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Zarząd Regionu

Fagor Mastercook

Kryzys się nie skończył

„Najlepsze, co może nas spotkać to ludzie, których kochamy, 
miejsca, które oglądamy i wspomnienia, które nam pozostają”

Basi i Kamilowi Rogosz
wyrazy głębokiego i szczerego współczucia z powodu śmierci Ojca

Ś.  P.

TADEUSZA  ROGOSZA
Członka –założyciela NSZZ „Solidarność” Dolnego Śląska, delegata 

na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”, internowanego w stanie wojennym

składają
koleżanki i koledzy z Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 

NSZZ „Solidarność” przy „POLTEGOR-INSTYTUT” 
Instytucie Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu

O 
sytuacji w Fagor Mastercook 
w związku z postępowaniem 
upadłościowym w tej firmie 

mówił 18 listopada przewodniczący 
Zarządu Regionu Kazimierz Kimso. 
Poinformował o spotkaniu z komi-
sją zakładową z Fagor. – Trudno, 
abyśmy się narzucali z działania-
mi. Członkowie komisji zakłado-
wej apelowali o wstrzemięźliwość 
w kontaktach z mediami, gdyż cho-
dzi w tej chwili o jak najszybsze 
wznowienie produkcji z nowym 
właścicielem. Przewodnicząca „So-
lidarności” w Whirpool  Wrocław 
Małgorzata Calińska-Mayer zwró-
ciła uwagę na poważny problem 
w branży AGD. Na Zachodzie dużo 
fabryk jest zamykanych, szczegól-
nie we Włoszech, które kiedyś były 
liderem na naszym kontynencie.

Remigiusz Zgarda relacjonował 
sytuację w swoim zakładzie. - Wał-
brzyski Wamag za 4 lata będzie miał 
200 lat. Robiliśmy sprzęt dla kopal-
ni, cementowni, koksowni i wie-
lu zakładów. Dziś stajemy przed 

groźbą marginalizacji, a przecież 
robiliśmy kombajny dla Argentyny, 
Holandii. Podpisałem porozumienie 
w sprawie Programu Dobrowol-
nych Odejść, aby pracownicy przed 
emeryturą mieli korzystne warunki.

Dariusz Moszumański z Wro-
bisu stwierdził, że trudna sytuacja 
w tej firmie odzwierciedla obecny 
stan polskiej branży budowlanej. 
Porządne firmy muszą stawać do 
przetargów gdzie i tak przegrywają 
ceną z nieuczciwymi podmiotami i  
z tworzonymi ad hoc organizacja-
mi ekologicznymi, które domagają 
się wielomilionowych inwestycji, 
o których w dokumentacji przetar-
gowej nie było ani słowa. Państwo 
w takiej sytuacji umywa ręce.

Krystyna Kochan poinformo-
wała, że wrocławskiej oświacie 
udało się podpisać porozumienie 
ws. podwyżek płac zasadniczych 
w obsłudze i administracji szkoły. 
Nauczyciele z Gminy Wrocław 
czekają na rozmowę z dyrektorem 
wydz. Edukacji w sprawie wysoko-

Wbrew zapewnieniom Donalda Tuska działacze dolnośląskiej „Solidarności” nie podzielają 
optymistycznej opinii premiera o zakończeniu kryzysu w Polsce 

ści dodatków. Były one 2 lata temu 
zamrożone. Odnosząc się do akcji 
związkowych, w których związki 
zawodowe protestować będą prze-
ciw likwidacji Karty Nauczyciela. 

Krystyna Kochan zwróciła uwagę, 
że media pokazują głównie lidera 
ZNP Sławomira Broniarza pomijając 
oświatową „Solidarność”.

– Wzrost akcyzy na alkohol sta-
wia wrocławski Polmos w trudnej 
sytuacji. Po nowym roku zakład 
może czekać długa przerwa w pro-
dukcji - mówił Marek Giedziun. 
Zdaniem działacza wzrost akcyzy 

nakręci koniunkturę na nielegalny 
i podrabiany alkohol. Będziemy 
mieli najwyższy podatek w Europie 
i z roku na rok zmniejszającą się 
liczbę zakładów spirytusowych - 
podkreślił Marek Giedziun.

Kazimierz Kimso poinformował 
o październikowym zebraniu Szta-
bu Protestacyjnego. Po wrześniowej 
manifestacji w Warszawie Związek 
skupi się na przedsięwzięciach 
w regionie. Być może przedstawi-
ciele „Solidarności” udadzą się do 
Brukseli, bo Komisja Europejska jak 
dotychczas nie odpowiedziała na 
skargę Związku w sprawie nagmin-
nego wykorzystywania umów na 
czas określony przez pracodawców 
w Polsce. W dalszym ciągu trwa ak-

cja zbierania podpisów w sprawie 
samorozwiązania sejmu.

Działacze przyjęli uchwały ws. 
założeń budżetu, w sprawie zmian 
do regulaminu przyznawania od-
znaczenia związkowego Niezłom-
ni (umożliwiono nadawanie tych 
odznaczeń nie tylko pojedynczym 
osobom, ale organizacjom związ-
kowym, które nieraz w stanie 

wojennym wspólnie przyjmowały 
nieugiętą postawę). Informację 
o organizacjach zalegających ze 
składką przedstawiła Maria Za-
part. Zarząd Regionu upoważnił 
uchwałą Regionalną Komisję Wy-
borczą do wydawania zgody na 
przeprowadzenie wyborów poza 
zebraniem (z urną).  Podjęto też 
m.in. uchwałę w sprawie terminu 
wyborczego zjazdu delegatów Re-
gionu. Odbędzie się w dniach 11 
i 12 czerwca 2014 r. we Wrocławiu. 
Najprawdopodobniej do wyboru 
władz dolnośląskiej „Solidarności” 
dojdzie na Stadionie Miejskim we 
Wrocławiu. Znajduje się tam  nowo-
czesna sala konferencyjna. 

MR

Zaczynamy nowe życie
Sąd w San Sebastian postanowił, 

ze wobec wrocławskiego zakładu 
Fagor Mastercook będzie się toczyć 
postępowanie układowe co odda-
liło widmo upadłości firmy. - Od 
wczoraj wyznaczony jest zarząd-
ca a nie syndyk majątku – mówi 

przewodniczący zakładowej „Soli-
darności” Leszek Bąk. Obowiązują 
wszystkie regulaminy i układ zbio-
rowy pracy. Zobowiązania wobec 
pracowników są na pierwszym 
miejscu i załoga otrzyma pensje za 
listopad. Być może z lekkim pośli-

zgiem. Ta decyzja sądu daje nam 
czas na wejście nowego inwestora. 

Nieoficjalnie wiadomo, że do 
podjęcia produkcji w tym zakładzie 
chętnych jest kilkunastu producen-
tów sprzętu AGD

MR
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Śp. Marianna Popiełuszko uczestniczyła co roku w Pielgrzymce Ludzi Pracy

Od 1991 r. do 2000 r. „Co Tydzień »S«"
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Marianna Popiełuszko (1920–2013)

Kochała ludzi, była im życzliwa

Z żalem zawiadamimy, że w dniu 8.11.2013 r.zmarł nasz długoletni pracownik 
i działacz związkowy 

Ś.  P.

Pan Gustaw Wilczyński 
odznaczony Krzyżem Ofi cerskim Orderu Odrodzenia Polski Za Zasługi 

w Dziedzinie Związkowej w 1999 roku.
 

Rodzinie zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają koleżanki i koledzy 
z NSZZ „Solidarność” przy Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartografi cznym 

OPGK WROCŁAW Spółka z o.o. 

Małgorzacie Wrześniewskiej-Roszko wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

Ojca 
składają koleżanki i koledzy z NSZZ „Solidarność” Pracowników 

Oświaty i Wychowania Wrocław – Krzyki

M ariannę Popiełuszko pozna-
łem najprawdopodobniej 

w 1987 roku, kiedy to z Wrocła-
wia do Suchowoli jeździły piel-
grzymki do miejscowego kościoła, 
gdzie odprawiane były Msze św. 
za bestialsko zamordowanego ks. 
Jerzego Popiełuszkę. Juz wtedy 
wiedziałem, że mam do czynienia 
z prawą, inteligentną osobą. Biła 
od niej łuna niespotykanej dobroci, 
ponadto miała dar zapamiętywania. 
Potrafiła recytować bez zająknięcia 
wielozwrotkowe wiersze, których 
uczyła się jeszcze w szkole pod-
stawowej. Bez wątpienia kochała 
ludzi, była im życzliwa i z pewnym 
przekonaniem mogę powiedzieć, 
że ksiądz Jerzy Popiełuszko te ce-
chy odziedziczył po niej.

Pomimo, że los tak okrutnie ob-
szedł się z Marianną Popiełuszko, 

bo nie ma nic gorszego niż utrata własnego dziecka, to nie opuszczał 
jej optymizm, ani wiara w ludzi. Swój los zawierzyła Bogu i przez 
całe życie była mu oddana.  

Spotykaliśmy się wielokrotnie. Zawsze na Jasnej Górze podczas 
Pielgrzymki Ludzi Pracy, oraz 19 października na warszawskim 
Żoliborzu, w rocznicę śmierci kapelana „Solidarności”. Ostatni raz 
widzieliśmy się na tegorocznej Pielgrzymce Ludzi Pracy. Słaba, 
opierająca się o ramię syna uśmiechnęła się do naszej, wrocławskiej 
delegacji. Niestety 19 października już jej zabrakło na grobie ks. 
Popiełuszki.

Marianna Popiełuszko bywała również we Wrocławiu. W 1997 
roku wzięła udział w Kongresie Eucharystycznym, w którym uczest-

niczył Jan Paweł II. Kilkakrotnie 
gościła też w parafii Klemensa 
Dworzaka przy Alei Pracy.
WSPOMNIENIA MICHAŁA HANISZEWSKIE-

GO SPISAŁ PAWEŁ CHABIŃSKI

Tłumy ludzi, głównie związkowców z „Solidarności” wraz z licznymi pocztami sztandarowymi pożegnały Mamę ks. 
Jerzego – Mariannę Popiełuszko. W uroczystości udział wzięli wszyscy czterej przewodniczący Związku. 

Piotr Duda przewodniczący „Solidarności” podziękował Mariannie Popiełuszko za całe jej życie i za księdza Jerzego 
- kapelana „Solidarności”. 

- Mamo Marianno, Solidarność żyje i ty będziesz żyła w sercach Solidarności na zawsze. My o tobie nie zapomnimy 
- powiedział szef Związku. Na koniec obiecał, że na kolejnych pielgrzymkach ludzi pracy na Jasnej Górze zawsze będzie 
pozostawiane puste krzesło i białe róże, które tak lubiła. 

Po mszy w kościele w Suchowoli koncelebrowanej przez metropolitę białostockiego abp Edwarda Ozorowskiego, 
Marianna Popiełuszko spoczęła na pobliskim cmentarzu. 

Na uroczystościach obecna była delegacja dolnośląskiej „Solidarności” z przewodniczącym Kazimierzem Kimso na 
czele oraz pocztem sztandarowym Regionu.
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25. WZD w Miliczu

Jak być skutecznym
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Po 
porannej mszy świętej 
koncelebrowanej przez 
proboszcza milickiego 

kościoła pw. św Andrzeja Boboli 
ks. Kazimierza Kudryńskiego oraz 
duszpasterza dolnośląskiej Solidar-
ności ks. prałata Stanisława Paw-
laczka, uczestnicy spotkania zasiedli 

w auli milickiego LO im. Armii Kra-
jowej. Tu, w obecności także miej-
scowych działaczy samorządowych 
przewodniczący Regionu w sposób 
szczególny uhonorował odchodzą-
cego na emeryturę dyrektora wro-
cławskiego oddziału IPN profesora 
Włodzimierza Suleję. Naukowiec 

oprócz pełnionej 
funkcji, wcześniej bo 
w latach 80.  dzia-
łał w podziemnych 
strukturach dolno-
śląskiej S  -w Regio-
nalnym Komitecie 
Strajkowym.  W dru-
gim obiegu wydana 
została jego książka 
o dolnośląskiej So-
lidarności (Solidar-
ność na Dolnym 
Śląsku pod pseudo-
nimem Stanisław Ste-
fański). Przed kilku 
laty monografia ta 
została przez autora 
uzupełniona aż do 
czasów współcze-
snych.  Kazimierz 
Kimso wręczył pro-

fesorowi Suleji statuetkę krasnala 
Solidariusza, nawiązującą do lat 
80. Gdy na wrocławskich murach 
członkowie Pomarańczowej Alter-
natywy rysowali właśnie krasno-
ludki.

– Włodzimierz Suleja to czło-
wiek na którego zawsze mogliśmy 
liczyć, to jeden z nas. Dziękuję za 
serce oddane dolnośląskiej Solidar-
ności – mówił przy akompaniamen-
cie braw z sali szef Regionu.

O zaszczycie jakim jest wybór 
Milicza na miejsce obrad delegatów 
Solidarności mówił starosta milicki 
Piotr Lech. W ciepłych słowach na-
wiązał do lat 80 kiedy jako młody 
człowiek współtworzył odradzająca 
się w 1988 roku milicką Solidarność. 
Podkreślił, że śledzi z uznaniem 
współczesny dorobek Związku 
i jest uczestnikiem sierpniowych 
koncertów na zajezdni autobusowej 
przy ulicy Grabiszyńskiej.

- Miło znaleźć się w dobrym 
towarzystwie-  zwrócił się do zebra-
nych wiceprzewodniczący  Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność  Jerzy 
Wielgus. Działacz przypomniał 
m.in. chronologię wydarzeń zwią-

zaną z działaniami rządu, które do-
prowadziły do kryzysu w Komisji 
Trójstronnej oraz przedstawił pro-
pozycję, aby to ciało zmieniło swoją 
formułę z uwagi na wyczerpanie 
dotychczasowej. Mówiąc o przy-
szłych działaniach Związku, Wiel-
gus przypomniał o akcji zbierania 

podpisów w sprawie rozwiązania 
obecnego parlamentu. Poinformo-
wał, że odbędą się w regionach 
akcje protestacyjne przeciw anty-
pracowniczej polityce rządu.

W części roboczej związkowcy 
wysłuchali sprawozdania Kimso 
z działalności Regionu z ostatnich 

12 miesięcy. Prezentacja zdjęć 
z różnych wydarzeń ukazała 
aktywność Regionu na różnych 
polach. Od akcji związkowych 
po szkolenia, konkursy dla 
młodzieży czy obchody rocznic 
ważnych dla Związku. Najważ-
niejszym wydarzeniem był udział 
we wrześniowych Dniach Pro-
testu. Przewodniczący Regionu 
chwalił wszystkie struktury za 
liczny udział w tym wydarzeniu. 

– I tak wygramy! – zakończył 
swoją prezentację.

Po sprawozdaniach prze-
wodniczących komisji wyborczej 
i rewizyjnej, delegaci pracowali 

Mijające 12 miesięcy działalności Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność ocenili 
25 października w Miliczu delegaci Walnego Zebrania.

Apel nr 1

XXV Walnego Zebrania Delegatów  Regio-

nu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”

w sprawie uwzględnienia problemów  byto-
wych emerytów i rencistów w głównych postu-
latach Solidarności

XXV Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Soli-
darność” Regionu Dolny Śląsk zwraca się z ape-
lem do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 
aby w  głównych postulatach Solidarności 
uwzględniono dramatyczne problemy bytowe 
emerytów i rencistów. 

