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Zarząd Regionu 2018-2022
W dniach 4-5 czerwca w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu delegaci dolnośląskiego 
NSZZ „Solidarność” dokonali wyboru swoich władz na kadencję 2018-2022. 
W niniejszym numerze zamieszczamy m.in. relację z obrad,  sylwetki nowo wybranych 
członków Zarządu Regionu oraz skład Regionalnej Komisji Rewizyjnej, a także przedstawiamy 
naszych reprezentantów na Krajowy Zjazd Delegatów, który jesienią br. w Częstochowie 
wyborem władz Komisji Krajowej zakończy maraton wyborczy w Związku.
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Walne Zebranie Delegatów

Niespodziewany gość obrad – Mark Brzeziński z prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem

Delegaci na sali obrad w Centrum Historii Zajezdnia

Podczas rozdawania kart do głosowania

Poczet sztandarowy Zarządu Regionu pod tablicą upamiętniającą sierpniowy strajk

Kazimierz Kimso został ponownie wybrany przewodniczym Regionu

Piotr Duda na XXX WZD

Trzy priorytety na nową kadencję

M 
szy przewodniczył dusz-
pasterz dolnośląskiej So-
lidarności ks. Artur Szela, 

a homilię, w której podkreślona 
została istotna rola, jaką w świecie 
pracowniczym mają do odegrania 
związki zawodowe, wygłosił ks. 
prałat Stanisław Pawlaczek.

Gośćmi obrad byli m.in. prze-
wodniczący Komisji Krajowej Piotr 
Duda, sekretarz KK Ewa Zydorek 
oraz szefowie sąsiednich regionów 
– Jeleniogórskiego (Franciszek 
Kopeć), Regionu Zielona Góra 
(Bogdan Motowidełko i były  prze-
wodniczący Maciej Jankowski), 
Zagłębia Miedziowego (Bogdan 
Orłowski), Wielkopolski (Jarosław 
Lange).

Wybory to święto Solidarności 
– mówił przewodniczący Kazimierz 
Kimso, zapraszając zebranych gości 
do okolicznościowych wystąpień. 
O doniosłej roli jaką dla Wrocła-
wia miało powstanie Solidarności 
właśnie na Zajezdni przy ulicy Gra-

biszyńskiej opowiedział dyrektor 
CH Zajezdnia Marek Mutor, przy-
pominając również ważne wsparcie 
naszego Związku w powołaniu tej 
instytucji pielęgnującej przeszłość 
miasta i regionu.

Były przewodniczący Regionu 
Zielona Góra Maciej Jankowski 

zauważył, że przed laty działacze 
z tamtego regionu (Nowa Sól) ściśle 
w okresie stanu wojennego współ-
pracowali właśnie z kolegami z dol-
nośląskiej Solidarności. Przypomniał 
swoje przyjacielskie relacje z To-

maszem Wójcikiem 
oraz śp. Januszem 
Łaznowskim.

Kiedy jadę do 
Wrocławia, odży-
wają we mnie te 
wspomnienia z lat 
walki, stanu wojen-
nego – wspominał 
także Franciszek 
Kopeć z Jeleniej 
Góry.

Wystąpienie 
Piotra Dudy

W czasie obrad 
wysłuchano prze-

mówienia przewodni-
czącego NSZZ „Soli-
darność” Piotra Dudy, 
w którym omówił do-
tychczasowe osiągnięcia 
Związku i przedstawił 
sprawy, którymi Komi-
sja Krajowa zajmie się 

w najbliższym 
czasie.

Przewodni-
czący zapowie-
dział, że jeśli do 
września nie doj-
dzie do przełomowych roz-
mów w sprawie płac w sferze 
budżetowej, to niewykluczo-
ne, że jesienią Związek wyj-
dzie na ulicę.

Piotr Duda podkreślił, że 
Związek zaangażuje się w referen-
dum konstytucyjne zapowiedziane 
przez prezydenta. Przypomniał, 
że pierwsza debata konstytucyjna 
odbyła się pod patronatem „Soli-
darności” w historycznej Sali BHP.

W trakcie obrad wraz z pre-
zydentem Rafałem Dutkiewiczem 
pojawił się na obradach szczególny 
gość – Mark Brzeziński, syn sekreta-
rza stanu Zbigniewa Brzezińskiego. 
W dniu Święta Wolności przekazał 
on do Zajezdni samochód swojego 
ojca.

Programowe wystąpienie

Delegaci wysłuchali sprawoz-
dania przewodniczącego Zarządu 
Regionu Kazimierza Kimso i prze-
wodniczącej KR Mieczysławy Druż-
bickiej.

Szef dolnośląskiej Solidarno-
ści bardzo dokładnie opowiedział 
o wszystkich najważniejszych dzia-
łaniach związkowych, opisując je 

w blokach tematycznych. Było za-
tem przypomnienie różnych akcji 
związkowych, protestów, marszów, 
pikiet, ale też rozmaitych konfe-
rencji, debat. Poprzez wizualizację 
zdjęciową delegaci mogli spojrzeć 
retrospektywnie na to, jak obszerna 
i bogata w wydarzenia była mijają-
ca kadencja. Sam przewodniczący 
uczestniczył w bardzo wielu przed-
sięwzięciach zarówno na szczeblu 

regionalnym, jak i krajowym, np. 
w posiedzeniach Rady Ochrony 
Pracy czy Wojewódzkiej Radzie 
Dialogu Społecznego.

Swoje wystąpienie rozpoczął 
od przypomnienia, że obchodzimy 
w tym roku 100. rocznicę odzyska-
nia niepodległości. W tym miejscu 
przypomniał, że to również począ-
tek osiągnięć socjalnych młodego 
państwa. W tej stuletniej historii 

Od mszy św. w kościele parafi alnym na Alei Pracy i złożenia kwiatów 
pod tablicą przy dawnym terenie Zajezdni na ulicy Grabiszyńskiej rozpoczęło się 
XXX Walne Zebranie Delegatów Regionu dolnośląskiej Solidarności 
(4–5 czerwca br.).
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Walne Zebranie Delegatów

Występ zespołu młodzieżowego z XVII LO we Wrocławiu

Kolejka delegatów do urny wyborczej

Joanna Bilewicz i Marcin Zieliński

Delegaci pracujący w komisji Uchwał i Wniosków

Komisja Skrutacyjna na tym zebraniu miała b. dużo pracy

swój udział ma także nasz Związek, 
o czym świadczy data 4 czerwca 
1989r. Przechodząc do omówienia 
ostatniego czterolecia, szef dol-
nośląskiej Solidarności zauważył 
różnice w metodach prowadzenia 
dialogu. – Na początku kadencji był 
on bardziej ekspresyjny – mówił 
omawiając zdjęcia z okupacji biur 
poselskich Platformy Obywatel-
skiej. Działo się to w czasie batalii 
Związku o obniżenie wieku eme-
rytalnego. 

W swoim wystąpieniu progra-
mowym Kazimierz Kimso zwrócił 
uwagę, że aby Związek był liczącym 
się graczem na forum społecznym, 
konieczne są działania na rzecz 
zwiększenia liczby członków. – 
Stawiam na następną kadencję trzy 
priorytetowe zadania – po pierw-
sze rozwój, po drugie rozwój i po 
trzecie – rozwój – powiedział lider 
dolnośląskiej „Solidarności”.

Konieczne są też odpowiednie 
szkolenia, aby dać działaczom od-
powiednią wiedzę potrzebną w ich 
codziennej działalności.

Aby te cele osiągnąć, przewod-
niczący ZR zaproponował skorzy-
stanie z wiedzy działaczy szczebla 
zakładowego i  zaproponował 
powołanie zespołu, którego zada-
niem będzie opracowanie strategii 
rozwoju związku. W jego skład 
wejdą m.in. liderzy najbardziej 
dynamicznie rozwijających się or-
ganizacji w naszym Regionie (m.in. 
w Wabco,  Tristone FlowTech Wał-

brzych, w Amazon Wrocław). Trze-
ba wykorzystać te przykłady, aby  
funkcjonowały również w innych 
organizacjach. W skład zespołu wej-
dą też szkoleniowcy oraz eksperci 
zewnętrzni. Po półroczu, Kazimierz 
Kimso zaproponuje zarządowi re-
gionu przygotowaną strategię wraz 
z gotowym planem operacyjnym. 
Będziemy weryfikowali, jak to dzia-
ła raz do roku, na WZD. 

Budować pozytywny klimat 
wokół Solidarności, pokazywać, że 
walczymy o przywracanie godności 
ludzi pracy to zadania dla działu 
informacji. 

Dział szkoleń przygotuje ofer-
tę wielomodułowych szkoleń 
ułatwiających przekazanie człon-
kom Związku niezbędnej wiedzy 
w jak najkrótszym czasie. 
– Musimy umieć przede 
wszystkim znaleźć sposób 
jak tę wiedze posiąść. To 
jest najważniejsze zadanie 
dla działu szkoleń – mówił 
Kimso.

Niezbędne jest powo-
łanie zespołu interwencyj-
nego analizującego sprawy 
organizacji zakładowej 
borykającej się z określo-
nym problemem. Zespół 
interwencyjny będzie miał 
za zadanie przygotowanie 
wariantów naprawy sytu-
acji, tak aby taka gotowa 
analiza trafiała na forum 
Zarządu Regionu.

Przewodniczący mówił 
też o wykorzystaniu do-
świadczenia wiedzy tych 
działaczy, którzy już nie-
długo przejdą na emerytu-
rę. – Chcę wykorzystać ich 
wiedzę dla dobra nowych 
organizacji.

Kazimierz Kimso ocze-
kuje również, że nasi me-
diatorzy związkowi rów-
nież chętnie podzielą się 
swoim doświadczeniem 

z młodymi działaczami, nie tylko 
podczas konfliktu w zakładzie.

Na zakończenie swego wystą-
pienia Kimso odwołał się do dumy 
z przeszłości naszego Związku. 
Nie można mówić o przyszłości, 
zapominając o przeszłości. To ci 
którzy mają się czego wstydzić, mó-
wią – zapomnijmy o niej i patrzmy 
w przyszłość. 

Zapowiedział również znacz-
ne zintensyfikowanie kontaktów 
członków prezydium ZR z członka-
mi Związku w ich zakładach pracy. 

Kimso zadeklarował, że nie 
będzie w nadchodzącej kadencji  
kandydował do żadnych gremiów 
pozazwiązkowych.  – Nie będę po-
dejmował żadnych rozmów i dzia-
łań bez porozumienia z członkami 
Zarządu Regionu. I tak wygramy! 

zakończył swoje wystąpienie Kazi-
mierz Kimso.

W rundzie pytań do kandyda-
ta m.in. o sposób wykorzystania 
gazety z mediami społecznościo-
wymi i ich niedostateczne wyko-
rzystanie w docieraniu z istotnymi 
dla związkowców informacjami  
pytał Krzysztof Demarc. Delegat 
z wałbrzyskiej Toyoty pytał także 
o stanowisko Związku, Regionu 
ws zmian w kodeksie pracy. Je-
den z delegatów poruszył kwestię 
pracowników w zakładach pracy 
chronionej i ich trudnej sytuacji.

