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Komisje Zakładowe
NSZZ „Solidarność”
Regionu Dolny Śląsk

Koleżanki i Koledzy!

„W obronie Twoich praw” – to hasło, któremu „Solidarność” jest wier-
na od początku swojego istnienia.

Godność pracownicza i dobro Polaków zawsze były dla naszego Związ-
ku najważniejsze, co wielokrotnie udowodniliśmy w minionych 28 latach.

Niestety, podobnie jak w 1980 roku, dziś znów musimy się o te war-
tości upomnieć. Już chyba każdy widzi, jak rząd PO–PSL lekceważy dia-
log społeczny, który w przypadku naszego regionu kończy się defi nityw-
nie na szczeblu wojewody. Rząd jest głuchy na nasze postulaty doty-
czące wyższych zarobków i godnej emerytury. Do tego dochodzą bez-
czelne próby liberalizacji Kodeksu pracy i ograniczania praw związkowych. 
A wszystko to przy gładko, ale coraz bardziej pusto i śmiesznie brzmią-
cych sloganach o cudach, miłości i postępie.

Dlatego też Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zdecydowała o zor-
ganizowaniu 29 sierpnia ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie pod ha-
słem „Godna praca – godna emerytura”. Nasz Związek domaga się:
— prawa do wcześniejszej emerytury dla wszystkich zatrudnionych w wa-
runkach szczególnych lub w szczególnym charakterze,
— wzrostu płac w sferze budżetowej faktycznie rekompensującej pod-
wyżki cen,
— podwyższenia płacy minimalnej do wys. 50 proc. średniej krajowej,
— nowelizacji ustawy o negocjacyjnym kształtowaniu wynagrodzeń.

Apeluję do wszystkich organizacji zakładowych oraz członków „Soli-
darności” w Regionie Dolny Śląsk!

Bądźmy razem na ulicach Warszawy, naszym statutowym obowiąz-
kiem jest uczestniczyć w tej akcji, nagromadzonych problemów nikt za 
nas nie rozwiąże.

Jeżeli więc do Warszawy nie pojedziemy wszyscy, to tym samym wy-
ślemy rządzącym sygnał, że nie muszą się z nami liczyć i że wszystko im 
wolno. Nie zgadzamy się na niskie zarobki, głodowe emerytury i ogranicze-
nie praw pracowniczych. Demonstracja w Warszawie powinna być ostat-
nim, bardzo ostrym ostrzeżeniem dla tego rządu.

29 sierpnia – w przededniu rocznicy podpisania Porozumień Sierpnio-
wych – jako związkowcy znów mamy szansę się zjednoczyć i walczyć o 
nasze prawa.

Nie wolno tej szansy przespać! Nieobecni nie mają racji!

Przewodniczący Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk

Rok urodzenia
Rok przejścia 
na emeryturę

Emerytura*

1953 2018 64,5%

1954 2019 64,0%

1955 2020 63,4%

1956 2021 62,6%

1957 2022 61,7%

1958 2023 60,8%

1959 2024 59,9%

1960 2025 59,0%

1961 2026 58,1%

1962 2027 57,2%

1963 2028 56,3%

Rok urodzenia
Rok przejścia 
na emeryturę

Emerytura*

1953 2013 51,9%

1954 2014 51,5%

1955 2015 51,1%

1956 2016 50,4%

1957 2017 49,7%

1958 2018 49,0%

1959 2019 48,2%

1960 2020 47,4%

1961 2021 46,4%

1962 2022 45,4%

1963 2023 44,3%

*) Odsetek ostatniej pensji
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

To paradoks, że w momencie, kiedy nasz kraj tak się rozwija, 
emerytury spadają. Przeciwko takiej sytuacji, przeciwko nieudol-
ności rządu trzeba protestować. Kwestia godnych emerytur bę-
dzie jednym z głównych tematów wielkiej manifestacji „Solidar-
ności” zaplanowanej na 29 sierpnia. Nikogo, komu zależy na 
swojej emeryturze, nie może tam zabraknąć.

Według rządowych zapowiedzi przyznawane od stycznia 2009 r. 
świadczenia będą z roku na rok niższe. Najbardziej stracą na 
tym ci, którym do emerytury zostało jeszcze wiele lat. Przez kil-
kadziesiąt lat będą pracować, mając świadomość, że po przej-
ściu na emeryturę głodowe świadczenia nie wystarczą im do 
przeżycia

Jaką emeryturę dostaniesz?

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

Emerytalna 
ściema
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Godne życie, godna emerytura

NSZZ „Solidarność” 
prowadzi kam-

panię na rzecz godnej pra-
cy pod hasłem „Godna praca 
– godna emerytura”. W Warsza-
wie w końcu lipca odbyła się 
konferencja prasowa, podczas 
której ogłoszone zostały postu-
laty kampanii oraz „7 grzechów 
pracodawców”.

Godna praca zgodnie z Re-
zolucją Parlamentu Europejskie-
go powinna stać się priorytetem 
polityki społeczno – gospodar-
czej państwa. Szczególny na-
cisk powinien zostać położony 
na tworzenie miejsc pracy o do-
brej jakości, poszanowanie pod-
stawowych praw pracowników 
wszystkich kategorii, zwiększe-
nie ochrony socjalnej oraz pro-
mowanie dialogu społecznego.

Celem kampanii jest zwróce-
nie uwagi społeczeństwa i de-
cydentów na to, że praca bez-
pieczna i godziwie wynagradza-
na jest warunkiem rozwoju pra-
cownika bez względu na wiek, 
jego godnego życia, godnej eme-
rytury oraz trwałego wzrostu go-
spodarczego. Rozwojowi sprzyja-
ją inwestycje w bezpieczeństwo 
i wykształcenie pracownika oraz 
tworzenie systemu minimalizują-
cego bezrobocie i wspierającego 
aktywność na rynku pracy coraz 
większej liczby osób.

Problem niskich płac w Pol-
sce bezpośrednio wpływa na brak 
realnego materialnego zabezpie-
czenia pracowników przechodzą-
cych na emerytury. W obowiązu-

jącym w Polsce systemie emery-
talnym jest zastosowana zasada 
ścisłej zależności między płaconą 
składką (czyli wysokością wyna-
grodzenia) a wymiarem później-
szego świadczenia.

Długoterminowy wzrost go-
spodarczy w Polsce zależy w 

głównej mierze od konsumpcji 
gospodarstw domowych. Tym-
czasem ponad 25% pracowników 
zarabia poniżej 1,5 tys. zł brut-
to. W 2007 r. dochody gospo-
darstw domowych wzrosły za-
ledwie o 3,7%, podczas gdy ich 
popyt wzrósł o 5,2%.

– Konieczne jest podjęcie pu-
blicznej debaty o sytuacji ekono-
micznej polskich pracowników 
i ich przyszłości. Do dyskusji 
zapraszamy zarówno władze 
regulujące rozwiązania prawne, 
jak i przedstawicieli pracodaw-
ców i związków zawodowych. 

Istotny głos w tej debacie nale-
ży również do samych pracow-
ników, których reprezentujemy. 
Naszym wspólnym celem powin-
no być wprowadzenie europej-
skich i światowych standardów 
rynku pracy, które zapewnią pol-
skim pracownikom godną pracę 

i umożliwią godne życie. Eksper-
ci NSZZ „Solidarność” w ramach 
kampanii „Godna praca – godna 
emerytura” będą badać tendencje 
dotyczące polskiego rynku pra-
cy i wskazywać na rozwiązania 
legislacyjne, umożliwiające nam 
godne życie” – zapowiedział Ja-
nusz Śniadek, przewodniczący 
NSZZ „Solidarność”.

Przewodniczący przedstawił 
również „7 grzechów pracodaw-
ców”, które wynikają z przygo-
towanego przez Dział Ekspercki 
Komisji Krajowej raportu „God-
na praca”. Główne grzechy pra-
codawców to:

1. Pracodawcy konsumują 

wzrost gospodarczy kosztem 

pracowników

Dochody przedsiębiorstw 
systematycznie rosną, a kosz-
ty pracy maleją. W 2007 r. wy-
niki finansowe przedsiębiorstw 
wzrosły o 20,3 mld zł w porów-
naniu do roku ubiegłego kie-
dy wynosiły 86,3 mld zł. We-
dług GUS udział kosztów pła-
cowych w przemyśle w łącznej 
sumie kosztów spada z 11,4% do 
10,9% od 2004 do 2007 r. Tym-
czasem aż 65 % pracowników 
otrzymuje wynagrodzenie nie-
przekraczające średniej krajo-

wej. Na stu pracowników szes-
nastu zarabia poniżej minimum 
socjalnego. Według Gfk Polonia 
prawie 1/3 pracowników otrzy-
mała w ciągu roku poniżej 50 zł 
podwyżki.

2. Pracodawcy utrzymu-

ją wysokie rozwarstwienie 

płacowe

Według HAY Group wyna-
grodzenia członków Zarządów 
(płaca zasadnicza plus rocz-
ne premie i inne bonusy) du-
żych prywatnych firm w Polsce 
są na poziomie tych w Niem-
czech, gdzie menadżerowie za-
rabiają najlepiej w Europie. Płace 
członków zarządu mogą docho-
dzić nawetdo 10% zysku wypra-
cowanego przez firmę. Charakte-
rystyczna jest kumulowanie wy-
nagrodzeń w niskich przedzia-
łach zarobkowych poczynając od 
minimalnego wynagrodzenia do 

kwoty mieszczą-
cej się w grani-
cach 70–80% pła-
cy przeciętnej. Ni-
skie zarobki ozna-
czają, że w przy-
szłości znaczna 
część społeczeń-
stwa będzie otrzy-
mywała niską 
emeryturę.

3. Pracodaw-

cy produkują 

młodych eme-

rytów

Pracodawcy 
niedoceniają star-
szych pracowni-

ków często decydując się na 
zastępowanie ich młodą kadra. 
Charakterystyczne jest inwesto-
wanie w szkolenie głównie mło-
dych pracowników (24–34 lat). 
Procentowy udział w szkoleniach 
jest ponad dwukrotnie mniejszy 
w grupie pracowników w wie-
ku 55–56 lat. Pracodawcy nie 
wprowadzają systemów zarzą-
dzania wiekiem. Dekapitaliza-
cja umiejętności starszych pra-
cowników, brak możliwości ich 
przekwalifikowania się prowadzi 
do zjawiska „wypychania” star-
szych pracowników na wcze-
śniejsze emerytury. Charakte-
rystyczny jest niefunkcjonalny 
system podnoszenia kwalifika-
cji i zmiany zawodu.

4. Pracodawcy wykorzy-

stują luki w prawie pracy

Pracodawcy zawierają umo-
wy na czas określony nawet na 
kilkanaście lat, aby móc korzy-
stać z dwutygodniowego okre-
su wypowiedzenia. Jak wyni-
ka z badań GUS, na podstawie 
umów na czas określony pracu-
je ponad 3,16 mln (25%) z 11,94 
mln zatrudnionych ogółem. Co 
czwarty pracownik jest zatrud-
niony na podstawie umowy na 
czas określony.

Siedem grzechów 
pracodawców

Ponad 65 proc. Polaków otrzymuje wynagrodzenie nieprzekraczające 
średniej płacy. Zarobki co dziesiątej osoby osiągają zaledwie poziom 
płacy minimalnej. Obecny system emerytalny nie gwarantuje 
zabezpieczenia przyszłości pracowników.

5. Pracodawcy oczeku-

ją zbyt długiej pracy w zbyt 

trudnych warunkach

Wprowadzone przez rząd 
kryterium wieku w przyznawa-
niu emerytur pomostowych jest 
niewłaściwe i powinno zostać za-
stąpione kryterium medycznym. 
Nie można wymagać od pracow-
ników pracy aż do 65 roku życia 
w trudnych warunkach. Prowa-
dzi to do dramatycznej sytuacji, 
gdzie może okazać się, że wie-
lu pracowników nie dożyje swo-
jej emerytury.