Apel nr 2

XXV Walnego Zebrania Delegatów Regio-

nu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”

w sprawie podjęcia przez Komisję Krajową 
NSZZ „Solidarność”  zdecydowanych działań  
w obronie interesów i godności pracowników 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej

XXV Walne Zebranie Delegatów Regionu 
Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” zwraca się do 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o podję-
cie zdecydowanych działań w o obronie inte-
resów i  godności pracowników Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej tj.:
 Przywrócenie pionizacji Państwowej In-

spekcji Sanitarnej – dotyczącej zarządzania, 
które umożliwi właściwą realizację zadań 
ustawowych; 

 Zaprzestanie likwidacji akredytowanych 
laboratoriów;

 Utrzymanie w ramach Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej nadzoru nad bezpieczeństwem 
żywności;

 Przywrócenie właściwego finansowania 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej ze szcze-

gólnym uwzględnieniem wzrostu wyna-
grodzeń pracowniczych; 

 Przywrócenie godności pracowników służ-
by zdrowia poprzez ograniczenie możliwo-
ści zatrudniania na umowy cywilno-prawne. 

Apel nr 3

XXV Walnego Zebrania Delegatów Regio-

nu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”

w sprawie podjęcia konstruktywnych działań 
zmierzających do naprawy systemu ochrony 
zdrowia w Polsce

W związku z pogarszającą się z roku na rok 
sytuacją fi nansową w ochronie zdrowia, która 
skutkuje nie tylko ograniczeniem dostępności 
do świadczeń zdrowotnych, ale także powo-
duje pogorszenie warunków pracy i ubożenie 
pracowników ochrony zdrowia uważamy, że:
1. Najlepszym rozwiązaniem dla ochrony 

zdrowia w  Polsce jest system ubezpie-
czeniowy z  udziałem budżetu państwa 
w  zakresie fi nansowania procedur wyso-
kospecjalistycznych, narodowych progra-
mów zdrowotnych oraz zintegrowanego 
ratownictwa medycznego. 

2. Należy zrównać w prawach publiczne i nie-
publiczne podmioty lecznicze, aby mogły 
na równych prawach świadczyć usługi 
komercyjne. 

3. Należy zaprzestać komercjalizację placó-
wek ochrony zdrowia, która prowadzi do 
wyprzedaży jednostek ochrony zdrowia 
poniżej ich wartości. 

4. Niezbędne jest stworzenie sieci szpitali 
publicznych, aby uniknąć całkowitej pry-
watyzacji szpitali. 

5. Nieodzownym jest zwiększenie składki na 
ubezpieczenie zdrowotne z jednoczesnym 
odpisem jej od podatku. 

6. Konieczne jest zwiększenie wskaźnika 
odpisu z PKB na ochronę zdrowia. 
Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolny 

Śląsk NSZZ „Solidarność” apeluje do Ministra 
Zdrowia oraz Sejmu RP o podjęcie konstruk-
tywnych działań zmierzających do naprawy 
systemu ochrony zdrowia w Polsce. 

Stanowisko nr 1

XXV Walnego Zebrania Delegatów Regio-

nu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”

w sprawie sytuacji w szkolnictwie wyższym

Delegaci na XXV WZD Regionu Dolny 
Śląsk NSZZ „Solidarność” potępiają brak 
systemowych rozwiązań w  dziedzinie nauki 
i szkolnictwa wyższego. 

Kolejne nowelizacje ustawy „Prawo o szkol-
nictwie wyższym” nie rozwiązują istotnych 
problemów polskich uczelni, wprowadzają 
chaos w ich prawidłowe funkcjonowanie oraz 
budzą niepokój związkowców o  dalsze losy 
nauki i publicznego szkolnictwa wyższego. 

Pseudoreformy Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego to suma cząstkowych, nie-
skoordynowanych poczynań wprowadzanych 
w sposób bezwzględny i niedemokratyczny. 
To krok w  kierunku komercjalizacji wiedzy. 
Ani szkoła, ani uniwersytet nie mogą działać 
jak przedsiębiorstwa nastawione na zysk 
i opłacalność. W odniesieniu do nauki jest to 
działanie krótkowzroczne i szkodliwe.

Proces komercjalizacji szkolnictwa przyczy-
nia się do wzrostu dysproporcji w  dostępie 
do coraz bogatszej i  bardziej zróżnicowanej 
oferty edukacyjnej pomiędzy młodzieżą 
zamożną i ubogą.

Wobec ograniczania środków fi nansowych 
z  budżetu państwa, uczelnie są zmuszone 
do poszukiwania nowych źródeł dochodów 

i zwiększania za wszelką cenę sprzedaży swo-
ich usług, z drugiej strony natomiast do cięcia 
kosztów, w  tym przede wszystkim redukcji 
kosztów pracy poprzez tworzenie większych 
grup wykładowych i  ćwiczeniowych oraz 
o zmniejszania zatrudnienia.

Stanowisko nr 2

XXV Walnego Zebrania Delegatów Regio-

nu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”

w sprawie ataków na kościół katolicki 

Delegaci XXV Walnego Zebrania Delegatów 
Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” pro-
testują przeciwko trwającym w części mediów 
bezustannym atakom na kościół katolicki. 

Jednostkowe, oczywiście naganne przy-
padki,  stały się dla części polskich dziennikarzy 
i  polityków, pretekstem do bezpardonowej 
nagonki na księży i biskupów.  

NSZZ „Solidarność”, co jest w  preambule 
naszego Statutu, opiera swoje działania na 
gruncie etyki chrześcijańskiej i  katolickiej 
nauki społecznej, dlatego nie może nam być 
obojętne w jaki sposób, przy cichym przyzwo-
leniu władz, traktuje się naszą wiarę i Kościół. 

Żądamy zaprzestania szkalowania księży 
i biskupów oraz poszanowania naszych świę-
tych symboli.  

Stanowisko nr 3

XXV Walnego Zebrania Delegatów Regio-

nu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”

w sprawie warunków pracy oraz działania 
związków zawodowych w kraju

Praca ludzka jest konieczna do podtrzy-
mania życia i  może być wykonywana tylko 

przez człowieka, dlatego nie jest ona towarem 
i ma swoją godność pochodzącą z godności 
człowieka.

Praca ludzka jest w samym centrum polityki 
i gospodarki jako źródło wszelkiego kapitału, 
jest podstawą pomyślności człowieka, jego 
rodziny i państwa.

Pogorszyły się warunki pracy oraz warunki 
działania związków zawodowych

Po przełomie w  1989 r. Polacy mieli na-
dzieję nie tylko na wyzwolenie polityczne, ale 
również na zasadniczą poprawę warunków 
pracy. Niestety nadzieje te w wielu miejscach 
nie spełniły się.

 W  ostatnich kilku latach zdecydowanie 
pogorszyły się w Polsce warunki zatrudnienia 
i pracy nie tylko w wymiarze praktycznym, ale 
również w  wymiarze prawnym oraz istotnie 
pogorszyły się warunki funkcjonowania związ-
ków zawodowych.

Zatrudnienie pracowników coraz częściej 
oparte jest na umowach „śmieciowych”. 
Zmiany dotyczące czasu pracy oparte są na 
faktycznym traktowaniu pracownika jako 
przedmiotu. Jeśli pracownik jest w  danym 
momencie potrzebny przedsiębiorcy ma 
stawić się do pracy bez względu na obowiązki 
rodzinne, plany wypoczynku czy inne potrze-
by. Takie praktyka przeczą tezie, że praca nie 
jest towarem.

Związki zawodowe poddawane są nie-
ustannej krytyce  za niepowodzenia gospodar-
cze i oskarżeniom o pasożytniczy charakter . 
Mimo ratyfi kacji przez Polskę Konwencji MOP 
nr 87, 98 i 111 od ponad 20 lat powszechną 
praktyką jest uzależnienie zatrudnienia od nie 
przystępowania pracowników do związku za-
wodowego. Polskie prawo nadal  jest ułomne 
w  zakresie ochrony wolności zrzeszania się, 

Tomasz WójcikLaury dla profesora Suleji
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25. WZD w Miliczu

to, że przyjęte w ten sposób rozwiązania winny 
być wprowadzone w życie przez władze pań-
stwowe bez zmian. 

Jakkolwiek w  Polsce istnieją struktury , 
które w swojej nazwie mają trójstronność, 
to faktycznie od 1989 r. nigdy nie zaistniał 
Dialog Społeczny. Ostatnio można zauwa-
żyć niebezpieczne opinie o  wyczerpaniu 
Dialogu Społecznego i  konieczności jego 
przedefiniowania. NSZZ Solidarność wi-

nien domagać się i  dołożyć wszystkich 

starań by w  Polsce zbudować prawdzi-

wy Dialog Społeczny zgodnie z  jego 

definicją.

nad zgłoszonymi projektami sta-
nowisk. M.in. o wsparciu stanowi-
skiem WZD duchownych wobec 
wzmożonej medialnej nagonki, 
stanowisku w sprawie poprawy 
sytuacji w szkolnictwie wyższym. 
Działacze Międzyregionalnej Sekcji 
Ochrony Zdrowia zgłosili projekt 
apelu w sprawie stanu służby zdro-
wia  oraz postulatów branży (m.in. 
stworzenie sieci szpitali publicznych, 
aby uniknąć całkowitej prywatyzacji) 
oraz odrębny apel do Komisji Kra-
jowej o   podjęcie zdecydowanych 
działań w o obronie interesów i god-
ności pracowników Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej. (wymienione 
projekty zostały przyjęte).

W drugiej, popołudniowej 
części obrad zebrani wysłuchali 
wystąpienia dra Tomasza Żukow-
skiego. Zaproszony gość przed-
stawił najświeższe wyniki badań 
świadczące o tym, że wrześniowa 
manifestacja spotkała się ze znaczną 
aprobatą społeczeństwa. Z postu-

latami Związku identyfikuje 
się niemal 70% badanych 
w październiku wobec 50%  
badanych na początku wrze-
śnia br. Jednocześnie tylko 
15% wierzy, że działania te 
odniosą skutek.  Wg polito-
loga jednym z najważniej-
szych zadań stojących przed 
związkami zawodowymi 
w Polsce jest dotarcie do 
ludzi młodych. Jest to o tyle 
trudne, że zmieniają się stra-
tegie na przyszłość młodego 
pokolenia oraz sposoby ko-
munikacji (Internet, media 
społecznościowe). Tomasz 

Żukowski zwrócił też uwagę, że 
o ile o porażkach związku zawo-
dowego media w Polsce poinfor-

Stanowisko nr 4

XXV Walnego Zebrania Delegatów Regio-

nu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”

w sprawie podjęcia inicjatyw i działań wspiera-
jących Międzyzakładową Organizację Związ-
kową NSZZ „Solidarność”  przy MPK sp. z o.o. 
we Wrocławiu w obronie miejsc pracy

W związku z  likwidacją zajezdni tramwa-
jowej przy ul. Wróblewskiego oraz zajezdni 
autobusowej przy ul. Grabiszyńskiej XXV 
Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolny 
Śląsk NSZZ „Solidarność” zwraca się do Zarządu 
Regionu o podjęcie inicjatyw i działań wspie-
rających Międzyzakładową Organizację Związ-
kową NSZZ „Solidarność” przy MPK sp. z o.o. we 

mimo wyraźnej decyzji Komitetu Wolności 
Związkowej Rady Administracyjnej MBP 
w Genewie.  

Zgłaszane wymiarowi sprawiedliwości 
nadużycia w  zakresie  naruszenia wolności 
związkowej w praktyce są lekceważone tj. „są 
umarzane ze względu na niewielką szkodli-
wość społeczną czynu”.

Brak przeciwdziałania państwa wobec ne-
gatywnych tendencji w gospodarce przyniósł 
ogromne bezrobocie, obecnie na poziomie 
około 14%. Blisko 2,5 mln młodych, aktyw-
nych i  produktywnych ludzi pracuje po za 
granicami Polski i wszystko wskazuje na to, 
że nie zamierzają wrócić oni do kraju. Gdyby 
nie opuścili oni Polski bezrobocie byłoby 
ponad 25%.

Wymienione czynniki stanowią główny 
powód zmniejszającego się zorganizowania 
pracowników. Strach o utratę zatrudnienia, 

bezczynność wymiaru sprawiedliwości, 

nieustanna medialna nagonka na związki 

zawodowe, bezwzględna pogoń za zyskiem 

znacznej części przedsiębiorców zniechęca-

ją pracowników do korzystania ze swojego 

podstawowego i  niewątpliwie dla nich 

korzystnego prawa do organizowania się 

w związki zawodowe.

NSZZ  „Solidarność” powinien posiadać silne 
zaplecze badawcze

Ostatnie dwudziestolecie charakteryzuje 
się również poważnym spadkiem liczby ludzi 
wykształconych w  szeregach związkowych. 
W  żadnej wyższej uczelni w  Polsce nie ma 
wykładów na temat pracy , praw pracowników 
czy Międzynarodowych Standardów Pracy. 
Młodzi absolwenci uczeni są socjotechnik za-
rządzania, w których tak naprawdę pracownik 
jest przedmiotem. 

W Polsce jako jedynym kraju w  Unii Eu-
ropejskiej, związki zawodowe nie posiadają 
swojego zaplecza badawczego. Wobec no-
wych wyzwań gospodarczych, kulturowych 
i cywilizacyjnych brak zaplecza badawczego 
jest dla związków zawodowych śmiertelnym 
zagrożeniem. Intuicja, doświadczenie i dobra 
wola liderów związkowych obecnie już nie wy-
starcza, by skutecznie prowadzić ochronę praw 
pracowniczych i rozwijać związki zawodowe. 
Dlatego palącym i strategicznym zarazem 

problem dla NSZZ Solidarność jest zbudo-

wanie na poziomie krajowym szerokiego 

zaplecza badawczego.

NSZZ „Solidarność” winien posiadać 
efektywne narzędzia polityczne

Ponieważ praca ludzka jest w  samym 
centrum polityki państwa, związki zawodowe 
chcąc prawidłowo i skutecznie spełniać swoją 
misję muszą posiadać odpowiednie narzędzia 
polityczne. 

Dlatego koniecznym jest ponowne 

przeanalizowanie wszelkich możliwych 

metod działania politycznego i  podjęcie 

stosownych decyzji. 

Dialog Społeczny trzeba zbudować. 
W Polsce nie było i nie ma Dialogu 
Społecznego

Posiadanie efektywnych narzędzi po-
litycznych umożliwi również zbudowania 
właściwego narzędzia budującego porządek 
i  sprawiedliwość społeczną tj. Dialogu Spo-

łecznego. Należy przypomnieć, że Dialog Spo-
łeczny oznacza rozwiązywanie w konsensusie 
wszelkich problemów związanych z  pracą 
i  pochodnych, na trójstronnej płaszczyźnie 
z  udziałem władzy, zorganizowanych przed-
siębiorców i związków zawodowych. Oznacza 

Wrocławiu w obronie miejsc pracy w Miejskim 
Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym. Walne 
Zebranie Delegatów dostrzega konieczność 
zaangażowania wszelkich środków pozwa-
lających bronić przed zwolnieniami załogę 
przedsiębiorstwa, która w  stolicy Dolnego 
Śląska jako pierwsza wzniosła w górę dłonie 
z  literą „V” nadając robotniczemu zrywowi 
sierpnia 80 roku nazwę „Solidarność”. 

Milicz, 25 października 2013 r. 

Przewodniczący
XXV Walnego Zebrania Delegatów Regionu 

Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” 
Zbigniew Gadzicki

mują chętnie, to sukces związku 
przemilczą.

– Manifestacja we wrześniu by-
ła ważna ze względu na młodych 
ludzi z naszego zakładu,  którzy 

byli w Warsza-
wie i zobaczyli, 
że Związek jest 
siłą. Nawet jeśli 
będą to pracow-
nicy tymczasowi, 
to gdzieś w ich 
podświadomo-
ści zostanie to 
przeświadczenie 
o sile Związku 
– mówił dele-
gat z Whirlpool 
Wrocław Krzysz-
tof Zadrożny po 
wystąpieniu Żu-
kowskiego. 