Wybory

Kazimierz Kimso był jedynym 
kandydatem na stanowisko prze-
wodniczącego Regionu i zdecydo-
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Posiłek serwowany był w namiocie przed salą obrad

Goście obrad obok samochodu Zbigniewa Brzezińskiego, podarowanego Centrum Historii Zajezdnia 
przez jego syna Marka

wanie uzyskał ponownie mandat do 
pełnienia dotychczasowej funkcji.

Nie było komplikacji podczas 
wyborów Regionalnej Komisji Rewi-
zyjnej i delegatów na Krajowy Zjazd 
Delegatów, gdzie wszystko odbyło 
się w I turze. Dwie  tury potrzebne 
były jedynie podczas wyborów do 
Zarządu Regionu. Jeden z delega-
tów Krzysztof Zadrożny apelował 
do skarbnika dolnośląskiej Solidar-
ności, aby ze względu na koalicję 
w mieście radnych SLD, Nowocze-
snej i Klubu Rafała Dutkiewicza nie 
kandydował do ZR. – Zawsze na 
pierwszym miejscu stawiam dobro 
Solidarności – odpowiedział Jaro-
sław Krauze, tłumacząc, że startując 
do rady miejskiej, nie wykorzysty-
wał szyldu Związku. 

Uchwała 

XXX Walnego Zebrania Delegatów Regionu 
Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”

ws. pracy niekoniecznej w niedziele

WZD NSZZ Solidarność Regionu 
Dolny Śląsk zobowiązuje Zarząd Re-
gionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność 
do podjęcia wszelkich możliwych 
działań, aby obowiązywał powszechny 
zakaz do zatrudniania pracowników 
do prac niekoniecznych w niedziele.

Uzasadnienie
Po upadku komunizmu Polacy dali 

się uwieść tezie, że najważniejsza jest 
gospodarka, podczas gdy walka z ko-
munizmem toczona była pod hasłem 
wolności i obrony godności człowie-
ka. Udało się odzyskać wolność, lecz 
godność człowieka, a zwłaszcza god-
ność człowieka w pracy nie do końca 
została obroniona. Przykład walki 
o wolne od handlu niedziele pokazał 
kierunek, w  którym trzeba podążać. 
Powstaje pytanie czy produkcja foteli 
samochodowych musi odbywać się 
w niedziele, czy uczelnie muszą działać 
w niedziele, podczas gdy w innych kra-
jach europejskich czy amerykańskich 
nie ma czegoś podobnego.

Stanowisko 

Walnego Zebrania Delegatów 
NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk 

ws. nowelizacji ustawy o sposobie 
ustalania najniższego wynagrodze-
nia zasadniczego pracowników wy-
konujących zawody medyczne

XXX Walne Zebranie Delegatów 
NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk po-
piera działania Międzyregionalnej 
Sekcji Pracowników Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznych Województwa 
Dolnośląskiego NZZ ”Solidarność” 
zmierzające do wprowadzenia zmian 
w projekcie nowelizacji ustawy o spo-
sobie ustalania najniższego wynagro-
dzenia zasadniczego pracowników 
wykonujących zawody medyczne 
zatrudnionych w  podmiotach lecz-
niczych. 

Uważamy, że istotą zmian powinno 
być zapewnienie godziwego wynagro-
dzenia oraz wskazania źródeł ich fi nan-
sowania dla wszystkich pracowników 
w  tym pracowników zatrudnionych 
w zawodach niemedycznych. 

Uważamy, że obecne zapisy w pro-
jekcie nowelizacji ww. ustawy są 
krzywdzące dla pracowników także 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

z uwagi na brak gwarancji fi nansowa-
nia przez władze rządowe (wojewo-
dów). Ponadto nieobjęcie regulacją 
płac wszystkich pracowników w szcze-
gólności z podziałem na pracowników 
wykonujących zawody medyczne 
i  innych zatrudnionych w  podmio-
tach leczniczych pogłębi podziały 
między pracownikami. Brak ustalenia 
stosownych wskaźników pracy dot. 
podwyższania wynagrodzenia dla 
pracowników niemedycznych stanowi 
dyskryminację płacową.

Stanowisko 

Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Soli-
darność” Region Dolny Śląsk

ws. zmiany treści art. 25 Ustawy 
o Związkach Zawodowych

Walne Zebranie Delegatów NSZZ 
„Solidarność” Dolny Śląsk wnosi do 
Komisji Krajowej o podjęcie pracy nad 
zmianą zapisu art. 25 Ustawy o Związ-
kach Zawodowych. Proponujemy aby 
organizacje związkowe przekazywały 
informacje o ilości członków związku 
w zakładzie pracy raz w roku.

Stanowisko

Walnego Zebrania Delegatów NSZZ 
„Solidarność” Region Dolny Śląsk

ws. ustawy o nauce i szkolnictwie 
wyższym

WZD NSZZ Solidarność Regionu 
Dolny Śląsk w  pełni popiera wnio-
sek organizacji zakładowych NSZZ 
Solidarność uczelni wrocławskich, 
aby Prezydent RP Andrzej Duda, 
odmówił podpisania procedowanej 
obecnie w  Sejmie ustawy o  nauce 
i  szkolnictwie wyższym, jeśli nie zo-
staną wprowadzone w niej poprawki 
realizujące postulaty NSZZ Solidar-
ność. Ustawa w  obecnym kształcie, 
obok wielu innych mankamentów 
w sposób istotny ogranicza możliwość 
działania związków zawodowych na 
uczelniach oraz pogarsza sytuację 
pracowników, a  zwłaszcza pracow-
ników niebędących nauczycielami 
akademickimi. Należy też podkreślić, 
że nowa ustawa wprowadza ogromny 
chaos organizacyjny na uczelniach, nie 
zapewnia właściwego fi nansowania 
nauki i nauczania akademickiego oraz 
grozi depolonizacją uczelni, ich prywa-
tyzacją, a także upadłością.

WZD popiera ten wniosek w  imię 
dobrze pojętej solidarności pracow-
niczej.  

Dokumenty zjazdowe

Delegaci przyjęli kilka ważnych 
dokumentów dotyczących spraw 
ogólnozwiązkowych i branżowych. 
Nie budziły one większej kontro-
wersji. Natomiast sporo czasu zajęła 
dyskusja nad projektami stanowisk, 
które jednak zdecydowanie zostały 
odrzucone. Dotyczyły one ponow-
nie kwestii wyborów politycznych 
działaczy związkowych. Uznano, 
że Związek w tych kwestiach na 
poziomie WZD nie będzie się zaj-
mował, gdyż są to indywidualne 
wybory związkowców.

Sporną kwestią była też sprawa 
kadencyjności, sądów koleżeńskich 
i  udz ie lan ia  absolutor ium. 
Przedstawiono kilka propozycji, 

odbyła się dyskusja, ale 
delegaci nie wypracowali 
w tej sprawie stanowiska, 
pozostawiając je do dyskusji 
nowemu Zarządowi Regionu.

Przyjęte dokumenty doty-
czyły pracy w niedzielę, kwe-
stii ustawy o szkolnictwie 
wyższym, ustawy dotyczą-
cej pracowników Sanepidu 
oraz spraw wewnątrzzwiąz-
kowych.

W czasie Zjazdu dotarła 
do delegatów smutna wia-
domość o śmierci Hanny 
Trochimczuk-Fidut – prze-
wodniczącej Regionalnego 
Sekretariatu Ochrony Zdrowia 
NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk.

Wydarzenia towarzyszące

Wielu delegatów było po raz 
pierwszy w Centrum Historii Za-
jezdnia – kolebce dolnośląskiej 
Solidarności. W czasie przerwy 
w obradach mogli oni zwiedzić 
zarówno wystawę główną, jak i tę 
poświęconą historii dolnośląskiej 
Solidarności. Ponadto po pierw-
szym dniu obrad wszyscy mogli 
obejrzeć i usłyszeć wspaniałe 
widowisko muzyczne, koncert 
uczniów XVII LO we Wrocławiu 
im. Agnieszki Osieckiej. Wykonali 
oni szereg znanych powszechnie 
szlagierów filmowych, uzyskując 
ogromy aplauz publiczności.

TEKS I ZDJĘCIA

JANUSZ WOLNIAK I MARCIN RACZKOWSKI

T 
akiej książki do tej pory nie 
było. Sternicy dolnośląskiej 
„Solidarności” zapełniają lu-

kę utrwalenia sylwetek działaczy 
związkowych związanych z Regio-
nem Dolny Śląsk od 1980 do 2018 
roku. Zasadniczą cześć publikacji 
wypełniają biogramy i zdjęcia około 

300 osób, które były członkami Za-
rządu Regionu i Komisji Rewizyjnej. 
Oprócz tego mamy tam krótkie, 
zwięzłe charakterystyki poszcze-
gólnych kadencji związkowych i 
najważniejsze uchwalone związ-
kowe dokumenty.

Nie wszystko udało się w peł-
ni udokumentować. Nie 
wszyscy odpowiedzieli na 
apel redaktorów i wydawcy 
o udostępnienie informa-
cji o sobie i dostarczenie 
zdjęcia. Część osób już nie 
żyje, część może gdzieś 
wyjechała, zmieniła adresy. 
W dostępnych archiwach, 
zwłaszcza do 1989 roku są 
spore braki, podobnie jak 
do czasów, kiedy zaczęła 
się era internetu. Dlatego 
we wstępie do książki 
przewodniczący Zarzą-
du Regionu Dolny Śląsk 
Kazimierz Kimso wyraził 
nadzieję, że publikacja 
po uzupełnieniu braków, 
w  przyszłości doczeka 
się kolejnego wydania. 

Przypomniał też, że od 2011 roku 
nakładem wydawnictwa Profil, 
przy wsparciu Związku, ukazuje 
się specjalna seria książek przybli-
żająca zapomnianych bohaterów. 
Nie ma chyba w kraju drugiego 
takiego Regionu, w którym by tak 
mocno dbano o utrwalenie historii 
ludzi „Solidarności”.

Autorzy książki Włodzimierz 
Suleja, Radosław Mechliński, Janusz 
Wolniak i zasłużony wydawca An-
toni Wójtowicz zastrzegli, że swoją 
publikacją traktują jako wstępną a 
nie finalną, prosząc osoby zainte-
resowane i mające istotną wiedzę o 
działaczach związkowych o pomoc 
w uzupełnieniu istniejących man-
kamentów.

Trzeba też dodać, że oprócz 
Regionu Dolny Śląsk, publikację 
wsparł Ośrodek Pamięć i Przy-
szłość”, a podczas XXX WZD 
Regionu odbywającego się w sie-
dzibie ośrodka w Centrum Historii 
Zajezdnia, wszyscy delegaci i goście 
otrzymali „Sterników dolnośląskiej 
„Solidarności”.

JW

Nowa publikacja o ludziach 
dolnośląskiej „Solidarności”

Walne Zebranie Delegatów
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Zarząd Regionu

ZENON ADAMSKI  – 
przewodniczący KZ NSZZ 
Solidarność w Herbapol 
Wrocław SA.

ZYGMUNT AUGUŚCIK 
– b. przewodniczący MOZ 
Ziemi Strzelińskiej oraz 
KZ przy Sudzücker Polska 
SA.