6. Pracodawcy wyko-

rzystują elastyczność w za-

trudnianiu, nie gwarantując 

ochrony i bezpieczeństwa 

pracowników

Pracodawcy eksploatują pra-
cowników nie zwracając uwagi 
na zachowanie równowagi po-
między pracą, a życiem pry-
watnym podwładnych. Kobie-
ty odkładają decyzję o założe-
niu rodziny ze względu na pra-
cę. Pracodawcy celowo unika-
ją ruchomych godzin pracy, aby 
nie utracić dochodów uzyskiwa-
nych z pracy w godzinach nad-
liczbowych.

7. Pracodawcy tłumią głos 

pracowników

Od 2004 r. liczba układów re-
jestrowanych przez okręgowych 
inspektorów pracy systematycz-
nie zmniejsza się. Pracodawcy 
tłumią dialog społeczny, co pro-
wadzi do paradoksalnej sytuacji, 
w której toczy się on poza pra-
cownikami. Rocznie zawierano 
zaledwie jeden ponadzakładowy 
układ zbiorowy pracy.

DZIAŁ INFORMACJI KK

Takie zarządzenie wydał przewodniczący Regionu Dolny 
Śląsk Janusz Łaznowski. W specjalnym piśmie skierowanym do 
wszystkich organizacji związkowych działających w Regionie za-
rządził, aby z okazji 28. rocznicy powstania Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowego „Solidarność” od 26 do 31 sierp-
nia br. we wszystkich siedzibach organizacji związkowych NSZZ 
„Solidarność” Dolny Śląsk zawisły związkowe fl agi.

Red.

Wywieśmy flagi 
związkowe!
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Obrady ZR

P 
rogram Equal wdrażany 
był w Polsce 4 lata. Dziś 
nadszedł czas podsumo-

wań i refleksji – powiedział Pa-
weł Gołębiowski, prezes Zarzą-
du Fundacji Fundusz Współpra-
cy. Realizacja PIW EQUAL odby-
wała się w trzech etapach (dzia-

łaniach) i wzięło w niej udział 
ponad 700 instytucji i około 5 
tys. osób zaangażowanych w 
realizację projektów. W ramach 
wszystkich działań Programu zre-
alizowano łącznie 273 projekty w 
pięciu obszarach tematycznych. 
Wsparciem objęto ponad 43 tys. 

osób. Średnia wartość projektu 
wynosiła ok. 7 mln PLN. W trak-
cie realizacji Programu powsta-
ły również Krajowe Sieci Tema-
tyczne, które stanowiły miejsca 
wymiany wiedzy i doświadczeń, 
oceniały i rekomendowały rezul-
taty oraz podejmowały wspólne 

działania na rzecz 
upowszechnienia 
rezultatów. 

Doświadcze-
nia z realizacji 
PIW EQUAL wy-
korzystane zosta-
ną podczas wdra-
żania Programu 
Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki.

Konferencja, 
która odbyła się w 
ministerstwie roz-
woju regionalne-
go 19 czerwca br. 
była również oka-
zją do podzięko-
wania wszystkim 

Wyróżniono projekt 
z Wrocławia

Z 
wracałem kolejnym kie-
rownictwom mojej firmy 
uwagę na błędy w zarzą-

dzaniu tą instytucją i to jest praw-
dopodobnie prawdziwy powód 
mego zwolnienia z pracy – mówił 
podczas obrad Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” (7 lipca br.) 
Jerzy Raciborski, jeden z organi-
zatorów protestu pocztowców 
z „Solidarności” we Wrocławiu. 

Zarząd Regionu jednogłośnie 
przyjął stanowisko, w którym do-
maga się uchylenia wobec Jerze-
go Raciborskiego decyzji o zwol-
nieniu dyscyplinarnym.

Oprócz Raciborskiego go-
śćmi obrad były także działacz-
ki z pocztowej „S”, przewodni-
cząca Henryka Król oraz Józe-
fa Malec.

W dalszej części obrad człon-
kowie ZR m.in. wysłuchali in-
formacji o wyniku finansowym 
spółki „Nasz Dom” za 2007 r., 
przyjęli informację o działalno-
ści ZR za okres od 1 stycznia 
2007 r. do końca maja br. oraz 
podjęli uchwałę w sprawie po-

działu kompetencji przy opinio-
waniu projektów aktów prawa 
miejscowego leżących w kom-
petencji związków zawodo-
wych. Do opiniowania projek-
tów aktów prawa miejscowego 
wydawanych przez samorządy 
gminne i powiatowe upoważ-
nione są Rady Oddziałów na te-
renie objętym działaniem dane-
go oddziału z zachowaniem za-
sad określonych we wcześniej-
szych uchwałach ZR. Natomiast 
do opiniowania projektów ak-
tów prawa miejscowego wyda-
wanych przez: samorządy gmin-
ne i powiatowe nie objęte dzia-
łaniem oddziałów, tj. Wrocław, 
Powiat Wrocławski, Środa Ślą-
ska, Trzebnica oraz gminy na-
leżące do tych powiatów oraz 
projektów aktów wydawanych 
przez Samorząd Województwa 
Dolnośląskiego upoważnione 
są rady sekretariatów oraz rady 
sekcji, w przypadku gdy sekcja 
nie jest zrzeszona w żadnym se-
kretariacie, w zakresie spraw do-
tyczących danej branży, w po-

zostałym zakresie Pre-
zydium ZR.

Członkowie Zarzą-
du Regionu zdecydo-
wali także, że Solida-
riusz – rzeźba krasnala 
odsłonięta miesiąc temu 
przy siedzibie dolnoślą-
skiej „Solidarności” bę-
dzie maskotką regional-
ną Związku.          MR

Przykro jest być 
Kasandrą

Od zakończenia strajku na 
poczcie minął już ponad mie-
siąc, jednak protestujący pra-
cownicy do dzisiaj odczuwają 
skutki akcji protestacyjnej. Dy-
rekcja poczty nie chce wypłacić 
pracownikom jednego z oddzia-
łów wynagrodzenia za 3 z 7 dni 
strajku, twierdząc, że pracowni-
cy odeszli od swojego miejsca 
pracy. Pracownikom tym grozi 
również odebranie premii rocz-

nych. Ponadto zwolniony został 
zastępca przewodniczącej MOZ 
„Solidarności” Poczty Polskiej 
we Wrocławiu Zbigniew Pro-
chimiuk. Na poczcie pracował 
od 27 lat. Był listonoszem. Nikt 
nie spodziewał się, że tak dobry 
pracownik z długim stażem mo-
że zostać zwolniony, dlatego nie 
był objęty ochroną związkową. 
Sytuacja jest o tyle dziwna, że 
listonoszy raczej brakuje i żeby 

zwolnić listonosza trzeba mieć 
poważne powody. Prochimiuk 
otrzymał trzymiesięczne wypo-
wiedzenie, jednak od pierwsze-
go sierpnia został zwolniony z 
obowiązku świadczenia pracy. 
Rozmowy z dyrektorem gene-
ralnym nie przyniosły żadnego 
skutku. Sprawa jego i zwolnio-
nego dyscyplinarnie Jerzego Ra-
ciborskiego została oddana do 
sądu pracy, który orzeknie o 
słuszności zwolnienia działaczy 
związkowych.

PC

Echa strajku

Partnerstwom na rzecz Rozwo-
ju za wysiłek włożony w reali-
zację projektów oraz wprowa-
dzanie w życie pomysłów na 
tworzenie rynku pracy otwar-
tego dla wszystkich. Podczas 
konferencji przyznane zostały 
wyróżnienia za innowacje spo-
łeczne wypracowane w ramach 
projektów PIW EQUAL w trzech 
dziedzinach: 
• „Zaułki rynku pracy”, 
• „Solidarność pokoleń”, 
• „Budowanie kapitału społecz-

nego”. 

Właśnie w tej ostatniej kate-
gorii wyróżniono projekt, które-
mu patronowała dolnośląska „So-
lidarność”. W gronie 5 najlep-
szych programów społecznych 
w całej Polsce znalazło się Part-
nerstwo dla Zawidawia. Program 
Zakrzów – peryferie lokomoty-
wą dla Wrocławia. Przypomnij-
my, że kierowała projektem Jola 
Ostrowska, a pomagał jej Michał 
Bieganowski. Oboje jeszcze kilka 
lat temu redagowali czasopismo 
„Dolnośląska Solidarność”.

MR

Świdnicka „S” w sieci
Na portalu internetowym www.mojemiasto.swidnica.pl zamieszczone są 
informacje, dokumenty oraz numery archiwalnej prasy związkowej (tak-
że z okresu stanu wojennego) oraz inne wiadomości związane z dzia-
łalnością świdnickiej „Solidarności”.

Drogiemu koledze Józefowi Piziorskiemu
głębokie wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Matki
składają

koleżanki i koledzy z Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”

Fundusze unijne
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Jerzy Raciborski opowiada o kulisach akcji protestacyjnej.

Uczestnicy konferencji podsumowującej projekt „Program Zakrzów. Peryferie lokomotywą dla Wrocławia”.
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Rowery

Jaworzyna Śląska

30 sierpnia 2008 r. na terenie żwirowni w Jaworzynie Ślą-
skiej odbędzie się IV Grand Prix MTB Solidarności. W 

tym roku impreza osiągnęła rangę ogólnopolską – zdobyte punk-
ty w wyścigu zaliczają się nie tylko do rankingu DZKol, ale tak-
że będą uwzględniane w challenge’u Polskiego Związku Kolar-
skiego. W ciągu czterech lat wyścig urósł do rangi jednej z naj-
większych tego typu imprez sportowych na Dolnym Śląsku, bio-
rąc pod uwagę wartość nagród oraz liczbę startujących zawod-
ników. Organizatorzy: Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej, Sek-
cja Kolarska MKS Karolina, Samorządowy Ośrodek Kultury i Bi-
blioteka Publiczna oraz Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 
przy ZPS Karolina wstępnie zapowiadają pulę nagród w wyso-
kości 10  000 zł. W sponsoring imprezy włączyły się także: Staro-
stwo Powiatowe w Świdnicy, Zarząd Regionu Solidarności Dol-
nego Śląska, Dolnośląskie Stowarzyszenie Kultury Zdrowotnej 
i Sportu NSZZ „Solidarność”. Przypomnijmy, że w zeszłorocznej 
edycji wyścigu z trudami wymagającej trasy zmagało się ponad 
100 zawodników z całej Polski. Już teraz zapraszamy chętnych 
do wzięcia udziału w sportowej rywalizacji oraz kibiców do do-
pingowania startujących.

P 
rzygodę z kolarstwem 
rozpocząłem w 1971 ro-
ku. Na fali wtedy był Ry-

szard Szurkowski, a wyścigami 
zainteresował mnie kolega Ka-
zimierz Papież. Postanowiłem 
spróbować. Zapisałem się do LZS 
Legnica i okazało się, że po roku 
treningów byłem najlepszy – tak 
początek przygody z kolarstwem 
wspomina Roman Szczepański, 
wielokrotny reprezentant Polski. 
Wyścigów, w których brał udział 
ciężko zliczyć. Wygrywał turnie-
je w Polsce, Bułgarii, Jugosławii. 
W 1979 był brązowym medalistą 
mistrzostw Polski.

W 2001 roku uległ ciężkie-
mu wypadkowi – złamał kręgo-
słup. Nie mógł przez to spłacać 
kredytu przez co bank sprze-
dał jego dom wraz z wszystki-

mi pamiątkami sportowymi. Po-
stanowił wtedy, że jak wróci do 
zdrowia to zacznie jeździć dłu-
gie dystanse.  