Głosowanie 
nad projektami 
uchwał, stano-
wisk i apeli za-
mknęło  XXIV 
WZD w Miliczu. 

Delegaci wsparli stanowiskiem 
pracowników dwóch zajezdni 
wrocławskiego MPK  zagrożonych 
zwolnieniami pracowniczymi. Dys-
kusję nad projektem rozstrzygnął 
przewodniczący Kazimierz Kimso, 
który zgodnie z intencją projekto-
dawców przeforsował, aby projekt 
miał rangę stanowiska. Najdłużej 
dyskutowano przy stanowisku za-
wierającym ocenę sytuacji w kra-
ju, potrzebie stworzenia zaplecza 
naukowego dla Związku, 
stanu dialogu społecznego 
w Polsce, oraz postulat po-
nownego przemyślenia for-
my udziału Związku w ży-
ciu politycznym. Zbigniew 
Rudnik z Wrocławskiej Je-
dynki postulował wszczę-
cie szerokiej dyskusji   na 
ten temat, gdyż nie miał 
w niektórych kwestiach 
wystarczającej jasności.

– Jeżeli nie będziemy 
skuteczni i unikać polityki, 
to ta polityka nas dopadnie 
w postaci panów Jarosów, 

którzy będą przygotowywać ustawę 
o związkach zawodowych – tłu-
maczyli Kimso i Tomasz Wójcik 
intencje projektu zebranym. Tomasz 
Wójcik przypomniał też stały od kil-
ku lat  postulat Regionu w sprawie 
stworzenia zaplecza badawczego, 
które dawałoby działaczom solidne 
instrumenty w ich pracy zamiast 
posługiwania się intuicją, która 
często zawodzi.

MARCIN RACZKOWSKI

 

Krzysztof Zadrożny („S” Whirlpool Wrocław) przekazuje 
pozytywne odczucia członków zakładowej z wrześniowej 
manifestacji w Warszawie.

Ryszard Bartnicki – gospodarz Zebrania

Dr Tomasz Żukowski

Prezydium WZD
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Pikieta przeciw likwidacji szkół w Wałbrzychu, styczeń 2012 r.

Praca – płaca – bezrobocie

Wałbrzych – Miasto w stanie śpiączki

W 
pierwszej kolejności głos 
zabrał przewodniczący 
ZR Kazimierz Kimso. 

Przywitał obecnych i w kilku sło-
wach powiedział, jak „Solidarność” 
ocenia aktualną sytuację społeczną 
i gospodarczą Polski. 

Po nim głos zabrała pani poseł 
Anna Zalewska z PiS-u. W jej refe-
racie najciekawsze były fragmenty 
postulujące gruntowną przebudowę 
systemu podatkowego. Jest bowiem 
oczywiste, że bez tego wszystko 
inne staje pod znakiem zapytania. 
Ważne było też zapewnienie, że 
jeśli PiS wygra wybory parlamen-
tarne, to cofnie ustawę wydłużającą 
wiek emerytalny, ustawę o elastycz-
nym czasie pracy oraz podejmie 
działania, których celem będzie 
likwidacja umów śmieciowych. 

Następnie głos zabrał prezydent 
Wałbrzycha – dr Roman Szełemej. 
Mówił o tym, co zrobił, co robi 
i co ma zamiar zrobić w oparciu 
o różnego rodzaju fundusze roz-
wojowe. Moim zdaniem był w tym 
wyraźny dolnośląski podtekst poli-
tyczny. Zwycięstwo Protasiewicza 
nad Schetyną oznacza bowiem, że 
przed nadchodzącymi wyborami sa-
morządowymi PO będzie się starać 
zawiązać koalicję z prezydentem 
Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem. 
– Chyba jest to tylko sprawa ceny. 
Obawy prezydenta Szełemeja, że 
odbędzie się to kosztem (między in-
nymi) Wałbrzycha są uzasadnione. 

Referat Radosława Mechliń-
skiego zwrócił uwagę na etyczne 
i moralne aspekty „pracy, płacy 
i bezrobocia”. Trzeba przecież za-
cząć głośno mówić, a raczej bardzo 
głośno mówić o tym, że ludzi nie 
wolno redukować do „biologicz-

nego wypełniacza procesów pro-
dukcyjnych”. – Trzeba się temu 
przeciwstawić; „...o ile prawdą jest, 
że człowiek jest przeznaczony i po-
wołany do pracy, to jednak nade 
wszystko praca jest dla człowieka, 
a nie człowiek dla 
pracy”.

Słuchało tego 
kilkadziesiąt osób. 
W większości byli 
to działacze „So-
lidarności” i PiS-u 
– w tym pięciu rad-
nych z PiS-u. Ludzi 
(znanych twarzy) 
z PO nie zauważy-
łem. Zdziwiło mnie 
to trochę, gdyż my-
ślałem, że będzie 
ich interesować, co 
na tak ważny temat 
powie prezydent 
Szełemej. No cóż...

Po zakończeniu 
referatów i dyskusji 
pomiędzy paneli-
stami nadszedł czas 
na pytania z sali. Ich 
treść była łatwa do przewidzenia. – 
W chwili obecnej, w Wałbrzychu, 
kilkaset ludzi zagrożonych jest 
zwolnieniem z pracy. Większość 
pytań (a raczej apeli o pomoc) skie-
rowana była do prezydenta Szełe-
meja. Odpowiadał na nie, jak umiał 
najlepiej. Szybko jednak, przeprosił 
(powołał się na inne obowiązki) 
i pojechał śladami pani poseł Mrzy-
głockiej. 

A mnie biegało po głowie 
zdziwienie. Gdyby choć przyszli 
tylko ci, którym w najbliższym 
czasie grozi zwolnienie z pracy, to 
aula wałbrzyskiej PWSZ pękałaby 

w szwach. Jestem pewny, że w ta-
kiej sytuacji pani poseł Mrzygłocka 
„wróciłaby” do nas, a panu prezy-
dentowi nawet nie przyszłoby do 
głowy, aby nas „opuścić”. Trudno 
się im jednak dziwić. Do Zamku 

Książ zjechali tego dnia ludzie suk-
cesu i większość z nich najprawdo-
podobniej głosuje.

Czy ta potyczka została przez 
organizatorów panelu – przez „So-
lidarność” – przegrana? – W odpo-
wiedzi zacytuję (z pamięci) to, co 
bohater filmu „W cieniu” mówił do 
syna: „Ze smokiem należy walczyć. 
Nawet wtedy, gdy się nie widzi 
szans na zwycięstwo. Może się 
zmęczy. Wtedy ktoś z nim wygra. 
Może to będziesz Ty.”.

I to chyba powinien być koniec 
tekstu o dyskusji na temat „Praca, 
płaca, bezrobocie”, ale „Ze smo-
kiem należy walczyć. ...”. Napiszę 
więc o tym, co myślę na temat tego, 
co w auli PWSZ usłyszałem:

Żyjemy znów w ciekawych 
czasach. Wszystkiego jest za dużo. 
Pieniędzy też. Podstawą obowią-
zującej narracji jest jednak słowo 
KRYZYS. W tej sytuacji potrzebna 
jest trochę dokładniejsza analiza 
znaczenia takich słów, jak „Praca, 
płaca, bezrobocie”. 

Praca

Słowo to ma kilka znaczeń 
i naraża nas na pewnego rodzaju 
rozdwojenie jaźni. Wiemy wszyscy, 

że pracy do zrobienia jest w Wał-
brzychu aż za dużo. Dobrym tego 
przykładem jest pilna konieczność 
wyremontowania wielu domów. 
Ba, całych dzielnic. Równocześnie 
praca jest teraz towarem luksuso-
wym. Jak to pogodzić? Nikt nie 
twierdzi, że będzie to łatwe. Na 
początek trzeba poważnie na ten 
temat rozmawiać. Musimy znaleźć 
sposób płacenia ludziom za pracę, 
która nas wszystkich wzbogaci – 
w szerokim tego słowa znaczeniu. 
I nie jest to sprzeczne z dobrym 
kapitalistycznym prawem do pracy, 

która wzbogaca (w wąskim tego 
słowa znaczeniu) „pracodawców” – 
pod warunkiem, że wzbogaca ona 
również „pracobiorców”.

Płaca

Ekonomistów, analityków 
i programistów, czyli ludzi którzy 
potrafią opracować odpowiednie 
algorytmy i programy jest u nas 
dostatek. Komputerów też nie bra-
kuje. Praktycznie nie znamy jednak 
analiz i obliczeń, które określałyby, 
jaka jest wartość pracy. Nie, nie 
chodzi o nasze zarobki. Wiemy, 
jakie są. Nie wiemy jednak, jaka 
jest (określona w złotówkach) 
WARTOŚĆ wykonywanej przez nas 
pracy. Powie ktoś, że tego rodzaju 
wyliczenia nie byłyby precyzyjne. 
To prawda. W ekonomi nic nie 
jest precyzyjne. Nie przeszkadza to 
jednak nikomu badać i publikować 
co minutę (a raczej co sekundę) 
precyzyjne informacje o tym, jakie 
są aktualne kursy walut, ceny akcji 
na giełdzie, ceny surowców, ceny 
towarów itd. Obliczenie wartości 
pracy (dla poszczególnych grup 
zawodowych, a nawet dla po-
szczególnych ludzi) nie jest wcale 
trudniejsze. 

Wróćmy teraz do mojej „oszo-
łomskiej” tezy – do twierdzenia, że 
pieniędzy też jest teraz zbyt dużo. 
W dawnych czasach pieniądzem 
były złote lub srebrne monety. Ich 
posiadanie oznaczało więc posiada-
nie czegoś konkretnego. Teraz jest 
inaczej. Teoretycznie pieniądze to 
papierki, na których wydrukowano 
ich teoretyczną wartość. Praktycznie 
jednak ogromna większość pienię-
dzy to przepływające w sieciach 
informatycznych bity i bajty. Nikt 
więc dokładnie nie wie, ile ich 
w Polsce mamy. I nikt znaczy nikt. 
Nawet Balcerowicz. Sumy, którymi 
świeci nam w oczy jego „zegar za-
dłużenia” są wzięte z sufitu przez 
niewidzialną rękę rynku. Ich jedyny 
sens polega chyba tylko na tym, że 
jesteśmy bankrutami. Zgroza Panie 
Dobrodzieju. Zgroza! – Bycie ban-
krutem to rzecz przerażająca. Teo-
retycznie oznacza to, że jutro może 
nam chleba zabraknąć. Praktycznie 
oznacza to tylko, że jutro będzie-
my jeszcze większymi bankrutami 
niż dziś. Wzrost płac oznacza więc 
tylko większy dług. Równocześnie 
szacunkowe obliczenia tych wszyst-
kich bitów i bajtów wskazują na to, 
że statystycznie rzecz biorąc każdy 
z nas jest milionerem. – Oj, coś mi 
się chyba w głowie pokręciło. – 
A może chodzi im właśnie o to, 
abyśmy nie mogli się w tym ich 
neoliberaliźmie połapać?

Bezrobocie

Współczesna informatyka i au-
tomatyka tworzy sytuację, w której 
do wyprodukowania niezbędnych 
towarów potrzebnych jest około 
70% ludzi zdolnych do pracy. Trud-
no to ludziom powiedzieć. Mówi 
się więc, że od gospodarki opartej 
na produkcji przechodzimy do go-
spodarki opartej na usługach. Świet-
nie. Jestem za. Na przykład: Polska 
byłby ładniejsza, gdyby wszystkie 
Polki mogły raz na miesiąc cho-
dzić do fryzjera. „Rynki finanso-
we” wybrały jednak inną drogę. 
Zamiast kierować więcej bitów 
i bajtów do kieszeni konsumentów, 
kierują większość z nas w stronę 
śmietników. – Robimy tylko to, co 
musi być zrobione oraz to, co po 
„chińskich” cenach kupią od nas 
inni. Skutkiem jest bardzo wysokie 
bezrobocie i bardzo niskie zarobki. 

Czy może być inaczej? – Może. 
Trzeba przestać bać się własnego 
cienia. Trzeba odejść od telewizo-
ra i zacząć działać „nielogicznie”. 
Najwyższy więc czas przypomnieć 
sobie, że „na początku było słowo”. 
I my takie słowo mamy: „Solidar-
ność”. 

JERZY JACEK PILCHOWSKI

17 listopada w auli wałbrzyskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbył się 
zorganizowany przez dolnośląską „Solidarność” panel dyskusyjny „Praca, płaca, bezrobocie”. 
Uczestnikami panelu byli: Prezydent Miasta Wałbrzych dr Roman Szełemej (PO), poseł 
Anna Zalewska (PiS) i Radosław Mechliński (członek KK NSZZ „Solidarność”). W ostatniej 
chwili swój udział odwołała pani poseł Katarzyna Mrzygłocka (PO) – wybrała uczestnictwo 
w imprezie, na której różne kobiety sukcesu wręczały sobie nawzajem jakieś dyplomy.
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Ząbkowice Śl.

Biskupice Podgórne

Przyszłość nie rysuje się jasno

Toshiba – producent sprzętu 
RTV sprzedaje fabrykę telewizo-
rów w Biskupicach Podgórnych. 
Do końca marca 2014 roku ma ją 
przejąć tajwański producent kom-
ponentów do notebooków „Com-
pal”.

Fabryka pod Wrocławiem po-
wstała w 2007 roku. Obecnie jest 
to największa fabryka japońskiego 
producenta dostarczająca telewizo-
ry na całą Europę Zachodnią, ale 
również do Rosji. Od dłuższego 
czasu przynosiła straty, hamując 
w ten sposób rozwój firmy. Zarząd 
firmy postanowił, że telewizory bę-

dą produkowane tylko w Chinach, 
natomiast fabryki w Polsce i Malezji, 
gdzie również produkowano tele-
wizory, zostaną zamknięte. 

Formalnie nie wiadomo, kiedy 
tajwański koncern przejmie fabrykę. 
Pewne jest natomiast, że nastąpi 
to na podstawie 231 artykuł Ko-
deksu pracy – bez zmiany warun-
ków zatrudnienia i pracy. Ponadto 
Tajwańczycy muszą respektować 
umowy inwestycyjne podpisane 
przez Toshibę z polskimi władza-
mi. – Praktyki tajwańskiego kon-
cernu z innych krajów pokazują, 
że Compal będzie dążył do zmian 

Toshiba wycofuje się z Polski
dotychczasowych warunków pracy, 
bazując na pracownikach z agen-
cji pracy tymczasowej, a nie na 
pracownikach z umową na czas 
nieokreślony, których jest obecnie 
70%. – twierdzi Bogdan Szalacha 
– przewodniczący komisji zakłado-
wej w Toshibie. Dodaje także, że 
obawia się o część pracowników, 
którzy mogą nie dostosować się 
do nowego systemu pracy, gdzie 
dana osoba nie jest przywiązana 
do jednego stanowiska pracy, a jej 
potencjał może być wykorzystany 
w zależności od potrzeby chwili. 

PAWEŁ CHABIŃSKI

P 
osłowie PO-PSL uchwalając 
budżet na 2014 rok, zmie-
nili zasady dofinansowania 

do wynagrodzeń  pracowników 
niepełnosprawnych. Do kwietnia 
przyszłego roku będą obowiązy-
wać dotychczasowe zasady, wg 
których tacy pracownicy podzieleni 
na 3 grupy (znaczny, umiarkowany 
i lekki stopień niepełnosprawności) 
otrzymywali dofinansowanie do 
wynagrodzeń odpowiednio: 180% 
najniższego wynagrodzenia, 100% 
i 40% dla pracowników z lekkim 
stopniem niepełnosprawności. 
W znowelizowanej ustawie zmniej-
szone będzie dofinansowanie do 
pracowników ze znacznym i lekkim 
stopniem niepełnosprawności. 