RYSZARD BARTNICKI 
– przewodniczący MOZ 
NSZZ „Solidarność” Po-
wiatu Milickiego, prowa-
dzi Biuro „S” w Miliczu od 

1999 r. 

IRENEUSZ BESSER – 
przewodniczący KZ przy 
Zakładzie Porcelany Sto-
łowej „Karolina” w Jawo-
rzynie Śl. Członek Powia-

towej Rady Rynku Pracy, Przewodniczący 
Sekcji Krajowej Ceramików i Szklarzy NSZZ 
„Solidarność”.

KAZIMIERZ BOGUCKI 

– przewodniczący Rady 
Oddziału Powiatu Górow-
skiego.

ZOFIA CIERNIEWSKA 
– przewodnicząca Rady 
Oddziału Powiatu. Świd-
nickiego.

WIKTOR CISŁOWSKI – 
przewodniczący MOZ 
NSZZ „Solidarność” przy 
„HUTMEN” SA.

KRZYSZTOF DEMARC 
– wiceprzewodniczący KZ 
N S Z Z  „ S o l i d a r n o ś ć ” 
w TMMP Wałbrzych, Czło-
nek Krajowej Rady Sekcji 

Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ „Soli-
darność”.

KRZYSZTOF DOMAGA-

ŁA – przewodniczący 
MOZ NSZZ „Solidarność” 
Whirlpool Polska sp. z o.o., 
Delegat na Kongres Sekre-

tariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”.

URSZULA DRZEWIŃ-

SKA – przewodnicząca 
Regionalnej Sekcji Kultu-
ry, przewodnicząca OZ 
NSZZ „Solidarność” przy 

Operze Wrocławskiej, członkini Rady Se-
kretariatu Kultury. 

JERZY FICHTEL – prze-
wodniczący Rady Oddzia-
łu Powiatu Wołowskiego.

MAŁGORZATA FRANE-

CZEK – przewodnicząca 
MOZ NSZZ „Solidarność” 
przy LG Display Poland 
Sp. z o.o. 

ZBIGNIEW GADZICKI 

– przewodniczący KZ PKP 
Cargo SA Dolnośląski 
Zakład Spółki we Wrocła-
wiu, członek prezydium 

Rady Sekcji Krajowej Kolejarzy, członek 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 

EWA JAKIMOWICZ – 
przewodnicząca KZ NSZZ 
„Solidarność” w Uniwer-
syteckim Szpitalu Klinicz-
nym im. Mikulicza-Radec-

kiego we Wrocławiu, członkini prezydium 
Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia 
NSZZ „Solidarność”

BARBARA JANOWICZ 
– przewodnicząca Rady 
Oddziału Powiatu Kłodz-
kiego, wiceprzewodni-
cząca Rady Sekcji Krajo-

wej Uzdrowisk.

BOGUSŁAW JURGIELE-

WICZ – przewodniczący 
KZ NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Volvo Polska 
Sp. z o.o., członek Rady 

Sekcji Krajowej Przem. Metalowego „S” 
i delegat na Kongres Metalowców, członek 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

MAREK KALETA – czło-
nek KZ NSZZ „Solidar-
ność” Hamilton Sund-
strand (dawniej PZL-Hy-
dral SA),  delegat na 

Kongres Sekretariatu Metalowców, czło-
nek Rady Rynku Pracy. 

STANISŁAW KIEZIK –
przewodniczący Komisji 
Oddziałowej PT Wrocław, 
Sekretarz Rady Sekcji 
Krajowej Pracowników 

Telekomunikacji NSZZ „Solidarność”, za-
stępca przewodniczącego Krajowego 
Sekretariatu Łączności.

KAZIMIERZ KIMSO – 
przewodniczący Zarządu 
Regionu Dolny Śląsk 
NSZZ „Solidarność”, prze-
wodniczący KZ „S” w Nor-

dis Chłodnie Polskie. 

PAWEŁ KNAP – prze-
wodniczący MOZ NSZZ 
„Solidarność” przy Fabry-
ce Automatów Tokarskich 
Wrocław SA. 

KRYSTYNA KOCHAN – 
przewodnicząca MOZ 
NSZZ „Solidarność” Pra-
cowników Oświaty i Wy-
chowania Wrocław Krzyki, 

ławnik w Sądzie Okręgowym.

ANDRZEJ KOWALSKI – 
przewodniczący Regio-
nalnej Sekcji Emerytów 
i Rencistów NSZZ Solidar-
ność Region Dolny Śląsk

ANDRZEJ KOZŁOWSKI 

– przewodniczący ZOZ 
NSZZ „Solidarność” w Es-
sity Operations Poland sp. 
z o.o w Oławie, zakładowy 

społeczny inspektor pracy.

ADAM KRAKIEWICZ – 
przewodniczący KZ NSZZ 
„Solidarność” w Lasy Pań-
stwowe Nadleśnictwo 
Bystrzyca Kłodzka. 

JAROSŁAW KRAUZE – 
MOZ NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty 
i Wychowania Wrocław 
Krzyki, skarbnik Zarządu 

Regionu NSZZ „S” Dolny Śląsk, Radny Rady 
Miejskiej Wrocławia. 

HENRYKA KRÓL – prze-
wodnicząca Komisji Po-
dzakładowej NSZZ „Soli-
darność” w Poczta Polska 
Wrocław.

CELINA KUC – przewod-
nicząca KZ NSZZ „Solidar-
ność” (od 2012 r.) w Clini-
co Medical w Błoniach k. 
Wrocławia.

TADEUSZ KURKOWIAK 
– przewodniczący KZ 
przy „Poltegor-Instytut” 
Instytut Górnictwa Od-
krywkowego, członek 

Regionalnej Komisji Rewizyjnej, delegat 
WZD Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego, 
wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Gór-
nictwa Węgla Brunatnego, delegat na 
WZD Sekretariatu Górnictwa i Energetyki.

TOMASZ LEWICKI – wi-
ceprzewodniczący OZ 
NSZZ „S” w GKN Olesnica

PIOTR MAJCHRZAK – 
MOZ NSZZ „Solidarność” 
przy Diora Galwanizer, z-
-ca przewodniczącego i 
sekretarz ZR, członek Kra-

jowej i Regionalnej Komisji Wyborczej, 
członek Rady Rynku Pracy, przewodniczący 
Rady Oddziału Powiatu Dzierżoniowskiego.

GRZEGORZ MAKUL – 
członek Komisji Między-
zakładowej NSZZ „Soli-
darność” MPK Wrocław, 
delegat na Kongres Se-

kretariatu Służb Publicznych NSZZ „Soli-
darność”, członek Rady Sekcji Krajowej 
Komunikacji Miejskiej NSZZ „Solidarność”.

TOMASZ MARTOWICZ 
– przewodniczący KZ 
N S Z Z  „ S o l i d a r n o ś ć ” 
w Wabco Polska.

EDWARD MAŚLANKIE-

WICZ – członek KZ NSZZ 
„Solidarność” w JK Metal 
sp. z o.o w Świdnicy, wi-
ceprzewodniczący Rady 

Oddziału Powiatu Świdnickiego.

GRZEGORZ MATKOW-

SKI – przewodniczący 
Komisji Oddziałowej 
w TVP SA we Wrocławiu, 
wiceprzewodniczący Kra-

jowej Sekcji Radia i Telewizji.

RADOSŁAW MECHLIŃ-

SKI – członek KZ UM NSZZ 
„Solidarność” w Wałbrzy-
chu, z-ca przewodniczą-
cego ZR, przewodniczący 

Rady Oddziału Powiatu Wałbrzyskiego, 
przewodniczący Regionalnej Komisji Wy-
borczej, członek KK NSZZ „S”

WIESŁAW NATANEK – 
przewodniczący MOZ 
NSZZ „Solidarność” przy 
Dolnośląskim Zakładzie 
Przewozów Regionalny-

ch,przewodniczący Sekcji Zawodowej 
Przewozów Pasażerskich, członek prezy-
dium Krajowej Sekcji Kolejarzy.

PAWEŁ PIASECKI –wice-
przewodniczący KZ NSZZ 
„Solidarność” Polar-Whirl-
pool Wrocław sp. z o.o. 

ANDRZEJ PRZYTUŁA 
– przewodniczący POZ 
NSZZ „Solidarność” Hote-
li Orbis SA Wrocław, dele-
gat na Krajowy Kongres 

Sekcji Hotelarstwa. 

CELINA RYMUT – prze-
wodnicząca KZ NSZZ 
„Solidarność” w Powiato-
wym Urzędzie Pracy we 
Wrocławiu.

MIROSŁAW RZEPKA –
przewodniczący MOZ 
NSZZ „Solidarność” PKP 
Energetyka Wrocław, 
członek Krajowej Sekcji 

Kolejarzy.

BARBARA SERAFINOW-

SKA – zastępca przewod-
niczącego KZ NSSZ „S” 
przy Okręgowej Inspekcji 
Pracy we Wrocławiu, czło-

nek Polskiego Związku Łowieckiego. 

ZYGMUNT STELMACH 

– OZ NSZZ „Solidarność” 
przy PWiK Delfi n sp z.o.o 
w Ząbkowicach Śląskich, 
przewodniczący Rady 

Oddziału Powiatu Ząbkowice Śląskie, re-
prezentant Związku w Radzie Rynku Pra-
cy w Ząbkowicach Śląskich.

MALWINA STĘPIEŃ – 
przewodnicząca KZ NSZZ 
Solidarność w  Pepco 
Wrocław.

KAZIMIERA SYGULSKA 
– przewodnicząca MOZ 
NSZZ „Solidarność” Pra-
cowników Oświaty i Wy-
chowania Ziemi Dzierżo-

niowskiej.

MIŁOSZ SZCZUROWSKI 

– przewodniczący KZ 
NSZZ „Solidarność” w PPG 
Deco Wrocław.

MAGDALENA JANINA 

SZCZUROWSKA – prze-
wodnicząca MOZ Pracow-
ników Oświaty i Wycho-
wania NSZZ "Solidarność" 

Ziemi Wałbrzyskiej.

HALINA SZENDZIE-

LORZ – przewodnicząca 
M O Z  P r a c o w n i k ó w 
Ochrony Zdrowia Ziemii 
Kłodzkiej NSZZ "Solidar-

ność", reprezentantka Związku w Radzie 
Rynku Pracy w Kłodzku.

KRZYSZTOF TENERO-

WICZ – przewodniczący  
KZ NSZZ „Solidarność” 
w NFZ O. Wrocław, czło-
nek Krajowego Sekreta-

riatu Ochrony Zdrowia.

DANUTA UTR ATA – 
przewodnicząca MOZ 
Pracowników Oświaty 
i Wychowania Wrocław - 
Centrum, przewodniczą-

ca Międzyregionalnej Sekcji Oświaty 
i Wychowania.

ROMAN WAWRZYNIAK 
– przewodniczący Komisji 
Podzakładowej NSZZ 
„Solidarność”w Polskiej 
Spółce Gazownictwa 

O. we Wrocławiu, sekretarz Rady Sekcji 
Krajowej Górnictwa Naftowego i Gazow-
nictwa NSZZ „Solidarność”, członek pre-
zydium Rady Sekcji Przemysłu Chemicz-
nego NSZZ „Solidarność”.