Swoją przygodę z „Solidarno-
ścią” rozpoczął, kiedy zbliżała się 
XXV rocznica powstania związku 
zawodowego. – Chciałem uczcić 
to wydarzenie. Przyszedłem do 
Regionu  z pomysłem przejecha-
nia Europy w dwie i pół dobry.  
Ważyłem wtedy ponad sto kilo, 
dlatego nikt mojego pomysłu nie 
wziął na poważnie – mówi ze 
śmiechem Szczepański. Jednak 
drugie jego podejście okazało 
się skuteczne. Władze związku 
zaufały Szczepańskiemu, a ten 
pokonał wyznaczoną wcześniej 
trasę w 3 dni. 

Kolejną wspólną inicjatywą 
był pomysł uczczenia 27. roczni-

cy pontyfikatu Ja-
na Pawła II. Wraz 
z kolegą pokona-
li trasę z Wrocła-
wia w 27 godzin 
jadąc na zmianę. 
Do celu dotarli 
z dokładnością 
co do godziny.

W dniach 28 
do 30 kwietnia 
Roman Szcze-
pański i Ryszard 
Grygonis ustano-
wili rekord prze-
jazdu rowerem 
z Wrocławia do 
Brukseli (pod sie-
dzibę Parlamentu 
Europejskiego), 
Kolarski Mara-
ton „Wrocław 

– Bruksela non 
stop” liczył 1178 
km i trwał blisko 
43 godziny. Miał 
na celu uczcze-
nie trzeciej rocz-
nicy wejścia Pol-
ski do Unii Euro-
pejskiej.

– W sierp-
niu tego roku 
chcę wjechać na 
Mont Blanc w 
Alpach. Czekam 
tylko na sprzy-
jającą prognozę 
pogody od za-
przyjaźnionego 
synoptyka – za-
powiada kolarz. 
Myśli jednak o 
pobiciu rekordu 

Wyprawa dookoła świata
świata w jeździe 
dookoła świata. 
– Muszę dzien-
nie pokonywać 
280 km przez 77 
dni. Start prze-
widziany jest 
we Wrocławiu 
przez Ukrainę, Rosję, Kazach-
stan, Mongolię, Koreę Południo-
wą, Japonię, USA, Wielką Bry-
tanię, Francję, Holandię i Niem-
cy. Będzie to bardzo poważne 
przedsięwzięcie dlatego nie-
zbędni są sponsorzy, bez któ-
rych nie uda się zorganizować 
takiej wyprawy.

Na co dzień Roman Szcze-
pański prowadzi sklep i serwis 
rowerowy przy ul. Dąbrowskie-
go. Tam każdy, kto chce napra-
wić jednoślada, może liczyć na 

fachową pomoc pana Romana. 
Od lipca wszyscy klienci, któ-
rzy zakupią tam rower lub koło, 
otrzymają roczne ubezpieczenie 
OC. – Na taki pomysł wpadłem 
po tym, jak zobaczyłem repor-
taż o rowerzystach, którzy po-
wodują dużą liczbę wypadków 
na polskich drogach. Nikt nie 
ubezpiecza roweru indywidual-
nie, a przychodząc do mnie do-
stanie takie ubezpieczenie gratis 
– mówi Szczepański

PAWEŁ CHABIŃSKI 
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Sierpień 1980

Do 
VII zajezdni auto-
busowej przy ulicy 
Grabiszyńskiej we 

Wrocławiu trafiłem 28 sierpnia 
1980 r. jako współorganizator 
strajków i członek Ruchu Obro-
ny Praw Człowieka i Obywate-
la, którego przedstawiciel dr Le-
szek Skonka już 26 sierpnia roz-
począł szkolenie z  zakresu or-
ganizowania wolnych związków 
zawodowych.

W zajezdni miałem okazję 
współpracować z nieżyjącym 
już działaczem Hubertem Hanu-
siakiem, jednym z wysłanników 
z Regionu Dolny Śląsk, którzy 
przywieźli z Gdańska tekst Po-
rozumień Sierpniowych. Pamię-
tam, że do czasu ich bezpiecz-
nego powrotu przetrzymywa-
liśmy na zajezdni ówczesnego 

wojewodę wrocławskiego Janu-
sza Owczarka.

Z tego czasu wywodzi się 
wiele różnych ciekawych historii, 
jak choćby ta związana z rozpo-
wszechnieniem treści pierwsze-
go komunikat MKS-u (Międzyza-
kładowego Komitetu Strajkowe-
go). Hubert Hanusiak wytypował 
mnie do wyniesienia dokumen-
tu poza zajezdnię i przekazania 
go jak najszybciej mediom. Najle-
piej prasie zagranicznej. Pamiętać 
trzeba, że cały teren był otoczony 
przez milicję i ZOMO, ale jakoś 
udało mi  się znaleźć lukę w tym 
kordonie i dotarłem do nieżyją-
cego już Tadeusza Jandziszaka, 

ówczesnego działacza Konfede-
racji Polski Niepodległej we Wro-
cławiu. Zaprowadził mnie do za-
granicznego dziennikarza, który 
mówił słabo po polsku. Pokaza-
łem mu ten pierwszy komunikat 
MKS-u i powiedziałem, że było-
by dobrze gdyby w świat poszła 
wiadomość o tym, co się dzie-
je we Wrocławiu. Dziennikarz 
stwierdził, że w południe pój-
dzie ta informacja w Radiu Wol-
na Europa, a byliśmy u niego ok. 
11. Nie bardzo w to wierzyłem, 
ale ogłosiłem tę wiadomość po 
powrocie na zajezdni. 

Oczywiście prawie wszyscy 

wybuchnęli śmiechem.

Jednak w południe wysłu-
chaliśmy wiadomości w Wolnej 
Europie. Okazało się, że dzien-

nikarz dotrzymał słowa. Spoza 
szumu radiowego usłyszeliśmy 
w  radiu informację, że we Wro-
cławiu powstał MKS. Odczytano 
też słowo w słowo treść komu-
nikatu. W Polsce natomiast, ów-
czesna telewizja w swoim lokal-
nym programie podała tę infor-
mację w wersji nieco ocenzuro-
wanej, dzień później niż Wolna 
Europa.

Warto też wspomnieć o le-
karzach, którzy nam pomagali w 
tym gorącym czasie. Trzeba pa-
miętać, że wraz z napływem na 
teren zajezdni kolejnych delega-
cji z zakładów pracy, za mura-
mi wzmacniano siły porządko-

we i każdy się obawiał, że  może 
dojść do pacyfikacji, takiej jak np. 
w 1970 r. na Wybrzeżu. Dzięki le-
karzom mieliśmy na wszelki wy-
padek przygotowaną karetkę po-
gotowia. Zapamiętałem szczegól-
nie doktora Włodzimierza Sodul-
skiego z ogromnym psem, wil-
czurem, chodził z nim też jako 
kurier. Pamiętam jeszcze z tego 
czasu  doktora Edmunda Kuzi-
nowicza i, już po zakończeniu 
strajku na zajezdni, Leszka So-
kalskiego. 

Inną grupą zawodową, któ-
rą warto wspomnieć choć już nie 
z nazwiska, to wrocławscy tak-
sówkarze, którzy w czasie strajku 
wozili nas za darmo, podobnie 
jak dzieci do przedszkola i żłob-
ków. Przede wszystkim jednak 
byli kurierami.

Nie można też zapomnieć rol-
ników, którzy do przywieźli żyw-
ność dla delegacji ponad 200 za-
kładów pracy znajdujących się na 
Grabiszyńskiej. 

Dostałem od kierujących 
strajkiem kolejne polecenie, aby 
zaangażować prawnika. Miałem 
wówczas starego mercedesa i ru-
szyłem nim na Wiśniową do me-
cenasa Tadeusza Kaszubskiego, 
późniejszego autora pierwszego 
statutu „Solidarności”. Wtedy wła-
śnie SB zabrała nas na Podwale 
na Komendę MO. Mecenas Ka-
szubski był wówczas po zawa-
le i nie mógł za bardzo chodzić. 
Wypuścili go po kilku godzinach 

przesłuchania, a mnie zostawi-
li w celi. Wieczorem usłyszałem 
jakieś krzyki dochodzące z ze-
wnątrz. Nie bardzo wiedziałem, 
co się dzieje. To był 31 sierp-
nia 1980 r. Przed północą kaza-
no mi opuścić celę i wyprowa-
dzono bocznym wyjściem. Za-
raz poszedłem w kierunku gwa-
ru, jaki dobiegał  od ulicy Gra-
biszyńskiej. Pytam stojących tam 
ludzi – co się dzieje? – Podpisa-
no porozumienie – powiedział 
mi ktoś.  Na miejscu w zajezd-
ni koledzy gratulowali mi. Oka-
zało się, że zaocznie wybrano 
mnie do prezydium Zarządu Re-
gionu Niezależnego Związku Za-
wodowego.

Wspominam też  naszą taj-
ną misję – pieniądze i kosztow-
ności, które w ogromnej skrzyni 
zebrano w czasie strajku od lu-
dzi, przewieźliśmy o 3 w nocy 1 
września w workach moim sa-
mochodem ze Zbigniewem Ko-
pystyńskim i Mieczysławem La-
ską w zaufane miejsce czyli do 
ówczesnego arcybiskupa Henry-
ka Gulbinowicza.

Czytając treść Porozumień 
Gdańskich 

szczególnie interesujący wydał mi 
się punkt 12 – „Wprowadzić zasa-
dy doboru kadry kierowniczej na 
zasadach kwalifikacji, a nie przy-
należności partyjnej oraz znieść 
przywileje MO, SB i aparatu par-
tyjnego poprzez: zrównanie zasił-
ków rodzinnych, zlikwidowanie 
specjalnych sprzedaży, itp.” 

Uznałem, że  opierając się na 
tym punkcie można w Polsce coś 
realnie zmienić. Powierzono mi 
wówczas organizację i prowadze-
nie Biura Interwencyjnego. By-
ło ciężko, bo nacierało na mnie 
kilkaset osób z różnymi proble-
mami do rozwiązania, a ja sam 
wiedziałem niewiele więcej niż 
oni. Całą swoją wiedzę organi-
zacyjną czerpałem z harcerstwa, 
oczywiście nie tego czerwonego, 
peerelowskiego, ale z polskiego, 
które zlikwidowano kilka lat po 
wojnie. Wkrótce do pracy w Biu-
rze zgłosił się odważny prawnik 
z Uniwersytetu Wrocławskiego 
Krzysztof Seniuta. Był mi bar-
dzo pomocny w przeróżnych 
pertraktacjach z władzami PRL. 
Otaczałem się prawnikami, taki-
mi jak  były sędzia Tadeusz Tat-
kowski wyrzucony przez komu-
nistów z pracy w Sądzie Woje-
wódzkim we Wrocławiu. 

W krótkim czasie w biurze 
pracowało kilkanaście osób, 
których wymienić teraz nie spo-
sób, ale chciałbym jeszcze przy-
pomnieć jedną osobę – Witol-
da Szpatowicza, żołnierza Naro-
dowych Sił Zbrojnych. Angażo-
wał się m.in. w powstanie „So-
lidarności” Rolników Indywidu-

We Wrocławiu 
powstał MKS

Wspomina Adam Skowroński

Adam Skowroński w latach 1978–
1980 był współzałożycielem we 
Wrocławiu i na Dolnym Śląsku Ru-
chu Obrony Praw Człowieka i Obywa-
tela. W sierpniu 1980 r. był organiza-
torem i członkiem prezydium MKS-u 
w zajezdni VII MPK we Wrocławiu. 
Następnie od 1.09 1980 r. kierował 
Biurem Interwencji NSZZ „Solidar-
ność”. Jednocześnie  był wiceprze-
wodniczącym Krajowej Komisji Inter-
wencyjnej NSZZ „Solidarność”, gdzie 
brał udział w pertraktacjach z władza-
mi PRL-u. W lutym 1981 r. w strajku 
okupacyjnym w „Gencjanie” w Ciepli-
cach Zdroju prowadził pertraktacje z 
rządem o usunięcie ze stanowisk 
trzech ministrów i pierwszego sekre-
tarza PZPR w Jeleniej Górze Stani-
sława Cioska za malwersacje – budo-
wę pałacu i sanatorium dla kacyków 
PZPR w Szklarskiej Porębie.  