Prezes spółdzielni Elsin inżynier 
Jan Salachna mówi, że dla takich 
zakładów, jak kierowany przez nie-
go, idą trudne czasy, choć wcze-
śniej też nie było lekko. Skurczona 
do 65 osób załoga w niczym nie 
przypomina Elsinu sprzed kilku-
dziesięciu lat, ale też wszyscy mają 
świadomość, że trudno się odwo-
ływać do minionej epoki, gdy za-
kład zatrudniał ponad tysiąc osób 
i posiadał swoje oddziały w Złotym 
Stoku i Świebodzicach. Planowane 
zmniejszenie dotacji do wynagro-
dzeń oznacza dla takich spółdzielni, 
jak Elsin wzrost kosztów osobo-
wych o kilkanaście procent.

 – Obecnie, tak jak wszystkie 
zakłady pracy chronionej, działamy 

w rzeczywistości rynkowej i nikt 
się nas nie pyta, jak zrealizujemy 
zamówienie, tylko oczekuje na od-
biór zamówionego towaru o kon-
kretnej jakości. – mówi Salachna. 
Zakład specjalizuje się w branży 
elektrotechnicznej. Wytwarza się 
tu m.in. prostowniki, ładowarki, 
transformatory. Dużym zagroże-
niem, podobne jak i dla innych 
zakładów, jest ekspansja towarów 
z Chin. Trudno wtedy konkurować 
ceną. Pozostaje postawić na jakość 
i dobrze rozumiany patriotyzm kon-
sumenta, ale wbrew optymizmowi 
rządzących jest kryzys i każdy szuka 
oszczędności. W zakładzie działa 
zakładowa „Solidarność”, którą 
kieruje Tadeusz Grudziński.   Każ-

dy pracownik ma 
w spółdzielni swój 
udział i powie-
dzenie, że wszy-
scy jadą na tym 
samym wózku to 
w Elsinie fakt. Za-
łoga zgodziła się 
na niepopularne 
rozwiązanie, jakim 
jest zawieszenie 
wyp łat  jubi le-
uszówki i premii 
urlopowej. Prezes 
przekonuje, że 
nikt tu nie czeka 
biernie na roz-
wój wypadków. 
Firma oprócz ko-
operacji z dużym 

i liczącym się koncernem Le Grand 
kooperuje z mniejszymi podmiota-
mi. Dodatkowo zwiększa się wa-
chlarz oferowanych produktów. 
W jednym z pomieszczeń oprócz 
prostowników i innych produktów 
motoryzacyjnych 
są też wystawione 
… papierowe to-
rebki. Okazuje się, 
że to pojemniki na 
to, co czworono-
gi zostawiają na 
spacerze. Na tym 
też można zaro-
bić. Dawniej na 
terenie powiatu 
ząbkowickiego 
to właśnie Elsin 
miał wyłączność 
na  p rodukc ję 
zniczy. Ale to już 
przeszłość.

Niepełno-
sprawni to też lu-
dzie, którzy chcą 
pracować i dziwi 
mnie podejście do 
tej kwestii wśród 
kolejnych ekip 
rządzących. Czy 
ma taki człowiek siedzieć w do-
mu na garnuszku państwa? Czy 
to jest jedyne rozwiązanie – pyta 
przewodniczący „Solidarności”. 
Grudziński zwraca uwagę, że zało-

ga to w większości ludzie powyżej 
50. roku życia. Ponad dwie trzecie 
załogi to osoby o różnym stopniu 
niepełnosprawności. W tym wieku 
mało kto będzie szukał pracy w in-
nym miejscu, bo ma świadomość, 

że przy tak dużym bezrobociu szan-
sę mają młodzi, jeszcze bez rodzin, 
którzy mogą szukać pracy w innym 
mieście czy nawet kraju.

MARCIN RACZKOWSKI

Wraca myślenie jak za starych wydawałoby się już minionych czasów, że najlepiej, aby 
niepełnosprawny siedział w domu – tak mówią pracownicy ząbkowickiej spółdzielni Elsin 
o decyzji większości sejmowej z 8 listopada br.
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32. rocznica 
wprowadzenia 

stanu
wojennego

PROGRAM UROCZYSTOŚCI
 8 grudnia 2013 r. godz. 17.00 Impart, ul. Mazowiecka 17, uroczystość wręczenia odznaczeń „NIEZŁOMNI” i  koncert pt. „Raport 

z  oblężonego miasta” w  wykonaniu młodzieży XVII Liceum Ogólnokształcącego im. Agnieszki Osieckiej 
(wstęp za osobnymi zaproszeniami)

11 grudnia 2013 r. godz. 18.00 Aula Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, koncert Marka Torzewskiego pt: „Nic nie dane 
jest na zawsze…”

12 grudnia 2013 r. godz. 14.00 DOZAMEL, ul. Fabryczna 10 – złożenie wiązanek kwiatów pod tablicami śp. Piotra Bednarza i „Solidarności”

13 grudnia 2013 r. godz.  8.00  Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, pl. Grunwaldzki 3 – msza św. w intencji ofi ar stanu wojennego

13 grudnia 2013 r. godz.  9.15  Politechnika Wrocławska (D-2), pl. Grunwaldzki 9 – uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą śp. Tadeusza 
Huskowskiego

 Skwer Obrońców Solidarności przy ul. Norwida – uroczystość złożenia kwiatów pod pomnikiem – obeliskiem 
poświęconym „Wszystkim Współtwórcom, Obrońcom i Bohaterom Solidarności”

 Budynek A-1 Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 – uroczystość złożenia kwiatów pod 
tablicą śp. Tadeusza Kosteckiego

13 grudnia 2013 r. godz. 14.00  Aula Akademii Sztuk Pięknych, pl. Polski 3/5, prezentacja „Dziennika Internowanego z PWSSP” autorstwa 
Jerzego Grzegorza Zyndwalewicza

13 grudnia 2013 r. godz. 18.30 Katedra wrocławska – uroczysta msza św. za Ojczyznę i  ofi ary stanu wojennego koncelebrowana przez 
Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego Metropolitę Wrocławskiego

13 grudnia 2013 r. godz. 19.30 „Zapal światło wolności” – ogólnopolska akcja IPN – zapalmy w  oknach naszych mieszkań świece, co 
stanowić będzie wyraz hołdu złożonego ofi arom stanu wojennego. 



Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” wybrał 
wariant 6-dniowego wyjazdu na kanonizację bł. Jana Pawła II. 
Wobec powyższego Dolnośląska Solidarność będzie 
koordynatorem tylko tej konkretnej pielgrzymki.

Termin: 25.04. – 30.04.2014
Ramowy program pielgrzymki:

1 dzień: Piątek 25.04.2014 (1143 km)

Wyjazd z Polski w godzinach wczesnych rannych. Przejazd przez 
Czechy, Niemcy, Austrię w kierunku Włoch. Przyjazd na obiadokolację 
i nocleg w okolice Werony.

2 dzień: Sobota 26.04.2014 (590 km)

Bardzo wczesne śniadanie. Krótkie zwiedzanie Werony - należy 
obok Wenecji do najbardziej interesujących miast regionu Vene-
to - Casa Capuletti ze słynnym balkonem szekspirowskiej Julii. 
Przejazd do Bolonii na Polski Cmentarz Wojenny – największej 
spośród czterech polskich nekropoli na ziemi włoskiej. Powstał 
z inicjatywy gen. Wladysława Andersa. Złożenie wieńców. Następ-
nym punktem programu będzie wizyta w Orvieto – nawiedzimy 
Katedrę Duomo z relikwiami hostii i korporału. W 1263 r. podczas 
Mszy św. z trzymanej przez księdza hostii na płótno i posadzkę 
popłynęła krew. Przejazd do Rzymu w godzinach wieczornych. 
Nocne czuwanie. 

3 dzień: Niedziela 27.04.2013 WATYKAN, RZYM - 
KANONIZACJA BŁ. JANA PAWŁA II (90 km)

Watykan: udział w uroczystej Mszy Świętej Kanonizacyjnej Ojca 
Świętego Bł. Jana Pawła II. Po uroczystości, w miarę możliwości, na-
wiedzimy Bazylikę Św. Piotra. Następnie krótki spacer po Rzymie kla-
sycznym, tu zobaczymy m.in. Koloseum, gdzie każdego roku w Wielki 
Piątek Ojciec Święty prowadzi Drogę Krzyżową. Zobaczymy też Forum 
Romanum, Schody Hiszpańskie, Fontannę Di Trevi. Wieczorem przejazd 
do hotelu we Fiuggi. Obiadokolacja i nocleg. 

4 dzień: Poniedziałek. 28.04.2014 (567 km)

Śniadanie. Udamy się na cmentarz wojenny Monte Cassino – zło-
żymy wieńce na cmentarzu a następnie zwiedzimy klasztor bene-
dyktynów, o zdobycie którego,  II Korpus Wojska Polskiego toczył 
zaciekły bój z wojskami niemieckimi podczas II wojny światowej. 
Przejazd do Loreto koło Ankony, gdzie nawiedzimy Bazylikę Santa 
Casa z sanktuarium Świętego Domku - który jest nazaretańskim do-
mem Maryi. Miał on zostać przewieziony z Nazaretu do Włoch przez 
rodzinę De Angelis, która chciała w ten sposób uchronić go przed 
zniszczeniem. Odwiedzimy też cmentarz żołnierzy polskich. Kolejnym 
miejscem, które odwiedzimy jest najstarsza republika świata – San 
Marino – przepięknie położone na wzgórzu niedaleko wybrzeża Ri-
wiery Adriatyckiej. Czas wolny na indywidualne zwiedzanie i zakupy. 
Przejedziemy do Rimini na obiadokolację i nocleg. 

5 dzień: Wtorek 29.04.2014 (1384 km)

Śniadanie. Rimini – wypoczynek na plażach Riwiery Adriatyckiej. 
Możliwość indywidualnego zwiedzania miasta m.in.: Tempio Malate-

stiano, Most Tyberiusza czy Łuk Augusta. Można też odwiedzić słynne 
delfi narium. Wyjazd w godzinach wieczornych około 1900 do Polski. 
Nocny przejazd autokarem przez Austrię, Niemcy. 

6 dzień: Środa POLSKA - 30.04.2014 

Kontynuujemy powrót przez Niemcy i Czechy. W godzinach po-
łudniowych przyjedziemy do Polski. 

CENA: 1140  PLN/os. dla 47 osób płatnych
Cena zawiera:
• przejazd komfortowym autokarem (WC, AC, DVD, barek),
• 3 noclegi w hotelach *** w pokojach 2,3 osobowych z łazienkami, 

(1 nocleg w okolicach Werony, 1 nocleg we Fiuggi  i  1 nocleg w Ri-
mini),

• 3 śniadania, 3 obiadokolacje,
• opłaty klimatyczne 
• opieka pilota,
• ubezpieczenie KL, NNW,
• wszystkie opłaty drogowe oraz parkingowe.

Cena nie zawiera:
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i kosztów lokalnego 

przewodnika, komunikacji miejskiej, słuchawek podczas zwiedzania 
- koszt około     Euro/os.,

Osoby, które wpłaciły zaliczki na inne opcje pielgrzymek (7-dniowe, 
9-dniowe, 11-dniowe itp.) proszone są o kontakt.

Walenty Styrcz
tel. 71 781 01 52, 601 974 910
e-mail: walenty.styrcz@wp.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Kanonizacja 
Jana Pawła II
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Opinia

Demokracja antyobywatelska

K 
olejny raz sejmowa więk-
szość udowodniła, że nie 
zasługuje na szacunek spo-

łeczeństwa, a partia rządząca ma-
jąca w tytule słowo obywatelska 
taką w istocie nie jest. Głosowanie 
w sprawie inicjatywy referendalnej 
dotyczącej 6-latków oraz zmiany 
ustroju szkolnego pokazało, że 
w dalszym ciągu na rządzącej ko-
alicji żadnego wrażenia nie robią 
oddolne inicjatywy. 

Kiedy w sprawę angażują się 
opozycyjne partie, to wtedy dyskre-
dytuje się taką akcję stwierdzeniem 
- chcą obalić rząd i wszystkiemu 
są przeciwni. Kiedy związkowcy 
zanoszą prawie 3 mln podpisów, 
to znowuż zarzuca się im polity-
kierstwo i próbę podpalenia Polski. 

W przypadku podpisów domaga-
jących się przyznania miejsca na 
multipleksie dla TV Trwam zorga-
nizowano w całym kraju prawie 
200 marszów. Tu w końcu uznano 
postulat, ale do jego realizacji droga 
daleka. Jedynie skuteczne w wielu 
przypadkach okazały się podpisy 
zebrane w sprawie odwołania nie-
których skompromitowanych władz 
samorządowych. Ale w przypadku 
referendum o odwołanie prezydent 
Warszawy zmobilizowano cały 
aparat państwowy, by zniechęcić 
mieszkańców stolicy. No i się udało, 
ale swój autorytet w obronie partyj-
nej koleżanki musieli zaangażować 
Prezydent do społu z Premierem.

W przypadku 6-latków organi-
zatorzy i główni pomysłodawcy - 

państwo Elbanowscy jak 
ognia bali się etykietki 
partyjności. Nie dali sobie 
zawłaszczyć akcji nikomu. 
Podpisy pod wnioskiem 
składali przedstawiciele 
różnych partii i związków 
zawodowych. W związku 
„Solidarność” w tej spra-
wie nie ma jednolitego 
poglądu. Ale przecież 
podpis pod wnioskiem 
dotyczył nie rozstrzygnię-
cia zasadniczej kwestii, 
tylko dania obywatelom 
szansy wypowiedzenia się w gło-
sowaniu.

Dzisiaj już wiemy, że dopóki 
będzie trwało to antyobywatelskie 
przymierze, to nie będzie szansy 

na żadne już referendum. Powstał 
projekt utrudniający skuteczne 
w ostatnich miesiącach usunięcie 
nieudolnych włodarzy miast. Ta 
inicjatywa, nota bene Prezydenta 
Komorowskiego, ograniczy w spo-
sób istotny granice społecznej ini-
cjatywy.

Odrzucenie wniosku Elba-
nowskich nie jest ich porażką, to 
w rzeczywistości klęska tej koalicji, 
tej formacji, która nie potrafi rozma-
wiać ze społeczeństwem i nieudol-
nie nim zarządza. W dodatku okła-
muje społeczeństwo, wmawiając, że 
już wszędzie poza jedną Finlandią 
dzieci są wcześniej edukowane. A 
przecież jest inaczej. Tylko w 13 
państwach Unii jest obowiązek 
wcześniejszej edukacji. Mało tego, 
Instytut Badań Naukowych, na 
wniosek zresztą MEN, przeprowa-
dził badania, które wykazały, że 
niezależnie, czy dzieci rozpoczynają 
naukę od szóstego czy siódmego 
roku życia, to mają podobny roz-
wój. W tym wieku, podkreślają to 
często psycholodzy, wśród dzieci 
nie ma równego rozwoju, jest to 
proces bardzo zindywidualizowany. 
To rodzice albo specjalistyczne po-
radnie, na ich wniosek, rozstrzygają, 
czy rozwój psychofizyczny dziec-
ka jest taki, by mogło ono podjąć 
wcześniej edukację szkolną.