DANIEL WITUSZYŃSKI 

– przewodniczący KZ 
NSZZ Solidarność w To-
yota Motor Industries 
w Jelczu–Laskowicach, 

członek Rady Krajowej Sekcji Przemysłu 
Motoryzacyjnego.

KRZYSZTOF WÓJCIK – 
członek KZ PKP Polskie 
Linie Kolejowe NSZZ „So-
lidarność”.

TO M A S Z WÓ J C I K  – 
przewodniczący KZ NSZZ 
„Solidarność” przy Poli-
technice Wrocławskiej, 
delegat na KZD od same-

go początku do chwili obecnej, członek 
KK od 1990 r. w latach 1990–94 członek 
prezydium KK, przewodniczący ZR „S” 
Dolny Śląsk w latach 1990–1998, członek 
Rady Administracyjnej Międzynarodowej 
Organizacji Pracy w Genewie, przez dwie 
kadencje był przewodniczącym Regionu.

REMIGIUSZ ZARZYCKI 
– przewodniczący NSZZ 
„Solidarność” w Pogoto-
wiu Ratunkowym, dele-
gat na WZD Krajowej 

Sekcji Ratowników Medycznych.

Członkowie Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
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Podczas obrad przewodniczący wręcza dyplomy gratulacyjne

Zarząd Regionu

Inauguracja

Asterski Wojciech, Borowska Lidia, Bubień Ryszard, Drozd Piotr, Drużbicka Mieczysława, Jabłoński Andrzej, Kiełbasa 
Tomasz, Kozak Tadeusz, Kucfi r Cezary, Kuczyński Zbigniew, Płotek Janina, Poświstak Sławomir, Szremski Tomasz, 
Zajaczkowski Henryk, Zygmańska Ryszarda

W dniach 25-26 października 2018 r. w Częstochowie 
odbędzie się sprawozdawczo-wyborczy Krajowy Zjazd 
Delegatów NSZZ „Solidarność”.

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą stanowiącą w NSZZ 
„Solidarność”, składającą się z delegatów wybranych przez walne zebrania 
delegatów regionów. Ponadto w skład KZD wchodzą przewodniczący 
zarządów regi onów i rad krajowych sekretariatów branżowych oraz prze-
wodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów. Obecnie 
KZD liczy 325 delegatów. Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów 
należy m.in. uchwalanie ogólnego programu działania Związku, statutu 
oraz wybór przewodniczącego Komisji Krajowej.
Delegatami na Krajowy Zjazd Delegatów z naszego Regionu 
zostali: Kazimierz Kimso, Ireneusz Besser, Małgorzata Calińska-
Mayer, Krzysztof Domagała, Urszula Drzewińska, Ewa Jakimowicz, 
Zbigniew Gadzicki, Kazimierz Janowicz, Bogusław Jurgielewicz, 
Jarosław Krauze, Piotr Majchrzak, Grzegorz Makul, Radosław 
Mechliński, Wiesław Natanek, Danuta Utrata, Tomasz Wójcik

Regionalna Komisja Rewizyjna Delegaci na Krajowy 
Zjazd Delegatów

Koleżance Magdalenie Młochowskiej 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Teścia
składają koleżanki i koledzy z Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 

Pracowników Oświaty i Wychowania Wrocław-Krzyki

Koleżance Weronice Więckowskiej 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Męża
składają koleżanki i koledzy z Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 

Pracowników Oświaty i Wychowania Wrocław-Krzyki

Koleżance Jolancie Staniszewskiej 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Męża
składają koleżanki i koledzy z Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 

Pracowników Oświaty i Wychowania Wrocław-Krzyki

Koleżance Bożenie Skowronek 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Matki
składają koleżanki i koledzy z Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 

Pracowników Oświaty i Wychowania Wrocław-Krzyki

Koledze Sylwestrowi Buczyńskiemu 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Żony
składają koleżanki i koledzy z Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 

Pracowników Oświaty i Wychowania Wrocław-Krzyki

Z głębokim żalem przyjęłam wiadomość o śmierci 

Ś.  P.

Hanny Trochimczuk-Fidut
Legendzie Dolnośląskiej Solidarności, wieloletniej działaczce NSZZ „Solidarność”, 

osoby szlachetnej, dobrej i wielkiego serca.
Wyrazy głębokiego współczucia z zapewnieniem pamięci w modlitwie Rodzinie i 

wszystkim Bliskim Jej sercu składa 
Beata Kempa 

poseł na Sejm RP, Minister Członek Rady Ministrów. 

Pożegnania

Walne Zebranie Delegatów

P 
odczas inauguracyjnego po-
siedzenia Zarządu Regionu 
ukonstytuowało się prezy-

dium ZR oraz zatwierdzono zespoły 
powołane m.in. do wypracowania 
strategii rozwoju, szkoleń, informa-
cji, interwencji.

Obrady rozpoczęły się od krót-
kiej modlitwy w intencji dobrych 
wyników prac rozpoczynającego 
nową kadencję Zarządu. Ksiądz Ar-
tur Szela, duszpasterz dolnośląskiej 
Solidarności wspomniał w modli-
twie również osoby, które odeszły  
w ostatniej kadencji. 

Po uroczystym ślubowaniu 
przystąpiono do realizacji porząd-
ku obrad. Podjęto Przewodniczący 

ZR Kazimierz Kimso zaproponował 
skład  13 –osobowego prezydium, 
które po głosowaniu zostało przez 
zebranych zaaprobowane. Zastęp-
cami przewodniczącego zostali Ra-
dosław Mechliński i Piotr Majchrzak 
. Jarosław Krauze został skarbni-
kiem ZR. Pozostali członkowie 
prezydium to – Krzysztof Doma-
gała, Zbigniew Gadzicki,  Barbara 
Janowicz, Ewa Jakimowicz, Bogu-
sław Jurgielewicz, Grzegorz Makul, 
Grzegorz Matkowski, Danuta Utrata 
i Tomasz Wójcik.

Na czele Regionalnego Fundu-
szu Strajkowego stanie Bogusław 
Jurgielewicz. Także pracami Rady 
Regionalnego Funduszu Pomocy 

Członkom NSZZ „Solidarność” kie-
rować będzie przewodniczący „S” 
we wrocławskim Volvo.

Z pewnością największą rangę 
wśród zespołów powołanych przez 
działaczy dolnośląskiej „Solidarno-
ści” będzie miał zespół zajmujący 
się opracowaniem strategii rozwoju 
Związku. Zgodnie z zapowiedzią 
Kazimierza Kimso, który stanął na 
czele tego gremium, po półrocz-
nych pracach zespołu, jego efekty 
będą przedstawione działaczom 
regionalnej „Solidarności”.

Skarbnik ZR Jarosłąw Krauze 
przedstawił zebranym uchwały do-
tyczące m.in. zatwierdzenia zmian 
do budżetu Regionu na 2018r 

oraz uchwa łę 
ws zwiększenia 
przychodów 
budżetowych 
Regionu. Zarząd 
przyjął przedsta-
wione uchwały. 

Ustalono 
również terminy 
posiedzeń Zarzą-
du Regionu na 
najbliższy kwar-
tał. Działacze, 
po czerwcowym 
organizacyjnym 
posiedzeniu , 
pierwsze robo-
cze zebranie od-
będą 9 lipca.

Marcin
Raczkowski
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Kłodzko

Oświata

Spór zbiorowy w GE

Oświata żąda podwyżek płac
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Jolanta Kornel i Danuta Utrata podczas obrad Rady

Członkowie KZ: Piotr Hardziej, Andrzej Piątek i Andrzej Czyżewski (przewodniczący KZ)
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O 
becni na zebraniu Rady 
związkowcy wyrazili dez-
aprobatę dla rządu i mini-

sterstwa edukacji w związku z 
brakiem realnego wzrostu płac. 
W ich imieniu Przewodnicząca 
Danuta Utrata wystosowała list 
do premiera, żądając 15 procento-

cydowanie niższa od wzrostu prze-
ciętnego wynagrodzenia w kraju a 
nawet nie pokrywa zwiększonych 
cen żywności, paliwa i różnego 
rodzaju opłat. 

Domagamy się wzrostu płac co 
najmniej o 15% jeszcze w tym roku,  
bo nie zgadzamy się być traktowani 
gorzej od innych grup społecznych.  
Urąga to elementarnemu poczuciu 
sprawiedliwości.

Na zebraniu Rada omówiła i 
przedyskutowała sytuację w oświa-
cie po Krajowym Zjeździe Delega-
tów Oświaty. Omówiono przyjęte 
dokumenty, w tym stanowisko ws. 
odwołania min. Anny Zalewskiej. 
Wyrażono dezaprobatę dla faktu, że 
podpisane podczas Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Porozumienie z mini-
ster Zalewską o powołaniu Zespołu 
Płacowego, nie jest zrealizowane.

Podczas spotkania, w obecności 
eksperta związkowego Sławomi-
ra Poświstaka, przedyskutowano 
wprowadzone mimo sprzeciwu 
Solidarności rozporządzenie doty-
czące oceniania nauczycieli

Na posiedzeniu gościł także 
przewodniczący Regionu Kazimierz 
Kimso.

JW

Podczas ostatniego czerwcowego zebrania Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i 
Wychowania NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk podjęto decyzję o  wystosowaniu listu 
do premiera Mateusza Morawieckiego ws. płac w oświacie.

wych podwyżek płac od stycznia 
br.

W piśmie czytamy:
Domagamy się podwyżki płacy 

zasadniczej co najmniej o 15% od 
stycznia 2018 roku. Wdrożoną od 
1 kwietnia b.r. przez Rząd mini-
malną podwyżkę wynagrodzenia 

odbieramy jako wyraz pogardy dla 
naszej pracy, braku szacunku dla 
ludzi, od których zależy przyszłość 
naszego kraju, na których ciąży od-
powiedzialność za poziom edukacji 
młodego człowieka, za jego zdro-
wie i życie. Szczególnie poniżające 
jest takie traktowanie nauczycieli 

w trakcie wdraża-
nia trudnej reformy 
edukacji 

Podwyżka ta - 
nominalnie 5-pro-
centowa - jest w 
rzeczywistości dużo 
niższa, ponieważ 
jednocześnie ode-
brano nauczycielom 
wydłużono ścieżkę 
awansu i odebrano 
wcześniej przyna-
leżne dodatki.

Wynagrodze-
nia nauczycieli nie 
rosną już od wielu 
lat, a tegoroczna 
podwyżka jest zde-

Z 
trzech zakładów światowego 
koncernu General Electric w 
Polsce, to właśnie kłodzki 

jest najmłodszy. Pozostałe dwa – 
w Łodzi i Bielsku-Białej to dawne 
zakłady z minionej epoki (np. biel-
ska Apena rozpoczęła produkcję w 

1938 r.). Paradoksalnie to właśnie 
w tych starych zakładach sytuacja 
pracowników jest lepsza niż w 
kłodzkim, który za rok będzie ob-
chodził 20-lecie swojej działalności.

– Koledzy z Bielska-Białej czy 
Łodzi utrzymali szereg przywile-

jów pracowniczych, takich jak np. 
płatne w 100% L-4 . My możemy 
o tym sobie pomarzyć – opowiada 
Andrzej Czyżewski przewodniczą-
cy KZ NSZZ „Solidarność” przy GE 
Power Controls Kłodzko. Mimo 
nalegań zarząd firmy nie wyrażał 

woli podjęcia prac nad 
stworzeniem układu 
zbiorowego pracy. 