Od 1997 r. do dzisiaj jest prezesem 
Stowarzyszenia Osób Represjonowa-
nych w Stanie Wojennym w Regionie 
Dolnośląskim, a od 2005 r. wiceprze-
wodniczącym Związku Stowarzyszeń 
i Osób Represjonowanych w latach 
1980–1990.

alnych. Wspólnymi siłami opra-
cowaliśmy formularz o usunię-
ciu z funkcji kierowniczej osób, 
które nie powinny tych obowiąz-
ków wykonywać. Za podstawę 
prawną przyjęliśmy wspomniany 
już punkt 12 Porozumień Gdań-
skich. Dzięki temu w wielu zakła-
dach pracy na Dolnym Śląsku po-
wstała „Solidarność”, bo dopiero 
po usunięciu takich czerwonych 
dyrektorów i partyjnych promi-
nentów mogło tam dojść do po-
wstania wolnego związku zawo-
dowego. 

Po miesiącu naszej działal-
ności zorganizowałem w Wał-
brzychu spotkanie ogólnopol-
skie członków Biur Interwencyj-
nych „S”. Warto zaznaczyć, że po-
dobne biura w kraju działały na 
podstawie instrukcji opracowa-
nej we Wrocławiu.

Naraziłem się przez ten 
czas wielu ludziom, bo w cią-
gu dwóch miesięcy Biuro Inter-
wencyjne dolnośląskiej „Solidar-
ności” wyrzuciło  ze stanowisk 
ponad 100 dyrektorów i sekreta-
rzy PZPR w zakładach pracy. Mó-
wiono o mnie, że jestem Robe-
spierr’em, ale prawda jest taka, że 
z komunistami tylko w taki spo-
sób trzeba było walczyć. 

NOTOWAŁ MARCIN RACZKOWSKI
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Zajezdnia tramwajowa przy ul. Słowiańskiej we Wrocławiu w czasie sierpniowych strajków.
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Internowani

Z 
daniem związkowców 
Sekcji Krajowej Energety-
ki NSZZ „Solidarność” po-

lityka rządu zagraża funkcjono-
waniu przedsiębiorstw energe-
tycznych, a ograniczenie inwe-
stycji sieciowych godzi w bez-
pieczeństwo energetyczne kra-
ju. Związkowcy przekazali pe-
tycje Marszałkowi Sejmu, Broni-

sławowi Komorowskiemu, mi-
nistrowi gospodarki i skarbu. 
Pracownicy sektora energetycz-
nego domagają się: określenia 
programu dla przyszłości pol-
skiej energetyki uwzględniają-
cego interesy spółek, pracowni-
ków i odbiorców energii elek-
trycznej; zaprzestania restruktu-
ryzacji polegającej głównie na 

Energetyka protestuje

wydzielaniu kolejnych spółek; 
rozpoczęcia konstruktywnego 
dialogu społecznego, realizo-
wania podpisanych dotychczas 
ze stroną społeczną porozumień 
oraz konwersji akcji pracowni-
czych. W manifestacji nie zabra-
kło oczywiście związkowców z 
Dolnego Śląska. Licznie stawili 
się członkowie MOZ NSZZ „So-
lidarność” EnergiaPro pod wo-
dzą Kazimierza Janowicza. Był 
z nimi także przedstawiciel Re-
gionu Walenty Styrcz. – Polity-
ka podwyżek cen energii dopro-
wadzi do likwidacji miejsc pra-
cy – alarmował podczas manife-
stacji przewodniczący Sekretaria-
tu Górnictwa i Energetyki  Kazi-
mierz Grajcarek. – Uzasadnia się 
je równaniem do cen europej-
skich, a przecież polska energe-
tyka korzysta z tańszego węgla. 
Przewodniczący SGiE podkreśla, 
że dla rządu związki zawodowe 
stanowią największą przeszkodę 
do wyprzedawania majątku na-
rodowego. Podkreślił, że organi-
zacje związkowe są prawdopo-
dobnie jedyną w tej chwili gru-
pą społeczną, dbającą o majątek 
polskich zakładów pracy.- Rząd 
nie ma ochoty z nami rozmawiać 
– dodaje Roman Rutkowski, czło-
nek Rady SKE. – Spółki energe-
tyczne nagminnie łamią prawa 
pracownicze i związkowe, fun-
dują ludziom zastraszanie i szan-
tażują ewentualną utratą zatrud-
nienia. Ale jak widać, rządzący 
ignorują te bezprawne „sposoby” 
wdrażania restrukturyzacji.

DZIAŁ INFORMACJI KK  

Drogiemu Koledze 
Kazimierzowi Janowiczowi

szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci

Matki
składają koleżanki i koledzy 

z Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk

P 
ierwsza faza zatrzymań 
przeciwników politycz-
nych podjęta przez wła-

dze PRL po ogłoszeniu stanu 
wojennego (tzw. akcja „Jodła”) 
objęła wg oficjalnych danych 
około 5 tysięcy osób. Do grud-
nia 1982 roku przez obozy dla 
internowanych przewinęło się 
ponad 10 tysięcy osób. Wśród 
nich znalazły się również kobie-
ty działające w strukturach NSZZ 
„Solidarność” i opozycji. Do dzi-
siaj nie powstało całościowe, 
wyczerpujące opracowanie nt. 
obozów internowania – głów-
nie z powodu braku danych.
Na listach obozów internowania 
znajdują się zakłady karne róż-
nej wielkości i o różnym stop-

niu represyjności, areszty śledcze, 
a także areszty przy komendach 
wojewódzkich MO, w których 
przetrzymywano osoby przed 
przewiezieniem do właściwych 
obozów. 

– Wśród pań, które zostały in-
ternowane, były panie, które mia-
ły dzieci już dorosłe, ale były ta-
kie, które miały maleństwa. I tu-
taj doszło do największej tragedii, 
tragedii, która trwała, w przypad-
ku internowanych, wiele miesię-
cy, ale w przypadku dziewcząt 
i kobiet więzionych w tamtych 
latach, o których mówimy – mó-
wię o latach 80., nie o dużo gor-
szych pod tym względem, latach 
40. i 50. – to mogło trwać dużo 
dłużej niż siedem miesięcy. Dla-
czego zapamiętałem, że siedem 
miesięcy? Ponieważ przypomi-
nam sobie, że 22 lipca, w ów-
czesne święto narodowe, hun-

ta zwolniła wszystkie kobiety i 
olbrzymią większość mężczyzn, 
skądinąd, ale także wszystkie 
kobiety. Także ten okres w lip-
cu 1982 roku się skończył. Nato-
miast trzeba pamiętać, czym jest 
rozdzielenie dziecka od matki, 
maleńkiego, małego albo nawet 
już starszego, ale jeszcze dziec-
ka. Jaką tragedią dla dziecka już 
świadomego, czyli nieco więk-
szego, jest zabranie mu mat-
ki. Wyobrażam sobie, co mógł 
przeżywać siedmioletni chłopiec 
lub siedmioletnia dziewczynka, 
kiedy nocą przyszło ZOMO, na 
ogół z panem ze Służby Bezpie-
czeństwa na czele, bez mundu-
ru, i zabrało mamę. Myślę, że je-
dynie bardzo zewnętrznie jestem 

w stanie zrozumieć głębię trage-
dii matki, ale i dziecka. A prze-
cież robione to było w imię czy-
sto politycznego interesu, wbrew 
prawu, nawet komunistycznego 
państwa – powiedział m.in. pre-
zydent Kaczyński.

W spotkaniu wzięła udział 
m.in. Sławomira Jabłońska z NSZZ 
„Solidarność” Region Dolny Śląsk, 
jedna z wielu kobiet internowa-
nych w stanie wojennym. Zaape-
lowała do zebranych o opisanie 
swoich przeżyć, aby dać świadec-
two młodemu pokoleniu. Wskaza-
ła przy tym na ciekawą inicjatywę 
z Poznania – Program Edukacyj-
ny pt. „PRL bez złudzeń”, które-
go realizatorem jest Stowarzysze-
nie Internowani.pl. Więcej o tym 
projekcie można się dowiedzieć 
na stronie internetowej www.in-
ternowani.pl

OPRACOWAŁ MR

Zabranie dziecka 
matce było tragedią

W Pałacu Prezydenckim 27 czerwca br. odbyło się 
spotkanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Lecha Kaczyńskiego z kobietami, 
które będąc matkami zostały aresztowane
i internowane w latach 1981–1982

25 lipca na ulicach Warszawy 
manifestowało około 10 tys. związkowców 
z firm energetycznych
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Z okazji rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” zapraszamy wszystkich 
członków i sympatyków Związku na uroczystości XXVII rocznicy Sierpnia ’80, 
które odbędą się 31 sierpnia 2008 r.

UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE

godz. 11.00 –  złożenie kwiatów na grobie śp. Kazimierza Michalczyka 
(cmentarz przy ul. Grabiszyńskiej)

godz.12.00 – Msza święta w kościele pw. Klemensa Dworzaka przy Al. Pracy 

godz. 13.30 – uroczystość pod tablicą upamiętniającą powstanie NSZZ 
„Solidarność” (Zajezdnia MPK nr VII przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu)

godz. 15.00 – otwarcie wystawy fotografi cznej „Solidarność 1980–1981”. 
Fotografi e Krzysztofa Capały” przed Ratuszem we Wrocławiu

Program obchodów 
rocznicy Sierpnia '80

W sobotę 21 czerwca na wrocław-
skich Polach Marsowych został roze-
grany turniej piłkarski o Puchar Prze-
wodniczącego NSZZ „Solidarność” 
Regionu Dolny Śląsk. Sześć dru-
żyn zostało podzielonych na 2 gru-
py, gdzie każdy grał z każdym. W fi-
nale spotkały się drużyny ZNTK Ole-
śnica i „Wagony” Świdnica. Bezkon-
kurencyjna okazała się drużyna z Ole-
śnicy, która wygrała w pełni zasłuże-
nie 4:0. Trzecie miejsce zajął zespół 

Fortum Wrocław, który w decydują-
cym meczu pokonał zawodników MPK 
Wrocław 3:0. Zespoły, które znalazły 
się na podium dostały puchary, dyplo-
my, a także nagrody rzeczowe. Orga-
nizatorzy turnieju przygotowali poczę-
stunek. Zawodnicy oraz kibice mogli 
skosztować kiełbaski czy karkówkę z 
grilla. Turniejowi towarzyszyła muzyka 
dobiegająca z pobliskiej sceny, gdzie 
trwał festiwal kapel rockowych, który 
został zorganizowany na cześć zbliża-
jącego się lata.       PC

Wygrała 
Oleśnica



Można także pojechać do Rzymu z Biurem PELEGRINUS (8 dni, 11–18.10.2008, cena 1280 zł).

Koordynatorem pielgrzymek jest Walenty Styrcz – tel. 071/78 10 150, 071/78 10 152, e-mail: walenty.styrcz@wp.pl
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Służby BHP

Ś 
rodowisko pracy a zdro-
wie”, to temat, wokół któ-
rego skupiały się wystą-

pienia  zaproszonych prelegen-
tów. Licznie zebrani przedstawi-
ciele służb bhp,obok naukowych 
referatów mogli wysłuchać wy-
stąpień swoich kolegów z róż-
nych zakładów pracy.

Przed wystąpieniami cie-
płe słowa skierowane do zebra-
nych od Głównej Inspektor Pra-
cy Bożeny Borys–Szopy odczytał 

dyrektor Departamentu Warun-
ków Pracy Leszek Zając. Obra-
dom przysłuchiwał się zastępca 
przewodniczącego Zarządu Re-
gionu NSZZ „Solidarność” Dolny 
Śląsk Kazimierz Kimso.