Ponadto przeciwnicy wcze-
śniejszej edukacji wyciągają jesz-
cze jeden niebagatelny argument. 
Przygotowanie szkół. Badania NIK 
w tej materii wykazały, że wiele pla-
cówek do tej pory jest nieprzygo-
towanych właściwie. Ten argument 
próbowano obalić twierdzeniem, 
że przecież szkół są tysiące, a kon-
trolowano tylko 500. To tak jakby 
podważać choćby obecne sondaże 
polityczne. Wszak pyta się w nich 
o zdanie 1000 osób, a w kraju 
przecież żyją miliony. Elbanowskim 

udało się w sprawie dzieci zaan-
gażować nawet znanych aktorów, 
którzy bezinteresownie nagrali spo-
ty reklamowe. Druga strona sporu 
też nie była bierna, na pomoc do 
akcji zaprzęgnięto już nieco przy-
gasłą celebrytkę Dorotę Zawadzką 
z programu „Superniania”. Całkowi-
tą porażkę w tej sprawie poniosła 
za to minister Szumilas.

Tymczasem czas biegnie nie-
ubłaganie i od września 2014 
szkolne klasy mają się zaludnić 
maluchami. Ta część rodziców, 
która zaangażowała się w protest 
nie może pogodzić się z decyzją 
rządu i planuje dalsze protesty. PiS 
ogłosił, że zgłosi wniosek o referen-
dum ograniczony jedynie do kwestii 
6-latków, bo niektórzy posłowie 
tłumaczyli, że może i byliby za refe-
rendum, gdyby nie rozszerzono go 
o pytania dotyczące sensu istnienia 
gimnazjów czy nauczania historii. 
No to zobaczymy, czy te deklaracje 
były puste lub prawdziwe.

A wracając do rodziców z kam-
panii „Ratuj Maluchy”, to trzeba do-
dać, że już po głosowaniu odbyli 
zebranie i ustalili plan działania. 
W swoim oświadczeniu m.in. na-
pisali: „Będziemy dążyć dalej do 
powstrzymania reformy obniżenia 
wieku szkolnego. Chcemy zapew-
nić pomoc ekspertów dla rodziców, 
których problem będzie dotyczył 
najwcześniej, czyli dzieci z I połowy 
2008 r. Zgłaszajcie się do udziału 
w akcji. Piszcie na adres ratujma-
luchy2013@gmail.com”.

Arogancja władzy w tej sprawie 
jest wynikiem bierności dużej części 
społeczeństwa, która bezkrytycznie 
albo może bezrefleksyjnie przyj-
muje różne pomysły rządu. Pora 
wybudzić się z letargu i nie dać za-
właszczyć Państwa partii mieniącą 
się nazywać obywatelską.

JANUSZ WOLNIAK

Rząd, większość parlamentarna i Prezydent RP całkowicie deprecjonują inicjatywy 
obywatelskie, czego ostatnim przykładem jest odrzucenie wniosku o referendum 
w sprawie 6-latków

STASZAK RYSZARD (ur. 1.08.1943 
Borszczów, woj. tarnopolskie, dawne 
Kresy wschodnie Polski, obecnie Ukra-
ina), ksiądz rzymskokatolicki, w 2012 
wmurował tablicę ku czci ofi ar tragedii 
smoleńskiej w mur zewnętrzny słynnej 
kaplicy-sanktuarium w Sulistrowicz-
kach k. Sobótki, której jest współ-
pomysłodawcą i budowniczym; od 
2013 remontuje kościół na Ślęży, cel 
dorocznej pielgrzymki ludzi pracy; za 

tę inicjatywę jest szykanowany: w jego 
kierunku kierowane są groźby ze strony 
neopogan, podczas wyjazdów na Ślężę 
spotyka się z agresją satanistów, z ty-
mi aktami agresji wiązana jest próba 
podpalenia kaplicy w Sulistrowiczkach 
(noc z 27 na 28 października 2013); 
podczas stanu wojennego ks. Staszak 
wspierał i wspomagał ”Solidarność”; 
przyjaciel artystów i uczonych, doktor 
nauk teologicznych w zakresie histo-
rii na podstawie rozprawy doktorskiej 
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Ciekawe jaka przyszłość czeka polskie dzieci.

„Życie i twórczość teologiczna ks. dr. 
Johannesa Scheffl  era (Angelusa Sile-

siusa) 1624-1677” (obrona  
28.01.2009 na Papieskim 
Wydziale Teologicznym we 
Wrocławiu), inicjator akcji 
charytatywnych w parafi i Su-
listrowice, organizator kon-
certów operowych w kaplicy 
w Sulistrowiczkach, amator 
dobrej lektury historycznej 
i wyznawca zasady „Daj tyle 
innym, ile tylko możesz i za-
wsze dziękuj”; na kapłana 
wyświęcony 27.05.1972 r. 
w archikatedrze św. Jana 
Chrzciciela we Wrocławiu 
przez abp. Bolesława Ko-
minka, metropolitę wrocław-
skiego; kanonik kolegiackiej 
Kapituły Św. Krzyża we Wro-
cławiu, której członkiem 
był m.in. Mikołaj Kopernik; 
prałat Jego Świątobliwości 
Ojca Świętego; po święce-
niach wikariusz: Chojnów – 

parafi a NMP 1972-1976, Siechnice k. 
Wrocławia – parafi a Niepokalanego 
Serca Najświętszej Maryi Panny 1976-
1979, Wrocław – parafia św. Waw-
rzyńca 1979-1988, Sobótka – parafi a 
św. Jakuba 1988-1991, rektor Samo-
dzielnego Ośrodka Duszpasterskiego 
w Sulistrowicach 1991-2002, który 
2002 przekształcono w samodzielną 
parafi ę Najświętszego Serca Pana Je-
zusa w Sulistrowicach i odtąd jest jej 
proboszczem; rozwija kult Matki Bożej 

Dobrej Rady i Mądrości Serca – jej po-
święcono kaplicę w Sulistrowiczkach 
(konsekrowana 7.05.2000 przez kard. 
Henryka Gulbinowicza, metropolitę 
wrocławskiego, jako wotum jubileuszu 
2000-lecia chrześcijaństwa i 1000-lecia 
biskupstwa wrocławskiego), popularne 
miejsce pielgrzymkowe; budowniczy 
kaplicy Najświętszej Maryi Panny Kró-
lowej Polski w Strzegomianach (parafi a 
Sulistrowice, dekanat Sobótka).

CHŁOPSKI KOMITET INICJATYWY 

SPOŁECZNEJ, w okresie PRL ujęta 
w ramy organizacyjne inicjatywa nie-
zależnej działalności wśród rolników 
w województwie wałbrzyskim; działał 
od września 1980, inicjatorzy: Stani-
sław Helski, Adam Konopacki; równo-
legle struktury Solidarności Wiejskiej 
tworzyła Maria Szczygielska, natomiast 
w województwie legnickim liderem 
ruchu był Zdzisław Harasimowicz. Po 
powstaniu NSZZ „Solidarność” na czele 
struktur wojewódzkich: Zdzisław Hara-
simowicz (Legnica), Kazimierz Bińkow-
ski (Wrocław), a we Wrocławiu Ryszard 
Muszyński. Podczas stanu wojennego 
działalność opozycyjna rolników nie-
wielka, aczkolwiek angażowali się m.in. 
Stanisław Helski, Adam Konopacki, Ty-
tus Czartoryski, Wojciech Machnicki, 
Maria Szczygielska, Romuald Winciorek 
i Marian Zagórny.
Bibliografi a: Łukasz Kamiński, „Pano-
rama dolnośląskiej opozycji”, „Pamięć 
i Przyszłość”, nr 8 (2/2010), s. 14.  

TEKST I FOT. MAREK PERZYŃSKI

Ks. dr Ryszard Staszak na tle kościoła na Ślęży, 2013 r. 
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Święto Niepodległości

Konkurs rozstrzygnięty

Niepodległość na 95%

Do 
tradycyjnych uroczystości 
w kościele garnizonowym, 
apelu niepodległościo-

wego na placu Gołębim i radosnej 
parady dziatwy szkolnej dołączyło 
wiele innych wydarzeń związanych 
ze Świętem Niepodległości. Bogatą 
ofertę przygotowało Katolickie Ra-
dio Rodzina przy wsparciu władz 
samorządowych. Przez kilka dni na 
zaproszenie rozgłośni gościli we 
Wrocławiu naukowcy, księża, po-
litycy i artyści, aby pochylić się nad 
„Patriotyzmem we Wrocławiu”.

Transmitowane na żywo wystą-
pienia i dyskusje rozpoczął kard. 
Henryk Gulbinowicz. Wspominając 
Wileńszczyznę, miejsce swoich uro-
dzin, opowiadał, jaki wpływ na jego 
osobowość miały rodzinne tradycje 
wiary i umiłowania Ojczyzny. W ana-
litycznym wykładzie prof. Jadwiga 

Staniszkis mówiła o negatywnym 
i pozytywnym wpływie Unii Euro-
pejskiej na narody wspólnot, także 
i ona przypomniała swoje litewskie 
korzenie. W kolejnym wystąpieniu 
europoseł Ryszard Legutko mówił 
o patriotyzmie, który jest kształto-
wany w relacjach domu rodzinnego. 

W trakcie panelu dyskusyjnego do 
głosów profesorskich dołączył Jacek 
Karnowski, redaktor naczelny tygo-
dnika „wSieci”. Podkreślił, że trzeba 
być patriotą tak, jak już bywało w pol-
skich dziejach. Zdaniem dziennikarza 
patriotyzm trzeba łączyć z rodzajem 
służby. Raz jest służba z szablą i ka-
rabinem, raz z książką i lupą, innym 
razem jest to służba bliźniemu.

W drugiej części spotkania 
o swoich doświadczeniach mówił 
pochodzący z Kuby Jose Torres 
oraz wiceprezydent Wrocławia Anna 

Szarycz, która po latach emigracji 
osiadła we Wrocławiu i tu pełni od-
powiedzialne funkcje samorządowe 
i społeczne. Wszystko w ramach te-
matu: Polska - tu jest moje miejsce. 

W trzech świątyniach Ostrowa 
Tumskiego odbyły się patriotycz-
ne koncerty. W dwupoziomowym 
kościele pw. Świętego Krzyża kon-
certował Jana Pietrzak z pieśniami 
pod wspólnym tytułem „Żeby Polska 
była Polską”. Następnego dnia 
w kościele NMP na Piasku 
odbył się wieczór poetyc-
ki „Imiona Niepodległości” 
w reżyserii Romana Kołakow-
skiego. Ten związany z Wro-
cławiem pieśniarz zaprosił do 
udziału znanych aktorów scen 
wrocławskich i warszawskich. 
Natomiast 11 listopada w ka-
tedrze wrocławskiej koncer-
towali artyści scen operowych 
z wiązanką pieśni religijnych, 
patriotycznych, wojskowych 
i powstańczych.

Wielu wrocławian i Dol-
noślązaków komentowało 
wygląd naszego stadionu. 11 

listopada membrana o wysokości 
30 metrów i szerokości 780 metrów 
rozbłysła na biało-czerwono. Pokaz 
świetlny trwał od zmroku aż do 
północy. Zastąpił on pokaz fajer-
werków, które w ubiegłych latach 
sponsorowało miasto.

Jako najbardziej obywatelski 
i dobrowolny określił swój udział 
w Marszu Patriotów student histo-
rii na Uniwersytecie Wrocławskim. 
Przemarsz sprzed Dworca Głównego 
PKP pod wrocławską katedrę jest  na-
miastką wysiłku walczących o wolną 
Ojczyznę - mówił. Na czele wieloty-
sięcznego tłumu niesiono transparent 

ze słowami Romana Dmowskiego 
„Jestem Polakiem i mam obowiązki 
polskie”. Ta oddolna inicjatywa z ro-
ku na rok gromadzi coraz większą 
rzeszę uczestników.

Wychodząc z katedry po kon-
cercie pieśni patriotycznych, jeden 
z kombatantów powiedział, że 
w Polsce międzywojennej polskie 
elity, wojsko, arystokracja, artyści, 
naukowcy spotykali się na uroczy-
stych balach, aby i w ten radosny 
sposób świętować niepodległość. 
Czy ta tradycja powróci do naszych 
zwyczajów, chociażby w 2018 roku?

TB

W 
piątek 8 listopada rozstrzy-
gnięta została XVI edycja 
konkursu plastycznego 

„Mój dom, moje miasto, moja oj-
czyzna”. Tematem przewodnim 
tegorocznego konkursu byli „Bo-
haterowie naszej historii”. Prace 
wykonane przez dzieci i młodzież 
szkolną nawiązywały przede wszyst-
kim do postaci z XX wieku: Józefa 

Piłsudskiego, Jana Pawła II czy księ-
dza Jerzego Popiełuszki. Nagrody 
laureatom wręczyli przedstawiciele 
władz dolnośląskiej „S” Kazimierz 
Kimso i Maria Zapart oraz przed-
stawiciele struktur oświatowych na 
czele z Danutą Utratą i Krystyną Ko-
chan. Podczas uroczystości swoje 
umiejętności wokalne zaprezento-
wał chór „Piastun”, który zaśpie-

wał popularne pieśni patriotyczne. 
Spotkanie prowadził pomysłodawca 
konkursu i jego wieloletni animator 
Janusz Wolniak.

Organizatorem konkursu jest Re-
gion NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk 
i Międzyregionalna Sekcja Oświaty 
i Wychowania. W uroczystości wzięło 
udział ponad stu uczestników. Każdy 
z nich dostał dyplom oraz nagrodę 

rzeczową. Ponadto wy-
różnieni zostali opieku-
nowie nagrodzonych 
dzieci. 

Wystawę prac można oglądać 
w godzinach 8–16 w holu na pierw-
szym piętrze w siedzibie dolnoślą-
skiej „Solidarności”.

W poszczególnych kategoriach 
zwyciężyli:
– Grupy IV „Wróbelki”: Jan Kogut, 
Amelia Walenciejczyk, Emilia Ro-
dzeńska, Wiktoria Szydłowska, Alan 
Bałuszyński, Martyna Starybrat, We-
ronika Gamoń – 6-latki, Przedszko-
le nr 33 we Wrocławiu. Kategoria: 
przedszkola.

– Klasy I a i II a, ZS nr 3 w Lubinie. 
Kategoria: szkoły podstawowe I–III.
– Barbara Chudowska, Szkoła Pod-
stawowa nr 37 we Wrocławiu. Ka-
tegoria: szkoły podstawowe IV–VI.
– Izabela Bednarz, Publiczne Gim-
nazjum nr 2 w Jelczu-Laskowicach. 
Kategoria: gimnazja.
– Rafał Kowynia, Zespoł Szkół Tele-
informatycznych i Elektrycznych nr 
7 we Wrocławiu. Kategoria: szkoły 
ponadgimnazjalne.
– Wioletta Namysł, Aleksander Witz-
ke, Agata Paselli. Kategoria: placówki 
specjalne.
– Oliwia Mzee, MDK Fabryczna Wro-
cław. Kategoria: domy kultury.

PAWEŁ CHABIŃSKI 
Komplet wyników na stronie www.
solidarnosc.wroc.pl

Jeżeli założyć, że większość z nas może dożyć 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości po długich 123 
latach zaborów, to tegoroczne wrocławskie świętowanie 
było propozycją dla różnych gustów większości obywateli
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Podczas panelu dyskusyjnego w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego

Kultura

Akcja Katolicka

Wojciech Cejrowski 
wśród młodych wrocławian

O 
koło 400 głównie młodych 
ludzi przyszło 21 listopada 
na spotkanie z Wojciechem 

Cejrowskim. Znany podróżnik był 
gościem XXIX Ogólnopolskiego 
Forum Młodych we Wrocławiu. 
Wiele osób nie dostało się już do 
auli Papieskiego Wydziału Teolo-

gicznego z powodu braku miejsc. 
Cejrowski, jakiego znamy z wystą-
pień telewizyjnych to człowiek bez-
kompromisowy, dla którego liczy 

się jednoznaczny przekaz i świat 
wartości chrześcijańskich. Taki też 
był i na tym spotkaniu.