Pod koniec kwiet-
nia przedstawiciele 
zakładowej Solidar-
ności (jedyny związek 
działający w zakładzie) 
oraz dyrekcja firmy 
podpisali protokół 
rozbieżności. Tydzień 
później, po uchwale 
Komisji Zakładowej 
związek ogłosił wej-
ście w spór zbiorowy. 
Załoga jest zdespero-
wana i trudno się te-
mu dziwić. Przeciętny 
poziom płacy to 2900 
zł brutto. Przeważająca 

część niemal 800-osobowej załogi 
to kobiety, których niepewność o 
dalszy los zakładu powiększają nie-
oficjalne komunikaty o mającej lada 
chwila nastąpić sprzedaży zakładu 
koncernowi ABB. Ten światowy 
koncern chce przejąć od General 
Electric kilkanaście zakładów w 
Europie. 

Ze względu na rozpoczynają-
ce się mediacje działacze nie chcą 
mówić o konkretnych żądaniach 
płacowych. Dyplomatycznie za-
znaczają, że wiosenne propozy-
cje podwyżek dla pracowników 
były nikłe, a w dodatku promu-
jące osoby nowo zatrudnione. 
– Szanujemy pracę wszystkich 
pracowników, ale uważamy, że 
filarem tego zakładu są osoby, 
które pracują tu 10 lat i więcej. 
Niektórzy są tu od powstania 
firmy i to oni właśnie, ze wzglę-
du na swoje doświadczenie, 
umiejętności, wiedzę powinni 
być najbardziej docenieni. To 
oni uczą młodych pracowników 
przestrzegania pewnych zasad i 
standardów i już choćby za to 

powinni być nagrodzeni – mówi 
Andrzej Czyżewski.

Jak zauważa Piotr  Hardziej, 
członek KZ, w zakładzie nie ma 
premii za staż pracy. Jest tylko go-
ła pensja. W ogóle nie ma tu roz-
winiętego systemu premiowania, 
poza premią uznaniową, o której 
decyduje kierownik. Czasem rodzi 
to wśród niektórych członków 
załogi kontrowersje.

W kłodzkiej firmie stałe zatrud-
nienie ma ponad 500 osób. Dwie-
ście to pracownicy pozyskani z 
agencji pracy tymczasowej. W tym 
około 80 obywateli Ukrainy.

Z oczywistych powodów dzia-
łacze Komisji Zakładowej zapytani 
o dalsze działania nie chcą wda-
wać się w rozważania na wypa-
dek fiaska negocjacji z udziałem 
mediatora. – Nie szykujemy się do 
rozpisania referendum i strajku, bo 
mamy nadzieję, że rozmowy przy-
niosą spodziewany efekt – mówią.

Warto jednak zaznaczyć, że mija 
10 lat, odkąd w trzech zakładach GE 
w Polsce doszło do strajku ostrze-
gawczego. Pracownicy koncernu 
w całej Polsce przerwali pracę na 
kilka godzin, domagając się podwy-
żek płac. Wówczas takie działanie 
przyniosło efekt.

Nie rozpatrujemy takiego sce-
nariusza. Jutro ruszają rozmowy 
z mediatorem i wierzymy, że w 
atmosferze rzetelnego dialogu 
dojdziemy do porozumienia, któ-
re zapewni naszym pracownikom 
podwyżki, na które zasłużyli swoją 
pracą – mówią działacze z OZ w 
kłodzkim GE Power Controls.

Dążenia związkowców z Kłodz-
ka znalazły wsparcie podczas Wal-
nego Zebrania Delegatów Krajowej 
Sekcji Branży Metalowców NSZZ 
„Solidarność”. W podjętym przez 
tę strukturę branżową stanowisku 
działacze KZ otrzymali zapewnie-
nie, że udzielone im zostaną wszel-
kie przewidziane prawem formy 
poparcia.

MARCIN RACZKOWSKI

W kłodzkim General Electric trwa spór zbiorowy. W czerwcu br. rozpoczęły się rozmowy z 
udziałem mediatora. Chodzi o płace.

GE Power Controls specjalizuje 
się w produkcji aparatury zabezpie-
czeniowej, łączeniowej i sygnaliza-
cyjnej niskiego napięcia. 

Koncern, który przez lata nale-
żał do czołowych liderów w branży 
elektro-energetycznej, posiada w 
Polsce trzy fabryki GE Power Con-
trols (w Kłodzku, Łodzi i Bielsku-
-Białej), dwa zakłady GE Aviation 
(w Dzierżoniowie i w Bielsku-Białej) 
oraz Centrum Projektowe EDC (En-
gineering Design Center) w Warsza-
wie, które obecnie zatrudnia prawie 
2000 inżynierów. W 2013 roku GE 
Healthcare otworzyło Centrum Do-
skonałości IT w Krakowie. Obecnie 
GE zatrudnia w Polsce około 10.000 
osób. 
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Internowani

zapraszają do udziału 

w XXI konkursie
plastycznym

Z OKAZJI

100. ROCZNICY 

ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Region Dolny Śląsk 
i Międzyregionalna Sekcja Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

Patronat honorowy:

Dolnośląski Kurator Oświaty

 Roman Kowalczyk

Patronat medialny: 

„Dolnośląska Solidarność”

Finał konkursu 5 grudnia 2018 r.

Organizatorzy Konkursu:

Przewodniczący ZR Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” 

Kazimierz Kimso

Przewodnicząca Międzyregionalnej Sekcji Oświaty

Danuta Utrata

Pełnomocnik Konkursu – Janusz Wolniak

P 
odczas corocznej mszy świę-
tej sprawowanej w intencji 
internowanych i represjono-

wanych w stanie wojennym pro-
boszcz Jacek Maciaszek zadawał 
pytania o stan naszego patriotyzmu.

Od wielu lat w czerwcu w 
kościele św. Klemensa Dworzaka 
przy wrocławskiej Alei Pracy wspo-
minani są zmarli i żyjący interno-
wani oraz osoby represjonowane 
w stanie wojennym. Ta ważna dla 
obywatelskiego nieposłuszeństwa 
parafia kierowana w latach 80. 
przez jezuitę ojca Adami Wiktora 
pokojowymi metodami zwalczała 
przemoc wobec słabszych. Wów-
czas, w stanie wojennym interno-
wano i aresztowano pracowników 
okolicznych zakładów: Hutmen, 
FAT, Elwro. Poszczególni parafia-
nie doświadczyli internowania jak 
mama dwóch nastoletnich synów 
świętej pamięci Zofia Nowicka.

Dlatego w otoczeniu pocztów 
sztandarowych, byłych i obecnych 

członków NSZZ Solidarność upa-
miętniany jest czas, gdy polskimi 
rękoma prześladowano Polaków.

Brutalną przerwą w realizacji 
snu o lepszej Ojczyźnie nazwał w 
kazaniu stan wojenny proboszcz 
Maciaszek. Przypominając słowa 
Adama Mickiewicza, księdza Piotra 
Skargi pytał jaki jest obecnie nasz 
osobisty stosunek do Ojczyzny. 
Czy pamiętamy słowa Jana Paw-
ła II który w czerwcu 1980 r. w 
siedzibie UNESCO mówił: Jestem 
synem narodu, który przetrwał naj-
straszliwsze doświadczenia dziejów, 
który wielokrotnie był przez sąsia-
dów skazywany na śmierć – a on 
pozostał przy życiu i pozostał sobą. 
Zachował własną tożsamość i za-
chował pośród rozbiorów i okupacji 
własną suwerenność jako naród – 
nie w oparciu o jakiekolwiek inne 
środki fizycznej potęgi, ale tylko 
w oparciu o własną kulturę, która 
okazała się w tym wypadku po-
tęgą większą od tamtych potęg.

Wspaniała lekcja miłości mówił 
jezuita. Co w nas z tej lekcji zostało? 
Czym dziś jest troska o dobro wspól-
ne, czy także dziś potrafimy zrezy-
gnować z prywaty? Czy potrafimy za 
Janem Kasprowiczem powiedzieć:

Rzadko na moich wargach –
Niech dziś to warga ma wyzna
Jawi się krwią 

przepojony,
Najdroższy 

wyraz: Ojczyzna.
Czy potrafimy 

dla niej żyć i praco-
wać, czy potrafimy 
być dla niej uczciwi? 
Czy kochamy ją jak 
matkę, a na matkę 
się nie donosi pod-
kreślił kaznodzieja.

Krzysztof Tene-
rowicz w imieniu 
Stowarzyszenia 
Osób Represjono-
wanych w Stanie 
Wojennym odczytał 

modlitwę wiernych prosząc o miło-
sierdzie Boże dla tych, którzy do-
świadczyli represji komunistycznych

Dobra czerwcowa pogoda za-
chęciła kilkadziesiąt osób do wspól-
nego śpiewania pieśni  internowa-
nych. W przyparafialnym sadzie, 
w cieniu drzew owocowych roz-

Przerwa w realizacji snu o lepszej ojczyźnie
brzmiewały utwory, które i dzisiaj 
niosą nadzieję, zagrzewają do walki 
i pielęgnują patriotyczne uczucia. 
Symbolicznie, jakby odpowiadając 
na tekst kazania rozpoczęto Pieśnią 
Konfederatów  Barskich  z dramatu 
Ksiądz Marek Juliusza Słowackiego.

TB



20 czerwca 201820 czerwca 2018 Dolnośląska SolidarnośćDolnośląska Solidarność 99

bilety ulgowe dla członków Solidarności:

miejsca stojące: 50 zł

bilety ulgowe dla członków Solidarności:

miejsca stojące: 25 zł

miejsca siedzące: 50 zł

Bilety do kupienia w siedzibie Solidarności, pl. Solidarności 1/3/5, pok.  108
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Przesunięcie urlopu 
wypoczynkowego

Zaświadczenie kwalifi kacyjne operatora wózka 
widłowego wyda Urząd Dozoru Technicznego

Prawo

BHP

Przesunięcie urlopu może nastąpić nie tylko z inicjatywy pracownika. Może to uczynić 
również pracodawca, z tym że dopuszczalne jest to jedynie gdy wystąpią szczególne 
potrzeby 