Od przypomnienia definicji 
środowisko pracy rozpoczęła 
swoje wystąpienie Sylwia Oziem-
bło – Brzykczy z OIP w War-
szawie. Mówiąc o czynnikach 
szkodliwych w środowisku pra-
cy,  nie sposób nie odnieść się do 
danych statystycznych oraz wyni-
ków ankiet, a te są jednoznacz-
ne – hałas na stanowisku pra-
cy, wymagania związane z pre-
sją czasu, pyły zwłókniające, wi-
bracje – to główne czynniki szko-
dliwe w środowisku pracy. Dane 
dotyczące chorób zawodowych 
w Polsce w latach 1980 – 2007 
wskazują na tendencję zniżko-
wą, ale należy pamiętać, że istot-
nym zjawiskiem jest długa ka-
dencja wystąpienia skutków cho-

roby. W Polsce pracownicy za-
padają głównie na choroby na-
rządu głosu (niemal 25% ogółu) 
i pylicę (ponad 21%). Niemal co 
piąty przypadek  to choroby za-
kaźne i pasożytnicze, a ponad 
9% schorzeń ma związek z ubyt-
kiem słuchu.

Badania państw, które nie-
dawno weszły do Unii Europej-
skiej (m.in. Polska, Węgry, Cze-
chy) pokazują, że o wiele więk-
szy odsetek badanych  (40%) 

ocenia, że ich zdrowie jest w 
pracy narażone na ryzyko niż 
w krajach tzw. „starej UE” gdzie 
w taki sposób swoją sytuację 
ocenia 27% badanych. Podob-
nie wygląda sprawa zagroże-
nia stresem.

Szerzej o tym problemie mó-
wił Michał Gólcz reprezentujący 
Główny Inspektorat Pracy. Sze-
roko omawiając to zagadnienie, 
poprzez 

wyliczenie faz stresu,

jego skutków dla pracownika, 
pracodawcy i organizacji pra-
cy, przedstawił też próbę oceny 
kosztów stresu. Podjęto się tego 
w Wielkiej Brytanii i naukowcom 
wyszło, że stres kosztuje tamtej-
szą gospodarkę 5 milionów dnió-
wek roboczych rocznie. W ca-
łej Europie szacuje się ten koszt 
na 20 miliardów euro rocznie. 
Oczywiście do tego trzeba doli-
czyć koszty ponoszone przez sa-

me osoby dotknięte tym proble-
mem. W pierwszej połowie 2006 
r.  w ośrodkach leczniczych re-
alizujących programy prewencji 
rentowej ZUS dotyczące scho-
rzeń psychosomatycznych prze-
bywały łącznie 1423 osoby. Po-
nad połowa z nich cierpiała na 
zaburzenia nerwicowe,

związane ze stresem.

Całkowicie stresu wyelimino-
wać się nie da, ale można zmniej-

szyć znacznie jego poziom po-
przez zarządzanie stresem. Tu 
niezwykle doniosłą rolę ode-
grać może przedstawiciel służb 
bhp jako osoba, która ma kon-
takt z pracownikami, pracodaw-
cą, związkami zawodowymi, le-
karzem medycyny pracy. Do za-
dań specjalisty bhp należy m.in. 
uzupełnianie zakładowej oceny 
ryzyka zawodowego o czynni-
ki psychospołeczne, zapropo-
nowanie rozwiązań prewencyj-
nych, wprowadzenie problema-
tyki stresu do szkoleń okreso-
wych dla pracowników, czy też 
proponowanie list kontrolnych 
i kwestionariuszy do przepro-
wadzenia oceny stresogenności 
cech pracy.

Kodeks pracy nie obejmu-
je wszystkich pracujących. Pol-
skie prawo pracy hołduje mo-
delowi selekcyjnemu. Przykła-
dem jest art. 229 &4 „pracodaw-
ca  nie może dopuścić pracow-

nika bez aktualnego orzeczenia 
lekarskiego stwierdzającego 
brak przeciwwskazań do pra-
cy na określonym stanowisku”. 
Dotyczy to wszystkich (bez wy-
jątku) stanowisk pracy niezależ-
nie od zachodzenia sytuacji ry-
zyka. Takiego rozwiązania nie 
odnotowuje się w żadnym z kra-
jów UE – mówił o tym w swoim 
wystąpieniu Jerzy Kopias z In-
stytutu Medycyny Pracy w Ło-
dzi, który szeroko omówił mo-
dele ochrony zdrowia w kra-
jach UE.

O działaniach , które prze-
konają pracowników, że dba-
nie o zdrowie nie oznacza re-
zygnacji z możliwości decydo-
wania o sobie mówił Jacek Kra-
jewski.. Jednym z priorytetów 
Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki jest profilaktyka, pro-
mocja i poprawa stanu zdrowia 
społeczeństwa.

Pierwszy dzień konferencji 
zakończyli specjaliści ds bhp Ar-
tur Borla przedstawił doświad-
czenia służby bhp w zakresie za-
grożeń stwarzanych przez czyn-
niki chemiczne, na przykładzie 
zakładu ceramiki elektrotech-
nicznej, Ewa Bagińska omówiła 
zagadnienie czynników szkodli-
wych i ochrony zdrowia w Hu-
cie Małapanew  sp.z o.o., a Mi-
chał Włodarski z Politechniki 
Wrocławskiej podzielił się do-
świadczeniami z zakresu zarzą-
dzania zdrowiem i bezpieczeń-
stwem w miejscu pracy przy sto-
sowaniu cieczy i urządzeń krio-
genicznych w tej uczelni.

O ergonomicznej stronie za-
gadnienia ręcznego  przemiesz-
czania ciężarów oraz  o meto-
dach oceny ryzyka zawodowe-
go (Metoda KIM – wskaźników  
kluczowych oraz metoda Kar-
ta MAC) w drugim dniu kon-
ferencji mówiła starszy inspek-
tor we wrocławskiej OIP Małgo-
rzata Budzyńska. W 2008 r. PIP 
objęła przewodnictwo w kam-
panii „ Ręczne przemieszczanie 
ciężarów”.

Podsumowania akcji „Mniej 
dźwigaj”

 dokonał Dariusz Korczak. W 
2007 r. ze względu na poważny 
problem zaburzeń układu mię-
śniowo–szkieletowego wśród 
pracowników UE Komisja Euro-
pejska ogłosiła europejską kam-
panię inspekcyjną i informacyj-
ną pod hasłem „Mniej dźwigaj”. 
Szczególną uwagą objęto sektor 
transportu (m.in. lotniska, porty 
morskie i rzeczne) oraz służbę 
zdrowia (obsługa i pomoc pa-
cjentom, czynności usługowe). 
Strona polska dorzuciła jeszcze 
kontrole w hiper- i  supermar-
ketach. Właśnie handel detalicz-
ny i budownictwo to dwa sek-

tory, które w br. są adresatami 
kampanii.

O metodach kontroli i oce-
nie ergonomicznych warunków 
pracy mówił inspektor szczeciń-
skiej OIP Piotr Lubaś. Szczegó-
łowo opisał listy kontrolne oraz 
metody szacowania ryzyka zdro-
wotnego wynikające z ergono-
micznych czynników ryzyka za-
wartych w serii norm PN-EN 
10005. Po tym wykładzie Piotr 

Lubaś otrzymał kilka pytań o 
praktyczne wykorzystanie omó-
wionych metod w konkretnych 
przypadkach.

Cykl wystąpień zakończyła 
Karolina Główczyńska – Woel-
ke. Przedstawicielka Głównego 
Inspektoratu Pracy omówiła pro-
blematykę pojęcia  zdolności do 
pracy. Przypomniała definicje te-
go terminu sformułowaną przez 
Józefa Penca oraz przedstawiła 
ujęcie tego zagadnienia przez fiń-
skich uczonych z Finnish Institu-
te of Occupational Health.

Starzenie się społeczeństwa i 
niski przyrost naturalny był przy-
czyną poszukiwania rozwiązania 
problemu przedwczesnego wy-
chodzenia osób z rynku pracy. 
Samo pojęcie zdolności do pra-
cy można rozpatrywać w trzech 
kategoriach:  medycznej – rozu-
mianej jako brak chorób i ura-
zów, podejście zrównoważone 
zdolności do pracy, gdzie defi-
niuje się to jako stan równowagi 
pomiędzy zasobami pracownika 
a wymaganiami wynikającymi z 
pracy oraz podejście zintegrowa-
ne zdolności do pracy rozumiane 
jako podstawa oceny i przysto-
sowania kompetencji pracowni-
ka do wykonania pracy oraz pro-
mocji zdolności do pracy.

Na zakończenie konferencji 
specjaliści ds bhp mogli zapytać 
prelegentów o aspekty podno-
szone w ich wystąpieniach. Dys-
kusję wywołał poziom liczby pra-
cowników, od której pracodawca 
zobligowany jest do zatrudnienia 
na pełnym etacie bhpowca. In-
spektorom Państwowej Inspek-
cji Pracy zadawano pytania do-
tyczące m.in zagadnień związa-
nych z czasem pracy.

MARCIN RACZKOWSKI

Stresu nie da się 
wyeliminować

Już po raz drugi we Wrocławiu spotkali się 
pracownicy służb bhp wraz z cenionymi w kraju 
specjalistami z zakresu ochrony pracy 
na dorocznej konferencji w końcu czerwca br.

Pytania do prelegentów.

Karolina Główczyńska–Woelke
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Łamanie prawa

W 
2007 r. KK NSZZ „So-
lidarność” nie zawia-
damiała Międzynaro-

dowego Biura Pracy o przypad-
kach nieprzestrzegania między-
narodowych standardów pracy. 
Zwiazek jednakże wspołpracował 
z Fundacją Helsińską w przygo-
towaniu złożonej przez Funda-
cję skargi do Międzynarodowe-
go Trybunału Praw Człowieka w 
Strasburgu (Rada Europy) w spra-
wie łamania wolności związkowej 
we Frito Lay Polska na podstawie 
Artykułu 34 Europejskiej Konwen-
cji Praw Człowieka oraz Artykułu 
45–47 Regulaminu  Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka. O sy-
tuacji w tym zakładzie (Frito Lay w 
Grodzisku Mazowieckim) „Solidar-
ność“ zawiadomiła MOP w 2006 
roku, skarżąc się na:

• zbieranie personalnych 
danych na temat przynależno-
ści związkowej pracowników 
w formie wykluczającej bezpie-
czeństwo i poufność tych da-
nych. Świadome pominięcie 
prawnie przewidzianych proce-
dur dotyczących określenia licz-
by członków związku zawodowe-
go w przedsiębiorstwie;

• dyscyplinarne zwolnienie z 
pracy Sławomira Zagrajka, prze-
wodniczącego zakładowej orga-
nizacji związkowej. Pracodawca 
oskarżył Zagrajka o wprowadze-
nie w błąd pracodawcy co do 
liczby członków związku zawo-
dowego w przedsiębiorstwie. 

O naruszeniach indywidual-
nych i zbiorowych praw związ-
kowych w innym polskim przed-
siębiorstwie – Cussons Polska 

SA – „Solidarność” informo-
wała zarówno w raporcie dla 
ITUC z 2005r. ,jak i z 2006 ro-
ku. Obecnie przygotowywane 
jest zażalenie do MOP na łama-
nie praw związkowych w tym 
przedsiebiorstwie:

• niezgodne z prawem dys-
cyplinarne rozwiązanie umowy 
o prace z przewodniczacym 
zakładowej organizacji związ-
kowej;

• utrudnianie działalności 
związkowej;

• zabór mienia związkowego 
(flag związkowych).

Naruszenia 
indywidualnych praw 
członków związku

Na podstawie informacji 
zebranych ze źródeł związko-
wych jednym z częściej wystę-
pujących sposobów narusza-
nia indywidualnych praw człon-
ków związku było rozwiązywa-
nie umów o pracę z działacza-
mi związkowymi, również tymi, 
których zatrudnienie było obję-
te ochroną prawną przed zwol-
nieniem z pracy. Nierzadko są 
to tzw. zwolnienia dyscyplinar-
ne, które kończą stosunek pra-
cy natychmiast i najczęściej do-
tyczą nowo powstałych komisji 
zakładowych.