Pierwsza część jego prelekcji 
dotyczyła dylematów współczesne-
go katolika. Nie szczędził przy tym 
gorzkich uwag i pod adresem takich 
księży i katolików, którzy dystansu-

ją się od polityki i jednoznacznego 
przekazu. Można być zimnym albo 
gorącym, ale nigdy letnim – mó-
wił. Nasze życie nie może zmierzać 

tylko do szczęścia i zaspokojenia 
potrzeb materialnych. Powinniśmy 
zastanowić się, do czego jesteśmy 
powołani. Cejrowski stawiał przed 
młodymi ludźmi trudne pytania. O 
granice osobistego poświęcenia, 
o radykalizm postaw. Przywoły-
wał cytaty biblijne, odwoływał 

się do fragmentów 
ewangelii i do przy-
k ładów heroicz-
nych postaw, np. 
Maksymiliana Marii 
Kolbego. Zachęcał 
do obrony wiary, 
przeciwstawiania się 
bluźnierstwu i nie-
ulegania pokusie 
łatwego życia.

Nie udało mu 
się niestety spro-
wokować licznego 
audytorium do dys-
kusji. Zaledwie trzy 
wymuszone głosy, 
w tym jeden kry-

tyczny, niewiele wniosły.
Druga część spotkania bar-

dzo ożywiła salę, bo tym razem 
bohater spotkania odniósł się do 

Znany podróżnik Wojciech Cejrowski wywołał aplauz młodej widowni, zapełnił salę PWT 
i na koniec poprosił o modlitwę tych, którym się spotkanie podobało, a o jeszcze większą 
tych, którym się nie podobało

swoich doświadczeń 
podróżniczych. O ży-
ciu Indian Cejrowski 
napisał szereg ksią-
żek i nakręcił wiele 
filmów. Słuchacze 
mogli dowiedzieć 
się nie tylko, co jest 
oczywiste, jakie są 
różnice między kul-
turą rozwiniętych cywilizacji, ale 
także usłyszeć, jakie są tego konse-
kwencje. Przytaczane przez niego 
ciekawostki musiały uzmysłowić 
odbiorcom, że w pierwotnych cy-
wilizacjach nie istnieją zjawiska tak 
dziś gorszące jak nagminne zdrady, 
złodziejstwo, brak szacunku dla 
starszych, ułomnych i chorych. 
Tam nie ma problemu z tożsamo-
ścią płciową ani pomieszaniem ról 
mężczyzny i kobiety.

Ideologia gender, która jest 
wprowadzana do naszego kraju 
kłóci się z odwiecznymi prawami 
naturalnymi i nie ma żadnego uza-
sadnienia społecznego.

Cejrowski wiele razy zbierał 
również oklaski za liczne dygresje 
i dowcipy, którymi okraszał swój 

występ, jak np. dowcip indiań-
ski o wężu, który pytał drugiego, 
czy jesteśmy jadowite, bo właśnie 
ugryzł się w język. 

Wielokrotnie odwoływał się 
do osobistych doświadczeń ro-
dzinnych, przywołując autorytet 
dziadka czy ojca. 

Kiedy po spotkaniu setki mło-
dych ludzi ustawiło się w kolejce, 
by wziąć autograf i zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie z Wojciechem 
Cejrowskim, pomyślałem sobie, że 
jeśli człowiek o tak tradycyjnych po-
glądach i wartościach jest dla nich 
idolem, to jest szansa, że w Polsce 
będzie lepiej, że ten świat wartości 
to nie relikt przeszłości, ale szansa 
na przyszłość narodu.

JANUSZ WOLNIAK

Z 
akończył się I Kongres Akcji Ka-
tolickiej Diecezji Wrocławskiej, 
który odbył się 23-24 listopada 

we Wrocławiu. Aula Papieskiego Wy-
działu Teologicznego zgromadziła 
kilkaset uczestników, a wśród nich 
m.in. kardynała Henryka Gulbino-
wicza, arcybiskupa Józefa Kupnego 
Metropolitę Wrocławskiego, arcy-
biskupa Henryka Gołębiowskiego, 
biskupa Andrzeja Siemieniewskiego, 
asystenta diecezjalnej Akcji Katolickiej 
ks. dra Mariana Biskupa oraz Halinę 
Szydełko prezesa Krajowego Instytutu 
Akcji Katolickiej i prezesa diecezjalnej 
Akcji Eugeniusza Kaźmierczaka. 

Pierwszego dnia Mszę Św. 
w Katedrze wrocławskiej odprawił 
krajowy Asystent AK Bp Marek Solar-
czyk. Drugiego dnia Mszy Św. prze-
wodniczył Abp Józef Kupny. W auli 
zaś odbywały się wykłady i panele 
dyskusyjne. 

I Kongres Akcji Katolickiej
Zadania Akcji mają wymiar for-

macyjny i społeczny. Na zakończenie 
uczestnicy przyjęli tekst Przesłania, 
w którym m.in. czytamy:

Hasło naszego Kongresu „Nowa ewan-

gelizacja charyzmatem Akcji Katolickiej” jest 

dla nas wytyczeniem pola działań, na którym 

musimy pielęgnować podstawowe wartości 

Ewangelii. 

W świecie XXI wieku narastają bardzo 

niepokojące tendencje zmierzające do wy-

rugowania religii z życia publicznego oraz 

do rozbicia więzi społecznych – narodowych 

i rodzinnych. Te działania realizowane przez 

wrogów chrześcijaństwa, zwłaszcza przez 

zwolenników ideologii gender, wprowa-

dzane są na grunt polski do placówek 

oświatowych i do mediów, jako rzekomy 

wyznacznik postępu i nowej cywilizacji. 

Trzeba zaznaczyć jasno, cywilizacji bez 

Boga, bez narodu, bez rodziny. 

Nie możemy wyrzec się swojej religii, 

kultury, historii i literatury. Nie możemy ak-

ceptować związków homoseksualnych zamiast 

małżeństw kobiety i mężczyzny.

Nie możemy być obojętni i stać z boku, 

kiedy próbuje się zrujnować nasze życie, naszą 

narodową tożsamość. 

My ludzie Kościoła katolic-

kiego, członkowie i sympatycy 

Akcji Katolickiej oczekujemy 

zarówno od władz państwowych 

i samorządowych, poszanowa-

nia dla wartości chrześcijańskich 

oraz należnego szacunku do 

naszych biskupów i kapłanów.

Naszym  obowiązkiem jest dzisiaj 

dawać świadectwo naszej wiary, 

nie tylko w miejscach kultu reli-

gijnego, ale wszędzie tam gdzie 

jesteśmy. Niech słowa pieśni – 

hymnu Akcji Katolickiej, staną się 

naszym codziennym zadaniem: 

„My chcemy Boga w rodzin kole,

w troskach rodziców, dziatek 

snach. My chcemy Boga w książ-

ce, w szkole, w godzinach wytchnień, w pracy 

dniach”.

Niech myśli rozważań kongresowych idą 

z nami z powiewem gotowości do czynienia 

dobra. Niech ewangeliczna triada słów – Wia-

ra, Nadzieja, Miłość, unosi nas na skrzydłach do 

świętości, do Boga, ale i do ludzi małej wiary, 

do tych którzy są zagubieni i pozbawieni na-

dziei. Przeżyty Rok Wiary powinien przynieść 

świeże, dobre owoce. 

Musimy przezwyciężyć cywilizację śmier-

ci, bronić cywilizacji życia. Z nową energią i za-

pałem godnym uczniów Chrystusa musimy 

budować cywilizację miłości, „... która jest 

zamysłem Boga dla ludzkości w oczekiwaniu 

na przyjście Pana”. 

JANUSZ WOLNIAK
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Kultura

Benefis Rybczyńskiego

Na 
początku wszystko ukła-
dało się w miarę logicz-
nie. Przyjęto jego projekt, 

przeznaczono odpowiednie środki 
i zaczęła się budowa. Praktycznie 
od podstaw. Wszystko według jego 
projektu. To miało się zakończyć po 
dwóch latach. Jednak szansy na to 
nie było. Najpierw myślał, że to pol-
skie prawo, zamówienia publiczne, 
biurokracja. Po prawie dwóch latach 
pracy orientuje się, że to coś więcej 
niż tylko zła organizacja.

Artysta interweniuje

Wtedy żąda dostępu do do-
kumentów, podpisanych umów, 
faktur. Jest tylko dyrektorem ar-
tystycznym. Ówczesny dyrektor 
Robert Gawłowski w końcu daje 
mu do wglądu dokumentację, a 
z niej wynika jednoznacznie, że 
w ośrodku dochodzi do marnotra-
wienia środków i oszustw. 

W kwietniu 2012 r. pisze list 
do ministra Zdrojewskiego. Żąda 
podjęcia stosownych decyzji, które 
pozwolą na normalną pracę zespo-
łu. Efekt tej interwencji jest nie-
bywały. Gawłowski nie przedłuża 
z Rybczyńskim umowy, zmienia 
się główna księgowa, dochodzi 
do ministerialnej kontroli, a sam 
dyrektor idzie na chorobowe. Mi-
nister powołuje nowego dyrektora 
Roberta Banasiaka. Rybczyński do-
staje nową umowę, może znowu 
kompletować zespół i z nadzieją 
rusza do pracy.

Otwarcie ośrodka

Nowemu dyrektorowi a i mini-
strowi w sprawie CeTY potrzebny 
był sukces. Przekonano Rybczyń-
skiego, czego dzisiaj żałuje, do zgo-
dy na uroczyste otwarcie ośrodka. 
Ówczesne media pisały po tej uro-
czystości o półmetku prac, ale na 
stronie ministerialnej podwieszono 
tekst pt.: „Nowoczesne studio tech-
nologii wizualnych CeTA - otwarte”. 
Dobrze było sfotografować się ze 

światowej sławy artystą. Zresztą, 
jak mi mówił reżyser, by ostatecz-
nie rozwiać wtedy jego skrupuły, 
mówiono, że tak trzeba, bo nowy 
rok budżetowy i dzięki temu będą 
środki na dokończenie obiektu.

Niefrasobliwość czy nadużycia?

Nic nie zapowiadało katastrofy. 
Ale ciągle niewiele się działo. Wy-
niki kontroli jakoś nie niepokoiły 
wówczas ministra, w pracy Gaw-
łowskiego widział jedynie nieudol-

ność. Można znaleźć wypowiedź 
Zdrojewskiego, który wówczas 
mówił: - Błędy poprzedniego szefa 
nie wynikały z jego złej woli, ale 
z niefrasobliwości. Tak twierdził na 
początku roku, dzisiaj mówi już ina-
czej, to już nie błędy, ale nadużycia. 

Zmarnotrawione 12 mln zł

Tymczasem pan Gawłowski 
jest podobno w Ameryce i nikomu 
z nim porozmawiać się nie udało. 
Byłego dyrektora, posądzanego 
o malwersacje, nie opuszcza spokój. 
Ma swój blog zatytułowany „Pan 
Świat”, na którym już po zwolnieniu 
Rybczyńskiego 13 i 21 październi-
ka zamieścił wiersz i nostalgiczne 

wpisy. Ale proza życia jest 
przerażająca. Tu nie cho-
dzi tylko o lewe faktury, 
podrobione ordynarnie 
pieczątki, martwe dusze, 
niewykonane zlecenia, co 
jest w istocie, ale o zmar-
notrawione miliony. Mini-
sterstwo mówi o 12 mln, 
Rybczyński twierdzi, że 
większość tych pieniędzy 
została rozkradziona. Po-
daje przykłady wypłace-
nia wynagrodzenia wielu 
osobom, które nie były 
członkami zespołu. Chodzi 
tu o kwoty ok. 155 tys. zł 
dla 7 osób. Albo umowy na 
w sumie 172 tys. dotyczące 
wątpliwego wynajmu po-
mieszczeń. Przywołuje też 
drobniejsze matactwa, jak 
usługa gastronomiczna  na 
1011,00 zł zaksięgowana ja-
ko „Spotkanie z producen-

Zamiast artystycznych dokonań mamy opowieść kryminalną – historia laureata pierwszego polskiego Oscara

W tym roku artysta powinien obchodzić swój benefi s. Równo 40 lat temu debiutował 
w Semaforze. Jednak dzisiaj trudno mówić o świętowaniu, kiedy Zbigniewa Rybczyńskiego 
wyrzucono z CeTY, dając mu 15 minut na spakowanie. 

16 grudnia 2009 – rozpoczęcie prac 
przez Zbigniewa Rybczyńskiego w daw-
nej Wytwórni Filmów Fabularnych ist-
niejącej od 1954 do 2011 i utworzenie 
Wrocławskiego Studia Technologii Wi-
zualnych.
9 listopada 2011 – powołanie przez Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Centrum Technologii Audiowizualnych 
(CeTA).
marzec/kwiecień 2012 – Zbigniew Ryb-
czyński zawiadamia ministerstwo kultury 
o nadużyciach fi nansowych w ośrodku, 
rozpoczyna się ministerialna kontrola.
11 lipca 2012 – zmiana na stanowisku 
dyrektora CeTY; Roberta Gawłowskiego 
odchodzącego oficjalnie z powodów 
zdrowotnych zastępuje tymczasowo 
Marek Dąbrowski; ma być ogłoszony 
konkurs na nowego dyrektora.
8 grudnia 2012 – nie wyłoniono kandy-
data na dyrektora w trybie konkursowym, 
ale minister postanowił powołać Roberta 
Banasiaka, wcześniej m.in. zarządzają-
cego regionalną telewizją i fi rmą ochro-
niarską.
28 stycznia 2013 – otwarcie nie skończo-
nego Ośrodka z udziałem m.in. ministra 
Bogdana Zdrojewskiego. 
18 września 2013 – kara upomnienia 
dla Zbigniewa Rybczyńskiego – dyr. 
Artystycznego i Rozwoju Technologii 
nałożona przez dyr. Roberta Banasiaka.
25 września 2013 – pisemne odwoła-
nie się Rybczyńskiego o nałożonej kary 
porządkowej.
26 września 2013 – List otwarty podpisa-
ny przez 16 pracowników CeTA w obronie 
Rybczyńskiego.
27 września 2013 – Rybczyński żąda 
w ministerstwie natychmiastowego za-
wiadomienia prokuratury o przestępczej 
działalności Roberta Gawłowskiego.
4 października 2013 – w ramach prelek-
cji „Salonu Prof. Dudka” w siedzibie CeTY 
odbywa się spotkanie ze Zbigniewem 
Rybczyńskim, na którym ukazuje nie tylko 
swoje wizje artystyczne, ale problemy 
związane z uruchomieniem ośrodka 
i swoje relacje z dyrekcją i ministerstwem.
8 października 2013 – wypowiedzenie; 
Rybczyński zostaje wezwany przez dyr. 
Banasiaka, gdzie otrzymuje oświadczenie 
o zwolnieniu z pracy i dostaje 15 minut 
na opuszczenie ośrodka.
8 października 2013 – Komunikat 
prasowy CeTA o skierowaniu do pro-
kuratury zawiadomienia o popełnieniu 
przestępstw, m.in., na wyprowadzeniu 
środków publicznych i niegospodarności 
w Wytwórni Filmów Fabularnych WFF a 
potem CeTA.
9 października 2013 – Rybczyński zwo-
łuje konferencję prasową, przedstawiając 
publicznie zarzuty wobec poprzedniej 
dyrekcji, obecnego dyrektora i ministra.
9 października 2013 – po południu 
ministerstwo kultury wydaje oświadcze-
nie o poważnych nieprawidłowościach 
i o tym, że „ewentualną odpowiedzialność 
za nadużycia ponieść może również Pan 
Rybczyński”.
październik 2013 – oświadczenia mini-
sterstwa i publiczne wypowiedzi ministra 
Zdrojewskiego sugerujące odpowie-
dzialność Rybczyńskiego za zaistniałą 
sytuację. Zapowiedź powołania nowego 
dyrektora.
13 października 2013 – List otwarty 
Zbigniewa Rybczyńskiego opisujący 
zdarzenia w CeTA i odpierający zarzuty.
26 października 2013 – Rybczyński daje 
ultimatum ministrowi Zdrojewskiemu, 
żąda przeprosin i przywrócenia do pracy.
15 listopada 2013 – Rybczyński kieruje 
do sądu pozew wobec ministra Zdrojew-
skiego.
21 listopada – odbywa się posiedzenie 
sejmowej Komisji Kultury i Środków 
Przekazu z udziałem Zbigniewa Ryb-
czyńskiego, na którym przedstawiona 
jest informacja o sytuacji w CeTA.
październik/listopad 2013 – na stronie 
http://www.petycje.pl/petycjePodglad.
php?petycjeid=10029 jest udostępniona 
petycja w sprawie przywrócenia na sta-
nowisko dyrektora artystycznego CeTa 
reżysera Zbigniewa Rybczyńskiego – do 
19 listopada podpisały się pod nią 733 
osoby.