W 
Kodeksie pracy (dalej k.p.) 
ustawodawca przewidział 
dwa rodzaje przesunięcia 

terminu rozpoczęcia uprzednio 
zaplanowanego urlopu wypoczyn-
kowego. Pierwszy zawarty został 
w art. 164 k.p., drugi zaś w art. 165. 
Zgodnie z treścią tego przepisu 
przesunięcie terminu urlopu może 
nastąpić fakultatywnie na wniosek 
samego pracownika (art. 164§1) 
lub decyzją pracodawcy (art. 164§2 
k.p.). Na co od razu trzeba zwrócić 
uwagę, to fakt posłużenia się przez 
ustawodawcę zwrotami nieostrymi, 
co oznacza tyle, że nie ma wskaza-
nego przykładowego katalogu zda-
rzeń, który pomagałby rozwiązać 
sytuacje wątpliwe. Zresztą, podobny 
zabieg został zastosowany w innych 

przepisach Kodeksu pracy, chociaż-
by dopuszczalność zastosowania 
pracy w godzinach nadliczbowych. 
Trzymając się jednak literalnego 
brzmienia §1, to przesunięcie ter-
minu urlopu może nastąpić na 
wniosek pracownika umotywowany 
ważnymi przyczynami. Nie wiado-
mo, którym z zaistniałych przyczyn 
można przypisać miano ważnych. 
Generalnie przyjmuje się, że są to 
przyczyny inne niż te wskazane 
w art. 165 k.p. Przepis przywo-
łanego artykułu odwołuje się do 
przyczyn, których wystąpienie po-
woduje obligatoryjne przesunięcie 
terminu urlopu. Katalog tych sytu-
acji jest zamknięty i dotyczy kolejno: 
1) czasowej niezdolności do pracy 
wskutek choroby, 2) odosobnienia 

w związku z chorobą zakaźną, 3) 
powołania na ćwiczenia wojskowe 
lub na przeszkolenie wojskowe albo 
stawienia się do pełnienia teryto-
rialnej służby wojskowej rotacyjnie, 
na czas do 3 miesięcy, 4) urlopu 
macierzyńskiego. Doprecyzowując 
kwestię terminologii „ważnych przy-
czyn”, muszą one mieć charakter 
utrudniający wykorzystanie urlopu 
zgodnie z jego celami, chodzi głów-
nie o regenerację sił. W literaturze 
przedmiotu wymienia się także takie 
sytuacje jak: zmiana terminu urlopu 
małżonka, konieczność sprawo-
wania opieki nad osobą bliską czy 
przesunięcie terminu wycieczki (A. 
Wypych-Żywicka [w:] Kodeks pracy 
z komentarzem, red. U. Jackowiak, 
Gdynia 2004, s. 486). W orzecznic-

twie sądów za przyczynę uzasad-
niającą przesunięcie terminu urlopu 
wypoczynkowego nie uznaje się 
chęci wzięcia przez pracownika 
udziału w strajku głodowym (tak 
SN w wyroku z dnia 27.11.1997 
r., sygn. I PKN 393/97, OSNAPiUS 
1998/17, poz. 511).

Wystąpienie przez pracownika 
do pracodawcy z wnioskiem o prze-
sunięcie terminu zaplanowanego 
urlopu z ważnych przyczyn wymaga 
zgody tego ostatniego. Jednakże od-
mowa pracodawcy uwzględnienia 
wniosku pracownika, zakładając że 
jest on właściwie umotywowany, 
a na przeszkodzie nie stoją względy 
natury organizacyjnej, doprowadzi 
do powstania roszczenia po stro-
nie pracownika o udzielenie urlopu 
w innym terminie.

Przesunięcie urlopu może na-
stąpić nie tylko z inicjatywy pra-
cownika. Może to uczynić również 
pracodawca, z tym że dopuszczalne 
jest to jedynie gdy wystąpią szcze-
gólne potrzeby (stanowi o tym art. 
164§2 k.p). Co zostało już uprzednio 
wspomniane- szczególne potrzeby 
są zwrotem nieostrym i związane 
z tym są pewne trudności w ustale-
niu co jest a czego nie należy trakto-
wać jako „szczególną potrzebę”. Co 

do zasady za te uważa się „inne niż 
zwykłe”, mające charakter wyjątko-
wy (nadzwyczajny). Jeżeli okazało-
by się, że przesunięcie urlopu przez 
pracodawcę nie było powodowane 
jego szczególną potrzebą, wówczas 
pracownikowi przysługiwać będzie 
roszczenie odszkodowawcze.

W związku z przesunięciem 
urlopu pracodawca jest zobligowa-
ny do udzielenia go w terminie do 
30 września następnego roku ka-
lendarzowego po uzgodnieniu tego 
terminu z pracownikiem, zgodnie 
z §5 rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 
1997 r. w sprawie szczegółowych 
zasad udzielania urlopu wypoczyn-
kowego, ustalania i wypłacania 
wynagrodzenia za czas urlopu oraz 
ekwiwalentu pieniężnego za urlop 
(Dz. U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.).

WOJCIECH KUBISZTAL

W 
związku z istotną zmianą 
przepisów dotyczących 
użytkowania wózków 

jezdniowych z napędem silniko-
wym, 10 sierpnia zmieni się forma 
uzyskiwania uprawnień do opero-
wania wózkami podnośnikowymi.

Do operowania wózkami pod-
nośnikowymi będą dopuszczane 
tylko osoby posiadające uprawnie-
nia wydawane przez Urząd Dozoru 
Technicznego. Uprawnienia wy-
dawane na podstawie dotychczas 
obowiązujących przepisów będą 
ważne tylko terminowo (warunko-
wo do końca 2019, 2020 lub 2021 
roku - patrz tabela).

Obecnie do obsługi wóz-
ka  mo że  by ć  dopusz c zo -
ny pracownik, który uzyskał:
- uprawnienia operatora, zgod-
nie z odrębnymi przepisami, lub
- imienne zezwolenie do obsługi 

wózka wystawione przez praco-
dawcę, ważne na terenie zakładu 
pracy tego pracodawcy.

W przepisach obowiązujących 
istnieją nieścisłości . Na wózki 
podnośnikowe z mechanicznym 
napędem podnoszenia wymagane 
są uprawnienia wynikające z roz-
porządzenia w poz. 1, a więc roz-
porządzenia Ministra Gospodarki 
z dnia 18 lipca 2001 r. W obowią-
zującym rozporządzeniu z dnia 10 
maja 2002 r. mylnie włączano wózki 
podnośnikowe z mechanicznym 
napędem podnoszenia do których 
eksploatacji może być dopuszczony 
pracownik, który uzyskał imienne 
zezwolenie do obsługi wózka wy-
stawione przez pracodawcę, po 
ukończeniu, z wynikiem pozy-
tywnym, szkolenia dla kierowców 
wózków, zorganizowanego przez 
tego pracodawcę według programu 

opracowanego lub zatwier-
dzonego przez jednostkę 
organizacyjną wyznaczoną 
przez ministra właściwego 
do spraw gospodarki. Sytu-
acja ta sprzyja nieprawidło-
wościom w przygotowaniu 
zawodowym do wykony-
wania pracy operatora/kie-
rowcy wózka jezdniowego, 
a w szczególności pojawia-
jącym się wątpliwościom, 
czy uzyskane z środków 
szkoleniowych zaświadcze-
nia o ukończeniu szkolenia 
są wystarczające do obsługi 
wózków jezdniowych pod-
nośnikowych z napędem silniko-
wym. 

Po 10 sierpnia przepisy zostaną 
zaostrzone. Operatorzy wózków 
będą musieli posiadać zaświad-
czenie kwalifikacyjne do obsługi 
wózków jezdniowych uzyskane 
na podstawie przepisów dotyczą-
cych trybu sprawdzania kwalifi-
kacji wymaganych przy obsłudze 
i konserwacji urządzeń technicz-
nych. Od tej zasady dopuszczo-
no jednak trzy wyjątki dotyczące 
operatorów wózków jezdniowych 

innych niż podnośnikowych z me-
chanicznym napędem podnosze-
nia. Pracodawca będzie mógł 
dopuścić do pracy osobę, która:
•    posiada zaświadczenie ukoń-
czenia odpowiedniego szkolenia 
potwierdzającego nabyte umiejęt-
ności w oparciu o programy opra-
cowane lub zatwierdzone przez 
Urząd Dozoru Technicznego lub
•    posiada dokumenty stwier-
dzające uprawnienie do kiero-
wania pojazdami silnikowymi 
lub zespołami składającymi się 

Imienne zezwolenia

Wystawione: zachowują ważność nie dłużej niż 
do:

do 31.12.2004 r. 31.12.2019 r.

do 31.12.2014 r. 31.12.2020 r.

od 1.01.2015 r. 31.12.2021 r.

z pojazdu silnikowego i przy-
czepy lub naczepy uzyskane na 
podstawie przepisów w spra-
wie wydawania dokumentów 
stwierdzających uprawnienia 
do kierowania pojazdami, lub
•    posiada zaświadczenie kwa-
lifikacyjne do obsługi wózków 
jezdniowych uzyskane na podsta-
wie przepisów dotyczących trybu 
sprawdzania kwalifikacji wymaga-
nych przy obsłudze i konserwacji 
urządzeń technicznych.

PAWEŁ CHABIŃSKI
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100 stulatków na stulecie
Rozmowa

Rozmowa z Markiem Mutorem – dyrektorem Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”

Chyba nie ma placówki kulturalnej, która 
by w tym roku nie upamiętniła rocznicy 
Niepodległości. Dlaczego jest to tak 
ważne, byśmy o tym pamiętali?

R 
ocznica odzyskania przez 
Polskę Niepodległości to 
okazja do tego, żebyśmy 

przypomnieli o wydarzeniach 
sprzed 100 lat i o całym tym stuleciu, 
które upłynęło od tego czasu, bo 
to była bardzo dramatyczna historia 
Polski. Szczególnie we Wrocławiu 
na tych Ziemiach Zachodnich i Pół-
nocnych ważne jest  zakorzenianie 
tego etosu państwowego jeszcze 
mocniej niż do tej pory i znajdywa-
nie w naszej lokalnej historii, tych 
momentów, które z ideą wolności 
i niepodległości się bardzo wiążą. 

Dla mnie osobiście chyba naj-
ważniejsze, że ta rocznica jest okazją 
do łączenia Polaków, do tworzenia 
wspólnoty. Badania pokazują, że 
mimo różnic dotyczących poglądów 
politycznych, ideowych, pochodzenia 
regionalnego, czy wykonywanego 
zawodu, to ta idea, że Polska jest 
wolnym, niepodległym państwem jest 
podzielana niemalże przez wszyst-
kich naszych obywateli. To jest taki 
mianownik, który można wyłonić na 
światło dzienne i zaprosić wszystkich 
do świętowania niepodległości.
Czym konkretnie może pochwalić się 
Ośrodek Pamięć i Przyszłość?

My przede wszystkim, i z tego 
jesteśmy szalenie dumni, uczestni-
czymy w wieloletnim programie rzą-
dowym Niepodległa, i w jego ramach 
realizujemy kilka projektów, które 
są głównie badawcze, ale też wiele 
rzeczy realizujemy własnymi siłami.

Opowiem o takim projekcie, 
który już się zaczął i będzie trwał 
jeszcze przez najbliższe lata, to się 
nazywa „100 stulatków na stulecie”. 
Szukamy w całym kraju, nie tylko 
we Wrocławiu, stu osób, które prze-
żyły to burzliwie stulecie, które się 
urodziły w okresie odzyskiwania 
przez Polskę niepodległości i były 
przez to świadkami w swym życiu 
różnych wydarzeń. Wyznaczyliśmy 
sobie taką granicę mniej więcej na 
1920 rok czyli w okolicach Bitwy 
Warszawskiej.  Z pewną tolerancją 
podchodzimy do tej granicy, nato-
miast wiemy z danych ogólnie do-
stępnych, że jest w Polsce ponad 
4,5 tysiąca osób w tym wieku, tyl-
ko że problem jest z dotarciem do 
wszystkich. Wiadomo, z uwagi na 
wiek, że wiele z tych osób pewnie 
wymaga opieki, czy trudno się z nimi 
skontaktować, nie mówiąc o prze-
prowadzeniu wywiadu, ale mamy 

już pierwsze zgłoszenia i pierwsze 
zanotowane relacje.
Co macie zamiar zrobić z zebranym 
materiałem?