• FAURECIA sp. z o.o. – na 
początku lipca ubiegłego ro-
ku pracodawca zwolnił z pra-
cy pięciu człon-
ków nowo utwo-
rzonej Tymczaso-
wej Komisji Za-
kładowej NSZZ 
„So l ida rność ” . 
26 październi-
ka 2007 r. przed 
siedzibą zarządu 
spółki miała miej-
sce ogólnopol-
ska manifestacja 
w obronie zwol-
nionych działaczy 
związkowych;

•  A N A L D A 
ŻYWIEC TRADE 
sp. z o.o. w Gdy-
ni – zwolniony z 
pracy został prze-
wodniczący Tymczasowej Ko-
misji Zakładowej NSZZ „So-
lidarność” – Jacek Pobłocki. 
W jego obronie w dniu 10 ma-
ja 2007 r. zorganizowano pikie-
tę pod zakładem w Wejherowie 
oraz pod budynkiem dyrekcji 
w Gdyni. O zaistniałej sytuacji 
w polskiej filii poinformowana 
została Europejska Rada Zakła-
dowa Heinekena;

• HUTA ALUMINIUM KONIN 
IMPEXMETAL SA – dyscyplinarnie 
zostali zwolnieni z pracy związ-
kowcy biorący udział w negocja-
cjach z pracodawcą. 24 sierpnia 
2007 r. odbyła się w Koninie ogól-

nopolska pikieta w obronie zwol-
nionych związkowców;

• Zakład Doskonalenia Za-
wodowego w Lublinie – dyscy-
plinarnie zwolniony z pracy zo-
stał przewodniczący NSZZ „So-
lidarność” Krzysztof Gruca. 
W opinii związkowych prawni-
ków zwolnienie było niezgodne 
z prawem. Sprawa została skie-
rowana do sądu pracy, zawiado-
miona została również prokura-
tura oraz inspekcja pracy;

• W–SUPPORT PL sp. z o.o. 

we Wrocławiu – w październiku 
2007 roku pracodawca wypowie-

dział umowę o pracę przewod-
niczącemu Tymczasowej Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność”;

• SOLID w Warszawie – pra-
cownicy tej firmy ochroniarskiej, 
którzy zaangażowali się w orga-
nizację związku zawodowego 
przenoszeni są na inne stanowi-
ska pracy, co wiąże się z niższy-
mi zarobkami, a część z nich stra-
ciła pracę;

• Fiat GM Powertrain – na 
początku lutego 2007 r. praco-
dawca zwolnił czterech mło-
dych pracowników z pracy. Za-
równo Komisja Zakładowa NSZZ 
„Solidarność” jak i sami pracowni-
cy twierdzą, że prawdziwą przy-
czyną zwolnienia było zapisanie 
się przez nich dzień wcześniej do 
związku zawodowego;

• Selgros  Poznań – człon-
kowie nowo powstałej Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
zostali zwolnieni z pracy. Pod pla-
cówkami tej firmy w kilku mia-
stach związkowcy zorganizowali 
pikiety. Po kilku tygodniach osią-
gnięto porozumienie;

• w Komendzie Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Lublinie przewodniczący Komi-
sji Zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” i jego zastępca, a także 
dwóch innych członków związ-
ku zawodowego zostali odwoła-
ni z zajmowanych stanowisk. W 
opinii Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” działania te miały 
na celu zastraszenie pracowni-

ków i osłabienie związku zawo-
dowego.

Prawnik uciekł

• w firmie ochroniarskiej SO-
LID z Warszawy wynajęty przez 
pracodawcę prawnik 12 lutego 
2007 r. zmuszał pracowników 
do wypisania się ze związku za-
wodowego. W obecności praw-
nika pracownicy mieli podpi-
sać oświadczenia, że rezygnują 
z członkostwa w związku zawo-
dowym. Na miejscu pojawiła się 
ekipa telewizyjna. W tej sytuacji 
prawnik uciekł;

• w FIAT AUTO POLAND z 
Bielska–Białej 19 marca 2007 r. 
w godzinach pracy pojedynczo 
wzywano do biura członków 
związku zawodowego i naka-
zywano im podpisanie oświad-
czenia wstrzymującego potrąca-
nie składek oraz wypisanie się ze 
związku. Jednocześnie pracowni-
ków straszono przeniesieniem do 
innej, gorszej pracy, sugerowano, 
że NSZZ „Solidarność” nie jest te-
raz popularny i że lepiej zapisać 
się do jednego ze związków za-
wodowych współpracujących z 
pracodawcą;

• w Grupie Ożarów SA wy-
wierano na pracownikach naci-
ski w celu występowania przez 
nich z organizacji związkowej. 
Jak domyślają się związkowcy, 
miało to związek z planowany-
mi przekształceniami własnościo-
wymi w firmie.

Zabór mienia 
związkowego:

• w PLL LOT SA w Warszawie 
2 lutego 2007 r. do pomieszczeń 
związkowych wkroczyli pracow-
nicy ochrony z pisemnym polece-
niem prezesa firmy nakazującym 
przejęcie komputerów związko-
wych pod pretekstem kontroli 
związanej z wyciekiem informa-
cji handlowych. Komisja Zakła-
dowa NSZZ „Solidarność” złoży-
ła doniesienie do prokuratury o 
popełnieniu przez prezesa prze-
stępstwa polegającego na zaję-

Raport nieprawości
Jak co roku Komisja Krajowa przygotowała dla Międzynarodowej 
Konfederacji ZwiązkówZawodowych raport dotyczący naruszania 
praw związkowych w Polsce w 2007 roku. Publikujemy jego obszerne 
fragmenty. Niestety, jak co roku, sporo miejsca poświęca się firmom 
działającym na Dolnym Śląsku. 
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Manifestacja przed Faurecia Wałbrzych, październik 2007 r.

Wybory związkowe w Selgrosie.
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Wspomnienie

ciu związkowego sprzętu kom-
puterowego.

Brak konsultacji ze związkiem 
zawodowym;

• w Przędzalni Zawiercie pra-
codawca wprowadził nowy regu-
lamin wynagradzania bez uzgod-
nienia z organizacją związkową. 
NSZZ „Solidarność” zorganizował 
przed zakładem pikietę, w której 
oprócz pracowników Przędzalni 
wzięli udział związkowcy z in-
nych komisji zakładowych „S” 
z okolicznych miejscowości;

• w PKP SA w Gdyni praco-
dawca bez uzgodnienia ze związ-
kami zawodowymi (czego wyma-
ga ustawa o zakładowym fundu-
szu świadczeń socjalnych) dys-
ponował środkami zakładowego 
funduszu  świadczeń socjalnych. 
Dopuścił się również samowol-
nego cofnięcia przyznanych już 
świadczeń. Ponadto pracodaw-
ca wbrew przepisom Kodeksu 
pracy nie konsultował ze związ-
kiem zawodowym zamiaru wypo-
wiedzenia warunków pracy. Pra-
codawca narzucił związkom za-
wodowym podział środków na 
podwyżki dla pracowników, za-
miast zgodnie z ustawą o związ-
kach zawodowych uzgodnić z ni-
mi tą kwestię;

• Urząd Kontroli Skarbowej 
w Zielonej Górze – nie uzgod-
niono ze związkami zawodowy-
mi podziału środków na wyna-
grodzenia; 

• w Zakładach Urządzeń 
Galwanicznych w Wieluniu pra-
codawca nie skonsultował ze 
związkiem zawodowym kwe-
stii związanych z regulaminem 
podwyżek.

Inne naruszenia 
zbiorowych praw 
związkowych

W Urzędzie Kontroli Skarbo-
wej w Zielonej Górze pracodaw-
ca nie wyraził zgody na zwolnie-
nie pracownika z pracy z zacho-
waniem prawa do wynagrodze-
nia w związku z oddelegowaniem 
członka rady sekcji krajowej na 
szkolenie związkowe. W Zakła-
dzie Doskonalenia Zawodowego 
w Lublinie pracodawca odmówił 
wydania zgody na zwolnienie pra-
cowników na zebranie związko-
we. W ZPJ Miranda w Turku pra-
codawca wytoczył Komisji Zakła-
dowej NSZZ „Solidarność” proces 
o odszkodowanie za przeprowa-
dzenie w 2006 r. jednodniowego 
strajku. Komisja Zakładowa NSZZ 
„Solidarność”, opierając się opinii 
mediatora oraz wynikach postępo-
wania prokuratorskiego, twierdzi, 
że strajk był legalny.

Wzrost wynagrodzeń 
w Polsce

W 2007 roku w Polsce wzrost 
wynagrodzeń osiągnął około 10% 

w stosunku do roku poprzednie-
go. Był to wzrost dość znaczny, 
bo dla porównania w 2006 ro-
ku w stosunku do roku 2005 
wzrost wynagrodzeń wyniósł 
ok. 5%. Na wysoki wzrost wy-
nagrodzeń w 2007 roku złożyły 
się różne przyczyny. Istotne by-
ły przyczyny natury ekonomicz-
nej, takie jak utrzymujące się od 
dłuższego czasu wysokie tempo 
wzrostu gospodarczego, wyższa 
niż planowano inflacja, a także 
wzrost w ostatnich latach wydaj-
ności pracy, za którą nie nadążał 
wzrost płac. Znaczące były tak-
że przyczyny społeczne, których 
wyrazicielem był NSZZ „Solidar-
ność”. Od stycznia do czerwca 
2007 roku Związek podjął dzia-
łania na rzecz wzrostu wynagro-
dzeń w ramach programu „Ni-
skie płace barierą rozwoju Pol-
ski”. Szeroko propagowana akcja 
informacyjna znalazła swoje od-
bicie w większej niż w poprzed-
nich latach ilości żądań płaco-
wych w wielu zakładach pracy. 

Nowe prawo

W 2007 roku weszła w życia 
nowa ustawa z dnia 13 kwietnia 
2007 r. o Państwowej Inspekcji 
Pracy. Ustawa ta m.in. podnio-
sła górną granicę mandatu wysta-
wianego przez inspektora pracy 
za wykroczenia przeciwko pra-
wom pracowniczym (2 tys. zł) 
i grzywny nakładanej przez sądy 
grodzkie na wniosek inspektorów 
pracy (30 tysięcy zł). Niestety, 
pomimo obaw i protestów 
przed stawicieli przedsiębiorców 
okazalo się w praktyce, że jak do-
tąd (stan na 30.11.2007), nigdzie 
jeszcze w Polsce sądy grodzkie 
nie nalożyly grzywny w maksy-
malnym wymiarze. Z analizy da-
nych wynika ze maksymalna na-
łożona grzywna w 2007 roku wy-
nosiła 10 tysięcy zł, mimo ze cho-
dziło o śmiertelny wypadek pod-
czas pracy w warunkach szcze-
gólnie niebezpiecznych, podczas 
których pracodawca nie zapew-
nił odpowiedniego sprzętu i nad-
zoru. Jednocześnie przewlekłość 
postępowań sądowych z zakresu 
prawa pracy w praktyce uniemoż-
liwia korzystanie z prawa do są-
du w Polsce. Dodatkowo, wyso-
kość zadośćuczynienia za prze-
wlekłe postępowanie przyzna-
wanego w Polsce na podstawie 
ustawy z 17.06.2004 roku o skar-
dze na przewlekłość postępowań 
sądowych jest albo symboliczna, 
albo żadna (zdarza się, że jest to 
100 zł). Z danych porównawczych 
wynika ze Trybunał w Strasburgu 
przyznaje odszkodowania co naj-
mniej 5-krotnie wyższe.

OPRACOWALI:

ANNA GALUS-CZERWONKA, ZUZANNA 

GÓRSKA-MUSKAT, MICHAŁ KOZICKI, KOMI-

SJA KRAJOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

L 
ucyna Wędzina była człon-
kiem „Solidarności” od 
1980 roku. 

