „5 minut do końca
zawodów”,
 g. 12.00 - piąty sygnał „koniec zawodów”,
 g. 12.05 - ważenie ryb.

VI. Organizator zapewnia:





sprawne przeprowadzenie Zawodów,
profesjonalną obsadę sędziowską,
wartościowe nagrody rzeczowe,
poczęstunek.

VII. Postanowienie końcowe.
1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
2. Uczestnicy Zawodów dojeżdżają na własny koszt.
3. Organizator nie zwraca wpisowego w przypadku:
 niezgłoszenia się drużyny w określonym czasie,
 dyskwalifikacji drużyny.

X Edycja Kamieni Pamięci
15 marca w Szkole Podstawowej nr 2 w Głogowie odbyła się uroczysta prezentacja projektu „Wszystko co nasze Polsce oddamy” realizowanego
w ramach X edycji projektu IPN Kamienie Pamięci „Harcerze Rzeczypospolitej”.

P

artnerami projektu są: poseł na
Sejm RP Wojciech Zubowski,
Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” i Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów.
Zadaniem uczestników projektu było
odnalezienie i upamiętnienie postaci harcerzy walczących o wolność Polski.
Cztery zespoły projektowe wykonały prezentacje multimedialne poświęcone wybranym bohaterom i przedstawiły je podczas
montażu słowno-muzycznego „Wszystko
co nasze Polsce oddamy”.
Bohaterami projektu są:
Jerzy Bitschan czternastoletni harcerz,
obrońca Lwowa z 1918 roku,
Florian Marciniak pierwszy komendant
Szarych Szeregów,
Henryk Kończykowski „Halicz” harcerz, powstaniec warszawski,
Krystyna Majczyńska harcerka, sanitariuszka Powstania Warszawskiego i więźniarka niemieckiego obozu Ravensbruck.
JP
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