Finałem tego projektu będzie 
to, że chcemy te relacje opraco-
wać metodą biograficzną, stworzyć 
z nich materiał badawczy, ale także 
zaprezentować w postaci wystawy. 
Myślę, że pierwszą edycję tej wy-
stawy uruchomimy już 11 listopada 
w tym roku w Centrum 
Historii Zajezdnia.

Kolejnym przedsię-
wzięciem, w który się 
angażujemy, jest pro-
jekt badawczy pt. Listy 
Milenijne. W mijającym 
stuleciu bardzo waż-
nym momentem  był 
list biskupów polskich 
do biskupów nie-
mieckich, coś co ab-
solutnie podkruszyło 
władzę komunistyczną 
w Polsce i otworzyło 
pewną nową perspek-
tywę, także w polskiej 
polityce zagranicznej, 
już prowadzonej póź-
niej, w wolnej Polsce. 
W tamtym momencie 
było też szalenie ważne dla ustabili-
zowaniu granicy na Odrze i Nysie, no 
i oczywiście Milenium Chrztu Polski, 
to się oczywiście z tym tematem wią-
że. Mało kto wie, że wtedy, kiedy bi-
skupi polscy napisali do episkopatu 
niemieckiego swoje słynne orędzie, 
skierowali także kilkadziesiąt innych 
listów, do innych episkopatów na ca-
łym świecie, bo to było zaproszenie 
na obchody milenium Chrztu Polski. 
My do tych dokumentów docieramy, 
z tego będzie poważna publikacja 
o takim międzynarodowym znacze-
niu. Takich projektów jest jeszcze 
kilka, ale też są rzeczy, które robimy 
od lat i w tym roku chcemy też jesz-
cze bardziej je wydobyć w związku 
z rocznicą. 
Wiem, że bardzo mocno współpracujecie 
z mieszkańcami Wrocławia.

Mamy nasz program społeczny, 
który się nazywa „Pomysłowi”. Po-
lega na tym, że w Centrum Historii 
Zajezdnia swoje przedsięwzięcia 
mogą realizować wrocławianie. Ich 
pomysły są przez nas przejmowane 
i realizowane tutaj na miejscu. Ta 
edycja tegoroczna będzie dedyko-
wane niepodległej. Jesienna edycja 
będzie nosiła taki tytuł „Polska to…”  
Będziemy zapraszali mieszkańców 
Wrocławia, żeby dopowiedzieli co 
dla nich znaczy Polska. Polska to to, 

co widzę za oknem, to historia, czy 
to język, którym mówię? Może coś 
jeszcze całkiem innego? Historia ro-
dzinna? A może to przyszłość, a mo-
że to moje dzieci? Tutaj inspiracji 
może być bardzo wiele. Wybierzemy 
kilka najlepszych projektów, jeste-
śmy otwarci także na różne pomysły, 
bo to mogą być i wystawy i jakieś 
przedsięwzięcia artystyczne i jakieś 
działania społeczne. Wybierzemy 

kilka najlepszych pomysłów i zre-
alizujemy je w listopadzie w Centrum 
Historii Zajezdnia.
Uczestniczycie też organizacyjnie w Ra-
dosnej Paradzie Niepodległości.

W tym roku jeszcze mocniej się 
włączamy się w organizację Rado-
snej Parady Niepodległości. Dzie-
ci, młodzież z wrocławskich szkół 
maszerują każdego 11 listopada 
przebrani w stroje historyczne i two-
rzą taki barwny krąg, jednoczący 
wszystkich. Tutaj trzeba podkreślić 
wielkie zasługi wrocławskiego śro-
dowiska nauczycielskiego. W tym 
roku chcemy te działania wzmocnić 
i doprowadzić do tego, żeby ten 
pochód miał szczególnie uroczysty 
charakter.
W okolicach 11 Listopada Ośrodek 
Pamięć i Przyszłość wspólnie z Regio-
nem NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk 
organizuje też cykl koncertów. Kogo 
zobaczymy i posłuchamy w tym roku?

W Hali Stulecia organizujemy 
koncert rockowy w ramach Wrock 
For Freedom, realizowany już od 
lat wspólnie z Dolnośląską Solidar-
nością. Jeszcze nie zdradzimy w tej 
chwili kto będzie występował. Na 
razie zapraszamy 11 listopada do 
wzięcia udziału w oficjalnych ob-
chodach i w Radosnej Paradzie Nie-
podległości.

Dolnośląska „Solidarność” na przełomie 
sierpnia i września ma swoje obchody 
właśnie w Centrum Historii Zajezdnia.

Wspólnie obchodzimy rocznicę 
powstania Solidarności i z tego tytułu 
organizujemy przed CHZ koncert. 
Wtedy jest też zawsze jakaś specjalna 
oferta dla publiczności, która chce 
zwiedzać zajezdnię. Na to serdecznie 
zapraszamy. Ten koncert to już jest 
stały punkt programu. Zanim CHZ 
powstało, to te koncerty już tam były. 
Tam narodziła się wrocławska „Soli-
darność”. W tym roku występował 

będzie zespół Apocalyptyca, Luxtor-
peda, Iluzjon. A drugiego dnia: Pier-
si, Inner Circle, i Czerwone Gitary. 
Powiedzmy jeszcze o wystawie głównej. 
Czy od czasu jej otwarcia w 2016 roku 
coś się tam zmieniło?

W tym roku szczególnie za-
chęcamy do tego, aby odwiedzać 
wystawę główną. Do tej pory CHZ 
odwiedziło ponad 200 tysięcy osób. 
Wiemy, że część z nich nie była  
jeszcze na wystawie głównej.  Wy-
stawa główna jest bardzo atrakcyj-
na wizualnie, można na nie spędzić 
wiele czasu i ciągle coś odkrywać 
dlatego bardzo tam zapraszamy. 
Warto też powiedzieć, że my cią-
gle coś uzupełniamy, właściwie nie 
ma miesiąca żeby się nie pojawiły 
nowe nabytki, które tam umiesz-
czamy, bo przecież cała ta wystawa 
jest budowana z tego, co przynoszą 
nam wrocławianie i staramy się też 
w miarę możliwości, aby poszcze-
gólne sektory wystawy zmieniać, 
udoskonalać. Ankietujemy czasem 
zwiedzających i staramy się pod 
ich potrzeby dostosować wystawę. 
Z pewnych nowości, ułatwień dla 
zwiedzających powiem, że poja-
wiły się już parę miesięcy temu 
specjalne linie w podłodze, które 
wyznaczają różne ścieżki zwiedza-
nia. Myślę, że do czasu sierpnio-

wego weekendu będziemy mieli też 
nowe propozycje dla zwiedzających. 
Zwiedzanie wystawy szlakami róż-
nych postaci, np. szlakiem kard. 
Bolesława Kominka, czy szlakiem 
działaczy Solidarności, to będzie 
taki specjalny materiał, który po-
zwoli na nowo odkryć tę wystawę, 
koncentrując się na tych miejscach, 
które być może przy takim zwykłym 
zwiedzaniu gdzieś tam umykają, 
a które są związane z etosem, da-
nej postaci i to myślę, że dostarczy 
nowych wrażeń zwiedzającym. Do-
kładamy też eksponaty. Będą się 
pojawiać nowe pamiątki związane 
z powodzią, pojawiają się też nowe 
zdjęcia, które donoszą zwiedzający 
i myślę, że poza wszystkim warta 
jest ta wystawa odkrywania na no-
wo i na nowo, więc jeśli ktoś nie 
był to zapraszam, a jeśli ktoś był to 
zapraszam ponownie.
Często zwracacie się też z apelem do 
mieszkańców, zresztą nie tylko Wrocła-
wia, o przekazywanie swoich pamiątek.

Tak, bardzo prosimy wszyst-
kich wrocławian ale nie tylko, o to 
aby przynosili nam zdjęcia, pamiąt-
ki. Szczególnie interesują nas okres 
powojenny, ale też okres „Soli-
darności”. Wszelkie przedmioty, 
które często trzymamy w domach  
i nie przywiązujemy do nich wa-
gi, wydają nam się niepotrzebne, 
ale okazują się, że jednak mają 
jakoś wartość historyczną coraz 
bardziej, my szczególnie apelu-
jemy o zdjęcia i dokumenty, bo 
mamy już dużo takich obiektów 
powiedzmy wyciągniętych z szu-
flad, natomiast zdjęcia i dokumenty 
tj. coś co się nigdy nie starzeje, 
a właściwie jeśli się starzeje to 
większej wartości nabiera. np. 
z takich sztandarowych naszych 
nabytków tj. kolekcja Zbigniewa 
Nowaka, która pokazuje zdjęcia 
z życia codziennego, lat 70-80 we 
Wrocławiu. Wydawałoby się, że to 
są takie potoczne sytuacje, ale one 
przedstawiają wielki walor histo-
ryczny, to są miejsca których już 
nie ma, są fryzury, których się nie 
nosi, samochody, którymi się już 
nie jeździ, ludzie chętnie do tego 
z sentymentem wracają. My stale 
prowadzimy zbiórkę, mamy 5 oso-
bowy zespół, który się zajmuje, 
wystarczy zadzwonić, umówić się. 
Mamy taką procedurę, że doko-
nujemy wstępnej oceny zbiorów, 
albo przyjmujemy, digitalizujemy, 
albo radzimy osobie jak je zakon-
serwować, żeby one nie niszczały. 
Nie ma dnia, tygodnia, żeby ktoś 
do nas nie dzwonił. Za to jesteśmy 
bardzo wdzięczni. Nasz kolekcja 
dokumentacyjna czyli fotografie 
i dokumenty życia społecznego 
liczy już ponad 100 tysięcy obiek-
tów. Mamy na to specjalny maga-
zyn, staramy się to systematycznie  
digitalizować. To bardzo trudna 
i czasochłonna praca.

ROZMAWIAŁ JANUSZ WOLNIAK
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R O Z M A I T OŚC I
Felieton

W czasach antycznych wymy-
ślono igrzyska. Wtedy lud mógł 
się bawić, oglądając najlepszych 
gladiatorów. W czasach nam współ-
czesnych sport stał się nieodłączną 
częścią kultury masowej. Już nie tyl-
ko olimpiady, ale mistrzostwa świata 
czy poszczególnych kontynentów, w 
najpopularniejszych dyscyplinach 
sportu, stają się niezwykłą atrakcją, 
przyciągającą przed ekrany telewizo-
rów miliony ludzi na całym świecie. 

Piłka nożna swoim zasięgiem i 
popularnością osiąga niebotyczne 
rozmiary. Mecze drużyn narodo-
wych biją rekordy popularności. 
Euforia po wygranej jest niczym 
wygrana wojna. Klęska to jak skaza 
na honorze. Nie chcę się odnosić do 
przykładów poszczególnych drużyn, 
bo mistrzostwa właśnie teraz trwają 
i nie wiadomo jeszcze, kto osiągnie 
sukces, a kto będzie przegrany. Pa-
trzę na te zmagania z punktu widze-
nia socjologicznego, zastanawiając 
się jaki mogą mieć wpływ nie tylko 
na życie poszczególnych ludzi, ale 
całych narodów.