W niespokojnym wrześniu 
1980 pierwsza podchwyciła ro-
dzącą się właśnie ideę, zgro-
madziła kilka zaufanych osób, 
zwołała pierwsze zebranie i ... 
zaistniała „Solidarność” w SP 33. 
Potem dołączyła SP 57, kolej-
ne szkoły i wkrótce powstała 
silna organizacja dzielnicy Fa-
bryczna. 

Tenże schemat powtórzyła 
w roku 1989 – zaczęło się od 
Koła Emerytów.

Dla siebie wyznaczyła szcze-
gólną rolę: nie kandydowała do 
żadnych funkcji – z ogromnym 
wyczuciem umiała wynaleźć ak-
tywnych, odpowiedzialnych lu-
dzi, których następnie wspoma-
gała swoją pracą i wiedzą, sama 
pozostając w cieniu.

Ale „w cieniu” nie znaczyło 
„na uboczu” – żyła Związkiem, 
a Związek ciągle Jej potrzebo-
wał. Jej osoba, telefon, mieszka-
nie były zawsze pewnym punk-
tem, tak w czasie jawnej działal-
ności, jak tym bardziej w czasie 
stanu wojennego i podziemia. 
U niej znajdowali bezpieczną 
przystań ukrywający się dzia-
łacze podziemia, u niej odby-
wały się tajne spotkania, w Jej 
domu do dzisiaj z pietyzmem 
są przechowywane archiwalne  
dokumenty. 

„Solidarność”, choć stale 
obecna w Jej życiu, była tylko 
jednym z wielu tego życia ele-
mentów. Służbą dla ludzi by-
ło wypełnione całe życie Lucy-
ny Wędziny. 

Urodzona w roku 1928 dzie-
ciństwo spędziła w Wilnie. Pięk-
ny okres pierwszej młodości 

Dla ludzi: czas, 
talent, serce

„urozmaiciły” Jej „podróże” po 
szerokim świecie – obóz pracy 
w fabryce zbrojeniowej w nie-
mieckim mieście Wernigerode. 
Po powrocie z matką i rodzeń-
stwem do kraju (ojciec z wojny 
nie wrócił), uczyła się w liceum 
plastycznym we Wrocławiu. 

Pracowała całe życie jako 
nauczycielka: w szkole pod-
stawowej, w liceum, potem 
w przedszkolu, tu jako dyrek-
tor oraz metodyk. Cieszyła się 
zaufaniem władz oświatowych, 
kierowano Ją do różnych placó-
wek, nagradzano, odznaczano. 
Założyła jeden z pierwszych we 
Wrocławiu gabinet metodyczny, 
który jeszcze niedawno służył 
młodym nauczycielom, a może 
służy nadal, jeśli nie objęły go 
jakieś „reformy”.

Swój prywatny czas też po-
święcała młodzieży jako harc-
mistrz ZHP, także komendant 
IV Hufca Wrocław. Harcerstwo 
opuściła z powodu narastającej 

w nim ideologii socjalistycz-
nej. Zaczęła wówczas praco-
wać w organizacjach kościel-
nych: archidiecezjalny Ruch 
Światło-Życie i Diakonia Wy-
chowawcza Domowego Ko-
ścioła. Tę pracę kontynuowa-
ła niemal do ostatnich swo-
ich chwil.

3 lipca 1949 r. proboszcz 
wrocławskiego kościoła pw. 
Św. Michała udzielił ślubu Jej 
i Józefowi jako małżonkom. 
Po 50 latach wspólnego życia 
oboje świętowali tę wzrusza-
jącą rocznicę razem z dziećmi, 
wnukami i przyjaciółmi. Marzy-
ła o dotrwaniu do 60. rocznicy 
małżeństwa, ale to nie było już 
Jej dane.

Długotrwała choroba prze-
rwała to piękne, pracowite ży-
cie.

Pozostawiła swój obraz w 
sercach i pamięci męża Józefa i 
dzieci: Joli, Ali i Czarka. Jej odej-
ście głęboko przeżywają człon-
kowie rodziny i przyjaciele.

Niech dokonania, które po 
sobie pozostawia i ciepła posta-
wa wobec każdego człowieka 
zapadną w naszą pamięć i za-
chęcają nas do czynienia w na-
szym życiu dobra. 

PRZYJACIELE

 

Z powodu śmierci

ś. � p. 

Lucyny Wędziny
oddanej Nauczycielki, Harcmistrza, 

wielkiego Przyjaciela dzieci i młodzieży
inspiratorki i współorganizatorki 

struktur Solidarności Nauczycielskiej w dzielnicy Wrocław–Fabryczna 
zasłużonej również dla Solidarności podziemnej

szczere wyrazy współczucia Mężowi, najbliższej Rodzinie i Przyjaciołom 
składa Koło Emerytów NSZZ „Solidarność”

Pracowników OiW Wrocław–Fabryczna

Głębokie wyrazy współczucia dla Pana Józefa Wędziny z powodu śmierci 

Żony
składa Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” 

Pracowników Oświaty i Wychowania
Wrocław–Fabryczna

Stanisławowi Makarze
wyrazy głebokiego współczucia

z powodu śmierci

Teściowej
składają Koleżanki i Koledzy 

z NSZZ „Solidarność” ARCHIMEDES SA

Marcie Lach
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Męża
składają Koleżanki i Koledzy 

z NSZZ „Solidarność” ARCHIMEDES SA

Elżbiecie Bryle
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Matki
składają Koleżanki i Koledzy 

z NSZZ „Solidarność” ARCHIMEDES SA

Wiesławowi Modzelewskiemu
głębokie wyrazy współczucia

z powodu śmierci 

Brata
składają koleżanki i koledzy 

z Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk

Łamanie prawa
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Lp. Tytuł szkolenia Czas trwania 

1. Szkolenie ogólnozwiązkowe dla działaczy (SOD 1) 4 dni

2. Szkolenie ogólnozwiązkowe dla działaczy (SOD 2) 4 dni

3. Podstawy rachunkowości dla skarbników KZ 2 dni

4. Zasady działania komisji rewizyjnej 2 dni

5. Prawo pracy 4 dni

6. Negocjacje 4 dni

7. Szkolenie podstawowe nt rozwoju związku 1 dzień

8. Podstawy analizy fi nansowej przedsiębiorstwa cz. 1 4 dni

9. Podstawy analizy fi nansowej przedsiębiorstwa cz. 2 4 dni

10. Zarządzanie sobą 3 dni

11. Zarządzanie grupą i zespołem 3 dni

12. Podstawy komunikacji społecznej z elementami 
retoryki

3 dni

13. Podstawowe elementy zarządzania 1 rok 

Dział Szkoleń Regionu Dolny Śląsk 
NSZZ „Solidarność”

Wrocław, pl. Solidarności 1/3/5, I piętro, pok. 108, 

tel. 071 78 10 154, fax: 071 355 15 65

e-mail: szkolenia.wroc@solidarnosc.org.pl 

Informacje dotyczące oferty szkoleniowej można znaleźć 

również na stronie internetowej Regionu: 

www.solidarnosc.wroc.pl

w dziale SZKOLENIA

SZKOLENIA ZWIĄZKOWE

Dział Szkoleń

Lp. Tytuł kursu
Czas 

trwania 
kursu

Koszt kursu

1. 
Kurs komputerowy 
stopnia podstawowego

40 godzin 
lekcyjnych

200 zł dla członków 
związku oraz 250 zł 
dla pozostałych osób

2. 
Kurs komputerowy 
II stopnia dla średnio 
zaawansowanych

40 godzin 
lekcyjnych

220 zł dla członków 
związku oraz 270 zł 
dla pozostałych osób

3.

Prezentacje 
multimedialne. 
Obsługa programu 
Microsoft Power Point

15 godzin 
lekcyjnych

95 zł

4.
Internet „w dwóch 
lekcjach”

10 godzin 
lekcyjnych

50 zł

5.

Dokumentacja 
awansu zawodowego 
nauczyciela 
mianowanego

15 godzin 
lekcyjnych

100 zł

KURSY KOMPUTEROWE

Chętnych do udziału w szkoleniach i kursach prosimy 
o zgłoszenia w Dziale Szkoleń. Termin szkolenia będzie 
wyznaczony kiedy zbierze się odpowiednia dla danego 

szkolenia lub kursu liczba osób. 
O terminie poinformujemy telefonicznie.

S zkolenie trwa cztery dni i 
zawiera wszystkie podsta-

wowe informacje, które powi-
nien znać członek komisji za-
kładowej. Szczególny nacisk 
położony jest na znajomość Sta-
tutu związku, ale uczestnicy za-

poznają się także z pozostałymi 
aktami prawa wewnątrzzwiąz-
kowego, jak np. z uchwałą fi-
nansową oraz z prawem oko-
łozwiązkowym, jak ustawa o 
związkach zawodowych czy o 
społecznej inspekcji pracy.

Szkolenie to uczy jednocześ-
nie samodzielności w posługi-
waniu się ww. aktami praw-
nymi. Pokazuje różnorodność 
problemów, którymi musi zaj-
mować się działacz związkowy, 
uczy radzenia sobie z nimi, daje 
wskazówki, jak zorganizować 
pracę komisji zakładowej oraz 
jak sprawnie przeprowadzić ze-
branie związkowe.

Szkolenie ogólnozwiązkowe 
– SOD1

S zkolenie niezbędne dla 
osób prowadzących finan-

se związkowe (kasę) w organiza-
cjach nie zatrudniających do tego 
celu zawodowych księgowych 
oraz dla członków komisji rewi-
zyjnej (aby wiedzieli, jak kontro-
lować finanse KZ!). Zapoznaje z 
zasadami, wymogami i przepisa-
mi z zakresu gromadzenia mająt-

Podstawy rachunkowości dla skarbników KZ
ku i gospodarowania pieniędzmi 
zakładowej/międzyzakładowej 
organizacji związkowej. Tu-
taj można poznać praktyczne 
techniki prowadzenia doku-
mentacji finansowej, a także 
obowiązki Komisji Zakładowej 
w zakresie:
• podziału składki członkow-

skiej

• wypłacania zasiłków statuto-
wych

• tworzenia budżetu
• sporządzania sprawozdań fi-

nansowych
• ewidencji i identyfikacji po-

datkowej (NIP, REGON)
• odprowadzania podatku do-

chodowego od osób praw-
nych (CIT-8, CIT-8/0) 

Zarządzanie 
sobą

Informujemy, że w dniach 
16-18 września br odbędzie 
się szkolenie pt. „Zarządza-
nie sobą”. Ze względu na 
okres wakacyjny wszyst-
kich chętnych prosimy o 
zgłaszanie się drogą meilo-
wą (szkolenia.wroc@solidar-
nosc.org.pl).

Potwierdzenie terminu 
szkolenia roześlemy wszyst-
kim zainteresowanym na 2 ty-
godnie przed szkoleniem.

K 
oszt uczestnictwa wynosi: 
200 zł dla członków NSZZ 
„Solidarność” oraz 250 zł 

dla pozostałych osób. Kurs trwa 
40 godzin lekcyjnych.

W programie kursu:

1a. Konfiguracja i dobór sprzę-

tu komputerowego w zależności 
od zastosowania i przeznaczenia 
(Hard ware) – 3 godz.
� Mikrokomputer: płyta główna, 
mikroprocesor, pamięć RAM, karta 
graficzna, karta dźwiękowa, dysk 
twardy, FDD, CD-ROM itp.
� Monitor, klawiatura, mysz, dru-
karka, skaner itp.
1b. Konfiguracja i dobór opro-

gramowania w zależności od 
zastosowania i przeznaczenia 
(Soft ware) – 2 godz.
System operacyjny (Windows). 
Programy narzędziowe
Programy użytkowe (Word, Excel, 
Poradnik Dyrektora itp.).