Kalendarium zdarzeń w „CeTA”

cd. na str. 15 Zbigniew Rybczyński

Kim jest Zbigniew Rybczyński?
Urodził się w 1949 w Łodzi. Tam ukończył studia na wydziale operatorskim łódzkiej PWSFTviT. W 1983 otrzymał Oscara za wyproduko-

wany w studiu Se-Ma-For film Tango. Po tym ogromnym wyróżnieniu zdecydował się pozostać w USA i tam powstawały jego następne filmy. 
Rybczyński realizował filmy krótkometrażowe na taśmie wideo i wideoklipy na zamówienia stacji telewizyjnych. Od 1986 jego ulubioną techniką 
stało się wideo; system wysokiej rozdzielczości (High Definition - HD). W 1987 otworzył własne studio (Zbig Vision Studio) w Hoboken pod 
Nowym Jorkiem, gdzie produkował filmy w systemie HD. Zyskał ogromną popularność jako realizator wideoklipów muzycznych. W ciągu 
trzech lat powstało ich ok. 30. W ramach tego gatunku stworzył wideoklip do muzyki Johna Lennona (Imagine), uznawany za arcydzieło i czę-
sto zaliczany ze względu na swój artyzm do gatunku filmowego. Studio w Hoboken produkowało także filmy reklamowe. Powstały tu jednak 
przede wszystkim najciekawsze dzieła Rybczyńskiego w systemie HD, Schody, Czwarty wymiar, Orkiestra i Kafka. W latach 1994-2001 prze-
bywał w Niemczech, pracując w międzynarodowym eksperymentalnym ośrodku filmowym w Berlinie, którego był współtwórcą. Wykładał też 
w Akademii Sztuki Medialnej w Kolonii, Columbia University w Nowym Jorku, Yoshiba University of Art and Design w Tokio. W 2001 powrócił 
do USA, gdzie kontynuował prace nad nowymi programami komputerowymi dla potrzeb produkcji filmowej. W roku 2008 PWSFTviT w Łodzi, 
macierzysta uczelnia Zbigniewa Rybczyńskiego, przyznała mu doktorat honoris causa. W 2009 roku Zbigniew Rybczyński po latach pracy za 
granicą zdecydował się powrócić do Polski. 

Rybczyński jest też laureatem innych prestiżowych nagród, m.in. Grand Prix w Oberhausen za film Nowa książka w 1976 i Tango w 1981 oraz 
„Srebrnego Lwa” dla najlepszego teledysku za Imagine w Cannes w 1987, a także Prix Italia za film Orkiestra w 1991. W Polsce otrzymał medal 
Gloria Artis i przyznawaną za twórczość plastyczną Nagrodę im. Katarzyny Kobro. Rybczyńskiego fascynuje tworzenie nowych światów, własnej 
rzeczywistości. Wzory postaw to dla niego Walt Disney, który stworzył rzeczywistość rysunkowego świata, czy twórcy tacy, jak Chaplin i Lucas, 
„którzy nie imitowali rzeczywistości, lecz wzbogacili ją”. Jego fascynacja systemem HD, dla którego porzucił tradycyjną kamerę filmową, wzięła 
się z możliwości technicznych, jakie w tym sposobie filmowania dostrzegł. Dzięki niemu zaczął tworzyć nowe światy. Zbigniew Rybczyński jest 
też bohaterem filmów dokumentalnych Zbig (2000) w reżyserii Natalii Korynckiej-Gruz i Tango - Oscar dla animacji (2001) w reżyserii Artura 
Więcka „Barona”.
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Rodzice ze Stowarzyszenia Zdrowa Rodzina i osoby z nimi współpracujące, prężnie działają w akcji 
„Stop seksualizacji naszych dzieci”.

Stop demoralizacji!

W obronie tożsamosci

A 
kcjami wyrażającymi sprze-
ciw wobec edukacji sek-
sualnej zajmuje się kilka 

organizacji. Niezwykle prężnie 
i w sposób profesjonalny rozwijają 
swą działalność wrocławscy rodzice 
ze Stowarzyszenia Zdrowa Rodzi-
na i osoby z nimi współpracujące. 
Dzięki  akcji: „Stop seksualizacji na-
szych dzieci” każdy zainteresowany 
może otrzymać konkretne wsparcie 
informacyjne i edukacyjne.

Czarno na białym

Po co i dlaczego taka akcja? 
Najpierw kilka faktów z oficjalnych 
dokumentów, dotyczących zmian 
sposobu myślenia o rolach płci 
i związanej z nią seksualizacją dzieci.

Konwencja Rady Europy o za-
pobieganiu i zwalczaniu przemocy 
wobec kobiet i przemocy domowej 
wprost zobowiązuje państwa do 
„podjęcia działań w celu promo-
cji zmian wzorców społecznych 
i kulturowych kobiet i mężczyzn 
w celu wykorzenienia uprzedzeń, 
zwyczajów, tradycji” oraz wszyst-
kich pozostałych „praktyk, które 
opierają się... na stereotypowym 
modelu roli kobiet i mężczyzn”* 
[podkreślenie D.N.].

Program** polegający przede 
wszystkim na zastępowaniu płci u 
bohaterów opowieści, a nawet u ro-

O masturbacji należy informować dzieci w wieku od 0 do 4 lat – zaleca osobom 
zajmującym się edukacją i zdrowiem Światowa Organizacja Zdrowia. A przebieranie 
chłopców w sukienki staje się już rzeczywistością w polskich przedszkolach 
równościowych. Co konkretnie każdy z nas może zrobić, by skutecznie zapobiec takiemu 
wychowaniu dzieci, które w przyszłości utrudni bądź uniemożliwi im odkrycie własnej 
tożsamości i dojrzałe podjęcie życiowych ról małżonków i rodziców?  

dziców, i zmuszaniu biernych, słu-
chających dzieci do przedstawiania 
sobie takich wyobrażeń, wdrażany 
jes t  już  w równośc iowych 
placówkach przedszkolnych, 
których w Polsce jest ponad 
osiemdziesiąt. W programie m.in.: 
propozycje zabaw, które każą 
dzieciom podejmować decyzję, 
jakiej będą płci, zakładając prze-
bieranie chłopców za dziewczynki, 
a dziewczynki za chłopców.

Kolejny fakt: według dokumen-
tu WHO (Światowej Organizacji 
Zdrowia) dzieci w wieku od 0 do 4 
lat powinny być informowane o „ra-
dości i przyjemności z dotykania 
własnego ciała, masturbacji w okre-
sie wczesnego dzieciństwa”***. 
Szczególnie alarmujący jest fakt, że 
dzieci mają być tak uświadamiane 
przez osoby zajmujące się zawo-
dowo edukacją i zdrowiem, czyli 
przez obce osoby, poza kontrolą 
rodziców. Zastanawiające jest, że w 
zorganizowanej przez WHO w Pol-
sce konferencji nt. standardów edu-
kacji seksualnej w Europie, wzieli 
udział oficjalnie przedstawiciele 
Ministerstwa Edukacji Narodowej 
i Ministerstwa Zdrowia.  

Sztuczny twór

- Jeśli tylko ktoś się przyjrzy 
z dobrą wolą tym programom, to 

zobaczy, że są w nich gwałcone 
dobra dzieci: ich niewinność, prawa 
wynikające z Polskiej Konstytucji, 
z Konwencji Prawa Dziecka, m.in. 

do poszanowania jego tożsamości, 
do wychowania w rodzinie, do au-
tonomii światopoglądowej rodziny 
– komentuje dr Olgierd Pankiewicz, 
adwokat z centrum prawnego Ordo 
Iuris, fundacji skupiającej przed-
stawicieli nauki i praktyki prawa. 
– Odmawia się im zwyczajnych 
praw naturalnych, które prawo 
państwowe musi uszanować.

- Jeśli kobiety zaczną się wypie-
rać swojej kobiecości, a mężczyźni 
swojej męskości, nie będą w stanie 
właściwie realizować życiowych 
i społecznych ról – podkreśla Jakub 
Skoczylas, prawnik, przedstawiciel 
Instytutu im. Ks. Piotra Skargi. – 
Mówiąc o rolach, mam na myśli 
prawo każdej osoby do jej tożsamo-
ści, do szczęśliwego realizowania 

się w swojej kobiecości i męskości, 
w małżeństwie oraz rodzicielstwie, 
a nie absurdalne dywagacje, czy 
kobieta może zostać inżynierem, 
a mężczyzna – ugotować obiad – 
ponieważ tego nikt nie neguje.

- Rewolucja gender, którą 
prowadzi się poprzez agresywną 
„edukację” seksualną najmłodszych, 
wypacza dzieci w ten sposób, że 
od najmłodszego wieku nastawia 
je na autoerotyzm, względnie na-
kierowuje na egoistyczne szuka-

nie przyjemności – podsumowuje 
Olgierd Pankiewicz. – Z jednej 
strony mamy więc bardzo mocne 
skupianie ludzi na autoerotycznych 
zachowaniach: wystarczam sobie 
sam, skoro sam mogę sobie rozła-
dować swoje napięcie seksualne, 
inny człowiek jest mi niepotrzebny 
lub potrzebny o tyle, o ile dostarcza 
mi przyjemności. Z drugiej strony: 
podważa się tożsamość płciową: 
to, że jesteś chłopcem to nie jest 
takie pewne, możesz sobie zmie-
nić tożsamość. A wiadomo przecież 
z badań psychiatrycznych i psycho-
logicznych (choćby słynnego pol-
skiego lekarza psychiatry i filozofa 
Antoniego Kępińskiego), że istnieje 
bezpośredni związek między nie-
dostateczną identyfikacją płciową 

a późniejszymi zachowaniami agre-
sywnymi w życiu seksualnym.  

- Ideologia gender odwołuje się 
do równości kobiet i mężczyzn, ale 
w praktyce uprzedmiotawia kobiety 
i uprzedmiotawia mężczyzn – kon-
kluduje Magdalena Trojanowska, 
dziennikarka i współinicjatorka 
wydania w Polsce książki Michaela 
E. Jonesa Libido Dominandi. Seks 
jako narzędzie kontroli społecznej 
– Rozbuchany seksualizm zamiast 
rozwiązywać problemy dyskrymi-
nacji kobiet ostatecznie zwraca się 
przeciwko kobietom i generuje 
przestępczość. To kobietami się 
handluje, to kobiety są wykorzy-
stywane, to w stosunku do kobiet 
stosuje się brutalną przemoc na tle 
seksualnym… Dowodzą tego sta-

tystyki państw, w których 
od wielu lat i nie stawia 
się zapory seksualizacji.

Pozytywne 
wychowanie

- Uważamy, że do-
brze jest rozmawiać 
z dziećmi o seksualności, 
mówić im prawdę dosto-
sowaną do wieku, a nie 
opowiadać bajek o bocia-
nie – podkreśla Olgierd 
Pankiewicz, działający na 
rzecz inicjatywy adwokat. 
– Niezwykle ważne jest, 
by  rozmawiać z nimi, 
przekazując równocze-
śnie w sposób piękny 
i pełny prawdę o miłości. 
Tego warunku nie spełnia 
obca pani lub pan, którzy 
instruują dzieciaki o tech-
nikaliach wypaczonego 
seksu, automatycznie 
zamykając je na subtel-
ny przekaz najgłębszych 
uczuć i postaw w miłości.

- W tym kontek-
ście: nie zgadzamy się 
na mówienie dzieciom 
kłamstw o seksualności! 
– dodaje. – To niepraw-
da, że seksualność polega 
w pierwszym rzędzie na 
braniu przyjemności! To 

nieprawda, że w seksie sam sobie 
wystarczę! Nieprawda, że płeć nie 
gra tutaj roli!

- Taki sposób wychowywania 
w praktyce oznacza uniemożliwie-
nie człowiekowi realizacji najgłęb-
szej potrzeby: miłości – podsumo-
wuje Aida Matys, kierownik działu 
realizacji badań marketingowych.

Bądź uważny! To dobry czas!

Teraz jest dobry czas na aktyw-
ne działanie, ponieważ jest to czas, 
pod względem prawnym, przejścio-
wy, w którym możemy dbać o nie-
wprowadzenie pewnych dokumen-
tów w polskim prawodawstwie.

 - Np. Konwencja Rady Euro-
py o przeciwdziałaniu przemocy 
wobec kobiet (propagująca zmianę 

ORGANIZATORZY „STOP SEKSUALIZACJI NASZYCH DZIECI” 
ZAPRASZAJĄ:
 strona: www.stop-seksualizacji.pl: porady, w jaki sposób wykorzystać umoco-
wania prawne, oryginały dokumentów europejskich organizacji, propagujących 
wybór płci przez dziecko i zachowania autoerotyczne w wychowaniu (zakład-
ka: Do pobrania), zredagowane pisma prawne do konkretnych instytucji do 
wykorzystania; fi lmowe wywiady ze specjalistami i książki, dotyczące tematu.
 kontakt z akcją „Stop seskualizacji naszych dzieci”: info@stop-seksualizacji.pl
 Dr Gabriele Kuby niemiecka socjolog i prof. Maria Ryś kierownik Katedry 
Psychologii Rodziny w Instytucie Psychologii UKSW w Warszawie to nazwiska 
specjalistek, których prace warto cytować w rozmowach na temat seksualizacji 
dzieci
 programy z udziałem specjalistów z różnych dziedzin, wskazujących na 
realne zagrożenie indoktrynacji gender i seksualizacji – Radio Rodzina, każdy 
czwartek o godz. 21:30, do 30 stycznia.
 Wykład: „Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży” Mirosława Strumiń-
skiego, 26.11 godz 18:30, Aula PWT, pl. Katedralny 1, Wrocław
 Spotkanie z Michaelem E. Jonesem: Seks jako narzędzie kontroli społecznej, 
11.12.2013; godz 18:00 Aula PWT, pl. Katedralny 1, Wrocław. Jones jest katolickim 
pisarzem i apologetą, byłym profesorem i wykładowcą Kolegium Najświętszej 
Maryi Panny w Notre Dame, w stanie Indiana, komentatorem mediów i obec-
nym wydawcą magazynu  Culture Wars (dawniej Fidelity Magazine); autorem 
książki Libido Dominandi.
 12 stycznia we Wrocławiu – niedziela informacyjna dotycząca ochrony dzieci 
i młodzieży przed demoralizacją będącą skutkiem wprowadzania seksedukacji. 
Szczegóły – w najbliższym czasie na stronie.
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myślenia o tradycyjnej roli kobiety 
i mężczyzny), mająca status umo-
wy międzynarodowej, została już 
przyjęta przez przedstawiciela pol-
skiego rządu – wyjaśnia adwokat 
Olgierd Pankiewicz. – Jeśli zostanie 
przegłosowana w sejmie, zacznie 
funkcjonować w Polsce jako akt 
prawny wyższy od polskich ustaw, 
to znaczy, że w różnicach między 
polskim prawem a konwencją 
pierwszeństwo będzie miała ta 
ostatnia, choć jest ona sprzeczna 
z naszą kulturą prawną. Dobrze 
jest włączyć się w działanie przed 
głosowaniem, gdy swobodnie mo-
żemy korzystać z prawa do udziału 
w życiu społecznym, podpisując 
odpowiednie petycje i włączając się 
aktywnie w działalność obywatel-
ską w swoim środowisku.