2. Obsługa komputera w środo-

wisku WINDOWS – 5 godz.
Graficzny interfejs użytkownika, 
wykorzystanie myszy, nawigacja 
oknami.
� Pulpit, okna, foldery, pliki.
� Folder „Mój komputer”.
� Eksplorator Windows.
� Kopiowanie, przenoszenie, 
zmiana nazwy, zakładanie i usu-
wanie folderów.
� Obsługa komputera w środowi-
sku Windows.
� Aplikacje środowiska Win-
dows.
3. Wykorzystanie edytora tek-

stu  WORD – 15 godz.
� Ustawienie widoku strony.
� Ustawienie pasków narzędzio-
wych.
� Formatowanie znaku – czcion-
ki: rodzaju, stylu, rozmiaru, ko-
loru.
� Ustawianie marginesów, akapi-
tów, tabulatorów.

� Formatowanie tekstu: przeno-
szenie, kopiowanie.
� Umieszczanie tekstu w tabelach, 
w ramkach, w kolumnach.
� Numerowanie i wyliczanie.
� Poprawianie pisowni i gramaty-
ki. Autokorekta. Autotekst.
� Wstawianie do tekstu rysunków: 
z pliku, z Clipart, z WordArt.
� Redagowanie różnych pism w 
Wordzie.
� Tworzenie plików dokumen-
tów tekstowych i ich zapamię-
tywanie.
4. Wykorzystanie arkusza 

kalkulacyjnego Excel 

– 10 godz.
� Wstawianie danych do arkusza: 
tekstowych, liczbowych, procedur 
obliczeniowych.
� Operatory działań matematycz-
nych. Autosumowanie.
� Konfigurowanie arkusza oraz 
danych w arkuszu.
� Zastosowanie arkusza: oblicze-
nia, wykazy, baza danych.
� Graficzna prezentacja danych 
– wykresy.

� Funkcje arkusza: matematyczne, 
statystyczne, finansowe, logiczne, 
data i czas itd.
� Tworzenie pliku dokumentu i 
jego zapamiętywanie.
5. Wykorzystanie Internetu w 

pracy – 5 godz.
� Elementy konieczne do korzy-
stania z Internetu.
� Rodzaje usług internetowych:
– przeglądanie stron WWW, obsłu-
ga przeglądarki Internet Explorer,
– zdobywanie określonych infor-
macji za pomocą wyszukiwarek,

– poczta elektroniczna – e-ma-
il, zakładanie kont poczty elek-
tronicznej,
– wysyłanie i odbieranie wiado-
mości,
– chat – pogawędki internetowe,
– wykorzystanie Internetu  w roż-
nych dziedzinach życia.

Program opracował 
mgr inż. Jan Bryndza

Kontynuacją jest kurs drugiego 

stopnia, w którym mogą wziąć 

udział absolwenci kursu stopnia 

pierwszego oraz osoby które wy-

pełnią prawidłowo test.

Podstawowy kurs komputerowy 

J est to szkolenie 2-dniowe skie-
rowane specjalnie do  człon-

ków zakładowych komisji rewi-
zyjnych. Aby uczestniczyć w tym 
szkoleniu, powinno się mieć już za 
sobą szkolenie SOD1 oraz szkole-
nie dla skarbników, bo żeby kon-
trolować pracę komisji zakłado-
wej, trzeba najpierw znać podsta-
wy jej działania. 

Podczas szkolenia, uczestnicy 
poznają przede wszystkim Uchwa-

łę KZD ws. zasad funkcjonowa-

nia i zakresu kompetencji ko-

misji rewizyjnych, pogłębiają 
znajomość Statutu i Uchwały ws. 

Komisje Rewizyjne 
działalności finansowej Związku. 
Na podstawie tych dokumentów 
zaznajamiają się z zasadami dzia-
łania oraz uprawnieniami komisji 
rewizyjnej, uczą się, co należy do 
obowiązków KR przed podjęciem 
kontroli, jak prawidłowo przepro-
wadzić samą kontrolę i jakie są 
czynności pokontrolne.

Zgodnie ze Statutem nasze-
go związku komisja rewizyjna po-
winna czuwać nad prawidłowością 
działań komisji zakładowej, istot-
ne jest więc, aby sama znała do-
skonale prawo związkowe i oko-
łozwiązkowe.



21 sierpnia 200821 sierpnia 2008 Dolnośląska SolidarnośćDolnośląska Solidarność 1515

Podróże

 

 

 

 

To 
typowy region wy-
poczynkowy – plaże, 
hotele, sklepy, straga-

ny i knajpki. Region – dodajmy 
– bogaty, dzięki obecności rzeszy 
turystów, głównie Anglików, Ro-
sjan i Polaków. Jeśli komuś zale-
ży wyłącznie na opaleniźnie i ką-
pieli w morzu, będzie zadowolo-
ny. Ale i tu w tej jakże „zeurope-
izowanej” i „zeświecczonej” czę-
ści Turcji zauważyć można swo-
iste zderzenie między nowocze-
snością a tradycją. Na przykład 
na plaży – obok młodych dziew-
cząt w bikini kąpały się Turczyn-
ki w tradycyjnych strojach (mo-

ja córka nazwała je „tureckimi 
syrenami”), najogólniej mówiąc, 
utrudniających pływanie. Młodzi 
ludzie obojga płci pracowali na 
straganach w restauracjach, ka-
fejkach i otwartych na oścież biu-
rach, a co parę godzin towarzy-
szył im śpiew muezina, nawo-
łującego do modlitwy w pobli-
skim meczecie. Z wyjątkiem kil-
ku starców nikt na owe nawo-
ływania nie reagował. Dla nas, 
przybyszów jakże z innego świa-

ta, był to jednak prawdziwy po-
wiew orientu...

Okolice meczetu, pełne wą-
skich uliczek i sklepików, stano-
wiły ulubiony cel naszych wę-
drówek. Po kilku dniach mieli-
śmy już spore grono znajomych. 
Zaproszono nas nawet do tra-
dycyjnego tureckiego domostwa, 
w którym życie towarzyskie to-
czy się „na parterze”, to jest na 
rozłożonych na podłodze po-
duszkach.

Wrodzony „szwędacz”, czy-
li potrzeba przemieszczania się 
i zwiedzania, spowodował, iż kil-
kakrotnie wybraliśmy się na bliż-

sze i dalsze wycieczki, wyczer-
pawszy „do spodu” zwiedzanie 
samego Tutgutreis. A jest się do-
kąd wybierac...

Po pierwsze – Efez – około 
180 kilometrów od Bodrum, ja-
kieś trzy godziny jazdy autobu-
sem. Zwiedzając to nieprawdo-
podobne i gigantyczne wykopa-
lisko (do tej pory odsłonięto led-
wie siedem procent antycznego 
miasta), nie sposób się nie zgo-
dzic z bohaterami „Mojego wiel-

kiego, greckiego wesela”, że... 
wszystko wymyślili Grecy!

Według najstarszych legend 
miasto założyć miały Amazonki. 
Efez stanowił jeden z najistotniej-
szych punktów na mapie antycz-
nych, greckich miast-państw. Był 
również ważnym ośrodkiem w 
okresach: hellenistycznym i rzym-
skim. To tu powstał kult Arte-
midy, tu – w VI i początkach V 
wieku przed Chrystusem – two-
rzył filozof Heraklit z Efezu, tu 
również nauczał św. Paweł, tu 
wreszcie dokonał żywota św. Jan 
Ewangelista.

Według tradycji Apokalipsa 
św. Jana powstać miała właśnie 
w Efezie.

Ogromne wrażenie zrobiła 
na nas fasada Biblioteki Celsu-
sa, wiodąca ulica kuracyjna, bra-
ma Mazeusa, wreszcie teatr wiel-
ki i ulica portowa. Pomyśleć tyl-
ko, że do dziś morze „cofnęło 
się” od owej ulicy około osiem 
kilometrów. Byliśmy też w miej-
scu, w którym wznosiła się ongiś 
świątynia Artemidy, podpalona 
przez Herostratesa – człeka, któ-
ry w ów sposób postanowił so-
bie zapewnic miejsce w historii. 
Jak widać – cel osiągnął.

Nieopodal starożytnego Efe-
zu, po dziewięciu kilometrach 
jazdy krętą, asfaltową szosą do-
cieramy do Meryemana. To miej-
sce szczególne. Według tradycji 
malutki kościółek był ongiś do-
mem Matki Boskiej, która do Efe-
zu dotarła wraz ze św. Janem. 
Tu dokonać się miało Jej wnie-
bowzięcie. Domek Maryi odwie-
dzają rokrocznie tysiące pielgrzy-
mów. Miejsce to słynie cudami. 
Ludzie wierzą, że potężny pożar, 
który strawił niedawno okolicę, 
nie bez powodu wygasł dwa me-
try od sanktuarium.

W wędrówkach po Turcji, 
egejskiej warto też odwiedzic 
Bodrum. Godne obejrzenia są: 
amfiteatr, port, a nade wszystko 
– zamek górujący nad portem, a 
w nim Muzeum Archeologii Pod-
wodnej. Takiego zbioru antycz-
nych amfor nigdy wcześ niej nie 
widziałem… Podróżowaliśmy 
tzw. „dolmuszem”. Dol musz to 
taki miniautobus, taka turec-
ka „nyska”. Dystans z Turgutre-
is do Bodrum (ok. 25 km) po-
konujemy mniej więcej w cza-
sie od pół godziny do czterdzie-
stu minut (w zależności od ru-
chu na trasie). Dolmuszem po-
dróżują wszyscy – starzy, mło-
dzi, ci „europejscy” i ci bardziej 
„islamscy” – istny przekrój spo-
łeczeństwa. Bilet kosztuje trzy li-
ry sześćdziesiąt kuruszy (ok. 1,70 

Euro). Tę wyprawę polecamy ko-
niecznie!

Wszystkich miejsc godnych 
odwiedzenia nie zdołam w ni-
niejszym tekście omówić. Tak 
jak nie jestem w stanie szcze-
gółowo opisać zabytków Efe-
zu. Warto jednak wspomnieć o 
greckiej wyspie Kos. Płyniemy 
na nią wodolotem nieco ponad 
pół godziny. Do tego dochodzi 
odprawa paszportowa, jako że 
wkraczamy na teren Unii Euro-
pejskiej.

Wyprawa na Kos to 28 Eu-
ro od osoby. Bez przewodni-
ka, jesteśmy zdani wyłącznie na 
własną inwencję. Warto zoba-
czyć zamek Joanitów, a przede 
wszystkim założony przez Hi-
pokratesa Asklepion – pierw-
szy szpital na świecie. Do ru-
in Asklepionu docieramy trak-

torkiem stylizowanym na paro-
wóz, ciągnącym skład wagoni-
ków. Kilkukilometrowa podróż 
wraz z powrotem kosztuje dwie 
osoby 10 Euro. Na zwiedzanie 
mamy godzinę. 

W centrum Kosu warto jesz-
cze zobaczyć potężne wyko-
paliska archeologiczne na sta-
rym mieście, zniszczonym w IV 
wieku po Chrystusie i rosnący 
w centrum, w pobliżu meczetu 
platan, według legendy posadzo-
ny przez samego Ojca Medycyny 
– Hipokratesa. W rzeczywistości 
drzewo ma jakieś 500-600 lat, ale 
przecież nie o to chodzi…

Zostało jeszcze tyle miejsc, 
wrażeń, fotografii, ale to już zu-
pełnie inna historia. Na zupełnie 
nową opowieść. 

MARCIN BRADKE

TVP S.A. O WROCŁAW

 

WAKACYJNE OBRAZKI
W tym roku po raz pierwszy przekroczyłem 
progi starej Europy. Wakacyjne szlaki 
zawiodły nas z córką na egejskie wybrzeże 
Turcji, do Turgutreis w pobliżu Bodrum.

Efez. Biblioteka Celsusa.

Meryemana, czyli domek Matki Bożej. Tu, wg tradycji, dokonało się Wniebowzięcie MB.

„Turecka Syrena”. Młoda muzułmanka podczas kąpieli w morzu.
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