Ważne, by każdy z nas stał się 
wrażliwy na tę tematykę, weryfi-
kował informacje. Pojęcie „gender” 
i przemiany na rzecz seksualizacji 
dzieci często postrzegamy jako eg-
zotyczne i nierealne. Gender nie 
jest już skrajnym pomysłem uniwer-
syteckim! Ono jest wprowadzane 
w życie!

 
„Niegdyś ekstremistyczny po-

mysł, by rozróżniać płeć biologicz-
ną od kulturowej czy wyobrażonej 
staje się normą w Europie. Stąd 
bierze się przekonanie, że trady-
cyjne małżeństwo, opierające się 
przecież na pełnym uznaniu płci 
biologicznej, jest instytucją opre-
syjną. Jeśli nie można zmienić 
dorosłych małżonków, którzy 
są w tej koncepcji „ofiarami pa-
triarchalnego małżeństwa”, trzeba 
„wyzwolić” chociaż ich dzieci. 
Stąd zainteresowanie tego ruchu 
instytucjami wychowawczymi”. 
(Konrad Szymański , prawnik, 
który należy do parlamentarnej 
grupy Unii na rzecz Europy Na-
rodów i zasiada w Komisji Spraw 
Zagranicznych, Komisji Praw Ko-
biet i Równouprawnienia. Cytat z: 
Gość Niedzielny 43/2013 http://
gosc.pl/doc/1749709.Gender-i-
-polityka).

„Stop seksualizacji” zachęca do 
informowania o wszelkich akcjach, 
w których pod pozorem „edukacji 
równościowej” w przedszkolach 
i szkołach wprowadza się ideolo-
gię gender albo podważa się toż-
samość płciową dzieci, na email: 
info@stop-seksualizacji.pl. Chodzi 
o wszelkie sygnały dotyczące te-
go, że w placówce edukacyjnej 
odbyły się zajęcia organizowane 
przez „edukatorów” m.in. z grup 
„Ponton”, „Jaskółka”, zajęcia rów-
nościowe.

- To dla nas ważne, by móc 
zbierać te informacje, docierać do 
osób, które są przeciwne seksuali-
zacji dzieci i wprowadzaniu ideolo-
gii gender, by móc odwoływać się 
do praw konstytucyjnych rodziców, 

zebrać popierające te prawa grono, 
budować obywatelską postawę – 
mówi koordynatorka akcji „Stop 
seksualizacji naszych dzieci”.

Możemy także reagować 
w swojej klasie, np. podczas wy-
wiadówek.

- Przed wakacjami zastanawiali-
śmy się z żoną, czy szukamy takiej 
prywatnej szkoły, co do której bę-
dziemy mieli pewność, że nie pod-
da naszej córki seksualizacji, czy 
posyłamy ją do szkoły publicznej 
i tam próbujemy działać – wspo-
mina jeden z rodziców. – Wybrali-
śmy to drugie. Poszedłem więc do 
dyrektora szkoły i powiedziałem: 
Panie dyrektorze, ja tu posyłam 
swoją córkę tu do szkoły. Chciałem 
ją przekazać pod opiekę w Pana 
ręce. I chciałbym wiedzieć, że tu 
się jej żadna krzywda nie stanie. 
W ten sposób zaczęliśmy rozmowę. 
Dyrektor z początku zareagował 
mocnym zdziwieniem, skąd ja 
wziąłem jakieś zagrożenie. Przez 
wakacje dostarczyłem mu trochę 
materiałów, m.in. tekst Standardów 
WHO i opracowania wydane przez 
Rubikon. Teraz współdziałamy 
z dyrektorem i rodzicami w zakre-
sie ochrony naszych dzieci bardzo 
konkretnie. Ten przykład uczy, że 
ważne jest, by zacząć mówić innym 
rodzicom o dobru swoich dzieci.

Ważna jest także nasze wyczu-
lenie na to, na co są wydawane 
pieniądze z naszych podatków. 
Na stronie akcji można znaleźć 
także wnioski o wykazanie, ile 
Urząd Marszałkowski wydał pie-
niędzy na programy równościowe. 

O tym też dobrze jest informować 
Stowarzyszenie i opinię publicz-
ną, rozmawiać z innymi rodzicami 
i nauczycielami w szkołach. I, co 
bardzo ważne, w każdych wybo-
rach głosować na odpowiednich 
ludzi.

DOROTA NIEDŹWIECKA

*art. 12 „Konwencji Rady Europy

o zapobieganiu i zwalczaniu prze-
mocy wobec kobiet i przemocy do-
mowej”

**„Równościowe przedszkole. Jak 
uczynić wychowanie przedszkolne 
wrażliwym na płeć” autorstwa Anny 
Dzierzgowskiej, Joanny Piotrowskiej 
i Ewy Rutkowskiej.

***Biuro Regionalne WHO dla Europy 
i BZgA: Standardy edukacji seksualnej 
w Europie „Podstawowe zalecenia dla 
decydentów oraz specjalistów zajmu-
jących się edukacją i zdrowiem”, s. 38.

tem i reżyserem z Berlina w sprawie 
omówienia programu wystawy pana 
Zbigniewa Rybczyńskiego”, co we-
dług niego jest absolutnie nieprawdą.

Dokument pokontrolny

No i najbardziej na razie bul-
wersujący dokument, protokół 
pokontrolny pracownic wewnętrz-
nego audytu ministerstwa z datą 10 
września 2013. Ten dokument został 
dopiero upubliczniony po 7 miesią-
cach od przeprowadzonej kontroli. 
Czynności kontrolne trwały między 
16 a 27 kwietnia 2012 r. oraz od 17 
grudnia 2012 do 31 stycznia 2013. 
Od pierwszej kontroli minęło ponad 
1,5 roku. Dokument to 26 stron po-
rażających danych. Tylko za jedno 
przekroczenie w wielu instytucjach 
wylano by z pracy dyrektora czy 
księgowego. Opisane są nie tylko 
zaniedbania, ale i przekręty na dużą 
skalę. Najważniejsze z nich dotyczą: 
braku dowodów wykonania prac, 
pomijania procedur zamówień pu-
blicznych, złej kwalifikacji umów, 
zaginięcia ogromnej ilości umów 
cywilnoprawnych – są tylko dowody 
wypłat, niedoboru gotówki w ka-
sie, wydawanie pieniędzy na zada-
nia niezwiązane z przeznaczeniem 
środków, brak weryfikacji wydatków 
dyrektora z głównym księgowym. 
Parę ciekawych przykładów. W 24 
umowach zawartych z 8 wykonaw-
cami na łączną kwotę 128 713 zł 
nie znaleziono dowodów realiza-
cji prac remontowych, ślusarskich, 
malarskich, konserwatorskich itp. 
W innych umowach na kwotę 66 
823 zł nie znaleziono miejsca i czasu 
realizacji zleceń. 

Zawierano nagminnie umowy 
z innymi zleceniodawcami niż oso-
bami rzeczywiście wykonującymi 
prace. Z powodu złych umów, 
zamiast zlecenia umowy o dzieło, 
musiano odprowadzić do ZUS-u 
korektę w wysokości 101 311,54 zł. 
Z 52 sprawdzonych umów 29 było 
nieprawidłowych. Jeden przykład 
– umowa o dzieło w zakresie wy-
sprzątania korytarza. Trzeba mieć 
fantazję, by zawrzeć taką umowę. 
Nie przejmowano się też w Ośrodku 
terminami opłat do ZUS-u, podatku 
dochodowego, od nieruchomości, 
opłatami za wieczyste użytkowanie. 
Za spóźnienia z państwowej kiesze-
ni zapłacono odsetki w wysokości 
13.991,80 zł. Pracownice Biura Au-
dytu nie znalazły 43 umów na łącz-
ną kwotę 114,889 zł. Wykryły też 
umowy zawierane z pracownikami 
ośrodka, których zakres czynności 
należał do ich obowiązków.

Najbardziej drastyczne przypadki

Kontrolerzy stwierdzają, że brak 
jest dokumentów potwierdzających 

zakup towarów lub usług związa-
nych z budową studia filmowego 
na łączną kwotę ponad pół miliona 
zł! Dokładnie 588.061,25 zł. I jeszcze 
jedna ogromna suma, i bulwersująca 
informacja. Na rachunek Ośrodka 
przelano 2 mln złotych na stworzenie 
ośrodka edukacyjnego. Z tej kwoty 
na ten cel wydano blisko połowę 
środków, bo 884.082,95 zł, pozosta-
łe środki wydatkowano niezgodnie 
z przeznaczeniem. Jak to było możli-
we? A no było, bo Instytucja posiada 
jeden rachunek bieżący, na który 
przelewano zarówno środki z dotacji 
podmiotowej, majątkowej i celowej 
oraz wpłaty od kontrahentów.

Oskarżające pytania

Te wybrane przykłady pokazują 
ogromną skalę niegospodarności 
i traktowania majątku państwowego 
jak studni bez dna, z której można 
czerpać bez ograniczeń. Jak w Ośrod-
ku o wielkiej renomie, którego pra-
cami zainteresowana była opinia pu-
bliczna, mogło dojść do tak wielkich 
zaniedbań? Dlaczego instytucja, której 
CeTA bezpośrednio podlega, czyli 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego tak długi czas wyka-
zywało w tej sprawie bezczynność?

Rybczyński uważa, że nie tylko 
pan Gawłowski jest tu winien, ale 
również minister Bogdan Zdrojew-
ski. Żąda dymisji ministra, obecnego 
dyrektora i przywrócenia na stanowi-
sko dyrektora artystycznego. Pytany 
przeze mnie, na co liczy, kierując 
sprawę do sądu, mówi:

- Na niezawisłość sądów pol-
skich. Kiedy jest się osobą publiczną, 
zawsze trzeba się liczyć z pomówie-
niami. Chcę mieć wpływ na to, by 
takie rzeczy się nie powtarzały. Nie 
uczestniczę w różnych koteriach, nie 
jeżdżę do Warszawy. Wszyscy o tym 
mówią, ale środowisko generalnie 
o sprawie milczy.

Jednak po miesiącu od zwolnie-
nia list do ministra napisali przed-
stawiciele Związku Zawodowego 
Reżyserów Polskich. Czytamy w nim 
m.in.: „Z analizy udostępnionej przez 
Zbigniewa Rybczyńskiego dokumen-
tacji wynika, że żaden z zarzutów, 
o które jest publicznie obwiniany, 
nie wydaje się być zasadny. Nato-
miast, co stwierdzamy ze smutkiem, 
komunikaty MKiDN oraz wypowie-
dzi Pana Ministra (m.in. w TVP Wro-
cław) przyczyniły się do medialnego 
ataku, w którym ferowane są być 
może niesprawiedliwe, a na pewno 
przedwczesne wyroki, a imię Zbi-
gniewa Rybczyńskiego jest depre-
cjonowane”.

W obecnej sytuacji trudno liczyć 
na szybkie rozstrzygnięcie sprawy. 
Chyba tylko silny nacisk społeczny 
może spowodować, że ta sprawa 
nie będzie zamieciona pod dywan.

JANUSZ WOLNIAK

Benefis Rybczyńskiego

SEKS ALIZACJI 
NASZYCH DZIECI
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Pochód gender jest równoznacz-
ny z podcinaniem fundamentów 
cywilizacji. Na przykładzie systemu 
prawa, na dobrych starych fun-
damentach nagle wszczepia się 
zwyrodniałe dziczki, kompletnie 
niemające związku z korzeniami 
naszego europejskiego sposobu 
funkcjonowania. W imię ideologii 
próbuje się zniszczyć wszystko, 
co zostało wypracowane przez 
naszych przodków przez wieki. To 
jest dla mnie ewidentne, że w tych 
ideologicznych zmianach w prawie 
zwalczana jest nie tylko cywilizacja 
chrześcijańska, ale także cywilizacja 
europejska. W ogóle całościowe, hu-
manistyczne myślenie o człowieku.

(Olgierd Pankiewicz)
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Maria Zapart wręcza puchar zwycięzcy

Wygrał z bratem
Robert Kusto zwyciężył w bie-

gu memoriałowym na 100m sty-
lem dowolnym podczas Memoriału 
pływackiego Marka Petrusewicza 
we Wrocławiu. Z czasem 1.05.55 
zawodnik UKS Orka Lubań poko-
nał ...swego brata bardziej utytu-

łowanego wśród juniorów Rafała. 
Podczas zawodów rozgrywanych 
w niedzielę 24 listopada puchar dla 
zwycięzcy wręczyła wiceprzewod-
nicząca Regionu Dolny Śląsk NSZZ 
Solidarność Maria Zapart. - Solidar-
ność pamięta o Marku Petrusewi-

czu nie tylko jako 
świetnym sportow-
cu, ale także jako 
oddanym działa-
czu „Solidarności” 
- mówiła Maria 
Zapart podczas 
dekoracji zwycięz-
ców. W zawodach 
wystąpiło ponad 
300zawodników 
i  zawodniczek 
z roczników 1998 
– 2000.

We wrześniu 
1980 r. Petruse-
wicz wstąpił do NSZZ Solidarność. 
Z ramienia Wojewódzkiej Federacji 
Sportu został członkiem Zarządu 
Regionu Dolnośląskiej Solidarności. 
Należał do najbardziej bezkompro-
misowego skrzydła Solidarności, 
blisko współpracował z Kornelem 
Morawieckim. 13 grudnia 1981 zo-
stał pobity przez oddział ZOMO. 
Dwa tygodnie spędził we wrocław-

skim więzieniu, w nieogrzewanej 
celi, co przyczyniło się do dalszego 
rozwoju choroby.

Był pierwszym polskim rekor-
dzistą świata w pływaniu. Rekord 
ustanowił 60 lat temu na basenie 
przy ulicy Teatralnej we Wrocławiu. 
W 1990 zostały zorganizowane we 
Wrocławiu pierwsze zawody pły-
wackie Puchar Marka Petrusewicza, 

które w 1992 przerodziły się w jego 
Memoriał. Pomysłodawcą zawodów 
był Witold Wasilewski z Fundacji 
HOBBIT we Wrocławiu. Od 1992 
współorganizatorem został Grze-
gorz Widanka i klub MKS Juvenia 
Wrocław.

Marek Petrusewicz zmarł 3 paź-
dziernika 1992 r.

MARCIN RACZKOWSKI

W poniedziałek 11 listopada w hali Orbita odbył się kolejny koncert z cyklu „Wrock for Freedom”, 
którego gwiazdą był zespół Kult z Kazikiem Staszewskim na czele. Tego typu mają charakter 
cykliczny i NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk jest ich współorganizatorem.  Publicznośc bawiła sie 
świetnie przy przebojach tej czołowej formacji polskiego rocka w ostatnich trzydziestu latach.

KULT w Orbicie 2014

Kalendarze do odbioru 
Od 16 grudnia w Dziale Rozwoju Związku będą do odbioru kalendarze związkowe na rok 2014. 
W tym roku kalendarz zawierać będzie reprodukcje prac z konkursu „Mój dom, moje miasto, 
moja ojczyzna” organizowanego od lat w naszym Regionie z okazji Święta Niepodległości. 
Zapraszamy przedstawicieli organizacji związkowych.

Koncert