Rywalizacja sportowa pokazu-
je, wbrew różnym malkontentom 
wieszczącym upadek państw naro-
dowych, że ludzie bardzo silnie czują 
więź ze swoją nacją. Nawet, jeśli w 
danej drużynie grają naturalizowani 
piłkarze, to przecież reprezentują 
teraz nową ojczyznę. Przed każdym 
meczem jest wykonywany hymn 
każdego kraju. Możemy zobaczyć, 
jak sami zawodnicy go wykonują. Ich 
zaangażowanie w śpiew,  pokazuje 
jak poważnie traktują swój występ. 

Idea Europy wolnych narodów 
jest mi bliższa niż wizja zunifi ko-
wanego kontynentu pod wodzą 
biurokratów z Brukseli. Wielu pił-
karzy nie wstydzi się swojej wiary 
i okazywania wzruszeń. Wielcy 
gwiazdorzy, wielkie pieniądze, po-
litycy, celebryci, kolorowa i głośna 
publiczność, to wszystko będziemy 
widzieć przez miesiąc. Jedni będą 
grzać się sukcesami drugich. Inni 
będą przeżywać porażki.

W czasie greckich igrzysk zawie-
szano spory i wojny. W naszych cza-
sach tak dobrze nie ma. Wprawdzie 
doszło do historycznego spotkania 
dyktatora Korei Płn. z prezydentem 
USA i widmo nuklearnego ataku 
może zniknąć, ale dopóki podpi-
sane porozumienie nie nabierze 
praktycznego wymiaru, trudno w 
to uwierzyć. Na Bliskim Wschodzie 
chwilowo ciszej, tak jak i u naszych 
wschodnich sąsiadów. Za to w 

Czy cały
świat żyje

futbolem?
europarlamencie próbują Polskę 
postawić do pionu.

Na naszym podwórku ruszyła za 
to, nieofi cjalnie kampania wyborcza 
do samorządów. Przedstawiciele 
partii rządzącej jeżdżą po kraju a 
za nimi jak cień ruszają różni opo-
zycyjni goście, aby tylko jakiś szum 
wywołać.

Boom gospodarczy cieszy, ale 
nie przekłada się poprawę dobro-
bytu wszystkich rodzin. W sferze bu-
dżetowej podwyżki są iluzoryczne. 
Nie wykluczone, że jesienią na ulicę 
wyjdą nie tylko opozycyjne partie.

Kiedyś powszechne było po-
wiedzenie – patrz z czego chleb. Na 
pewno na miesiąc pewne spory i 
problemy zostaną przykryte tasiem-
cowymi transmisjami, rozmowami 
ekspertów i podgrzaną atmosferą 
wielkiego wydarzenia sportowego. 
Jednak prędzej czy później musimy 
wrócić do normalności. Na sukce-
sie czy porażce ulubionej drużyny 
własnego sukcesu nie zbudujemy. 
Zarobią na pewno producenci ga-
dżetów, autorzy i wykonawcy oko-
licznościowych piosenek, ale tylko 
niektórzy. Młodzież i fani sportu 
będą mieli nowych współczesnych 
herosów. Ktoś straci a ktoś zyska no-
wy kapitał. Poznamy odpowiedź czy  
Lewandowski, Ronaldo i Messi, dalej 
będą grać w tych samych klubach, 
czy narodzi się mowa gwiazda, czy 
pobity zostanie kolejny transfer fi -
nansowy, ale wkrótce i tak powróci-
my do naszej rzeczywistości. Pełnej 
sporów, swarów i waśni.

Jeśliby zawody sportowe mo-
gły zastąpić realne wojny, to byłoby 
idealnie, ale niestety tak nie jest i 
nie będzie. Współczesny sport jest 
częścią polityki państwowej. Prze-
cież istnieją ministerstwa sportu i 
ministrowie za nie odpowiedzialni. 
Sukcesy czy porażki sportowców 
stają się sprawą wagi państwowej. 
Osiem lat temu mówiono, że piłka-
rze Korei Północnej za swe porażki 
na mundialu w RPA zostali ukarani. 
Teraz to samo grozi futbolistom Ara-
bii Saudyjskiej. Mina szejka siedzą-
cego obok Putina mówiła wszystko.

Niewykluczone, że zwycięstwa 
albo klęski niektórych teamów będą 
miały wpływ na ocenę rządzących 
partii i polityków. Specjaliści od PR 
już nad tym pracują.

Nam pozostaje albo kibico-
wać naszym, albo nabrać do tego 
wszystkiego dystansu, bo to tylko 
sport, a nie nasze realne życie. 

Janusz Wolniak

POLITYCZNE

Wyprawka dla ucznia

Premier Mateusz Morawiecki, minister Elżbieta Ra-
falska i minister Anna Zalewska poinformowali o realizacji 
programu rządowego przeznaczonego dla każdego ucznia 
300 zł na początek roku szkolnego. Programem „Dobry 
start” objętych będzie 4,6 mln uczniów. Na realizacje 
programu, łącznie z kosztami jego obsługi, przeznaczone 
zostanie 1,5 mld zł.  Świadczeniem z programu „Dobry 
start” zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. 
roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wspar-
cie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. 
Program „Dobry start” to również wsparcie dla uczestników 
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do 
zakończenia zajęć. Wnioski o świadczenie z programu można 
będzie składać online od 1 lipca, natomiast nabór wniosków 
w formie papierowej rozpocznie się miesiąc później - 1 sierp-
nia. Ostateczny termin złożenia wniosku upłynie 30 listopada.

Nowelizacja ustawy o Radzie Dialogu 
Społecznego

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, w ramach pierw-
szego czytania, przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Radzie 
Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społeczne-
go, który został przedstawiony przez Prezydenta RP. W trakcie 
posiedzenia poseł Janusz Śniadek wniósł dwie poprawki do 
projektu prezydenckiego. Jedna z nich dotyczyła sposobu 
ustalania liczby przedstawicieli stron Rady oraz organizacji 
wchodzących w skład Rady. Propozycja zakłada, że strony 
Rady będą miały po 25 członków. Ponadto, wprowadzono 
zapis, który zapewnia, że żadna z organizacji nie będzie miała 
przewagi liczebnej większej niż 1 członek w stosunku do po-
zostałych organizacji w ramach strony. Wiąże się to z faktem, 
że do Rady Dialogu Społecznego przystąpiła nowa organizacja 
reprezentatywna – Związek Pracodawców i Przedsiębiorców, 
co wymusiło zmiany dotychczasowych zasad ustalania repre-
zentacji poszczególnych partnerów. Druga poprawka dotyczyła 
przesyłania do konsultacji społecznych Wieloletniego Planu 
Finansowego Państwa. 24 posłów głosowało „za”, 0 „przeciw”, 
żaden poseł nie wstrzymał się od głosu. 

Rynek pracy dla cudzoziemców

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ma 
szereg zastrzeżeń do projektu nowelizacji rozporządzenia 
zmieniającego rozporządzenie ws. określenia przypadków, 
w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane 
bez względu na szczególne warunki wydawania zezwoleń na 
pracę cudzoziemców autorstwa Ministerstwa Pracy, Rodziny 
i Polityki Socjalnej. Przede wszystkim Solidarność oczekuje 
rozwiązań zapobiegających powstawaniu dumpingu socjal-
nego, w tym szczególnie stałego monitoringu warunków 
pracy i płacy w jakich zatrudniani są cudzoziemcy. Należy 
też szczegółowo określić sposób dokonania wyboru zawodów 
opisanych w załączniku do projektu.

Prezydium KK zwraca też uwagę na sprzeczność pomiędzy 
działaniami rządu zmierzającymi do zatrzymania niektórych 
zawodów na polskim rynku pracy, np. lekarzy, czy pielęgniarek, 
a stworzeniem konkurencji w postaci szerokiego napływu 
cudzoziemców pracujących w tych zawodach.

NSZZ Solidarność niezmiennie stoi na stanowisku, że nie 
ma przeciwwskazań do zatrudniania cudzoziemców w Polsce, 
pod warunkiem, że będą oni zatrudniani na tych samych 
zasadach co polscy pracownicy. A z tym jest duży problem. Bez 
wypracowania skutecznych mechanizmów przeciwdziałania 
patologiom na rynku pracy, trudno takiemu dumpingowi się 
przeciwstawić.

KULTURALNE
Przystanek Niepodległość

Już po raz czwarty w dniach 8-10 czerwca odbył się 
w Dusznikach-Zdroju Przystanek Niepodległość. Tegoroczną 
edycję honorowym patronatem objął Prezes Rady Ministrów 
Mateusz Morawiecki. Tematy poruszane w trakcie spotkań 
dotyczyły m.in. odzyskania niepodległości, Żołnierzy Wyklę-
tych, bohaterów Solidarności, przyjaźni polsko-węgierskiej 
oraz tragedii smoleńskiej. W dyskusjach wzięli udział wybitni 
publicyści, historycy oraz politycy, m.in. Antoni Macierewicz, 

prof. Krzysztof Szwagrzyk, red. Dorota Kania, red. Michał 
Rachoń. Odbyły się także koncerty, w których wystąpili m.in. 
węgierski zespół rockowy Hungarica, Wojciech Rohatyn-Pop-
kiewicz, Paweł Piekarczyk, Dariusz i Bartosz Grzybkowscy oraz 
Orkiestra Policyjna. Wydarzeniu towarzyszyły liczne wystawy 
oraz statyczny pokaz broni 22. Karpackiego Batalionu Piechoty 
Górskiej z Kłodzka.

Brave Festival rusza w lipcu

Można już kupować bilety na wydarzenia Brave Fes  val, 
który startuje 13 lipca. Mo  em tegorocznej edycji jest hasło 
„Widzialni/Niewidzialni”. – To fes  wal ludzi odważnych – 
widocznych lokalnie, ale zupełnie niezauważanych globalnie 
– mówi Grzegorz Bral, twórca i dyrektor Brave Fes  val. Wśród 
gwiazd tegorocznego Brave Fes  val są Tanzańczycy dotknięci 
albinizmem z grupy Albino Revolu  on Cultural Troupe. W ich 
kraju osoby nie posiadające pigmentu w skórze są dyskry-
minowane, nierzadko też okaleczane. Przyjedzie też raper 
z Kongo, Menes La Plume (za sprawą przekonań politycznych 
musiał uciekać do Malawi). Brazylijska grupa Meninas de 
Sinhá zjednoczyła się przeciwko dyskryminacji w rodzimym 
kraju. Obok Tanzanii, Kongo i Brazylii na 13. edycję przyjadą 
przedstawiciele Rwandy, Meksyku i Szwajcarii. Szykuje się 
także (już po raz 12.) przegląd fi lmowy w 4 sekcjach tematycz-
nych – Brave People Docs, Kids in Danger, Films Interrupted 
plus sekcja konkursowa (6 fi lmów powalczy o nagrodę 2500 
euro). Na ekranie zaś obejrzymy historie ubogich Birmań-
czyków walczących o lepszą przyszłość w Tajlandii, odważne 
gwatemalskie dzieci wyprawiające się w podróż marzeń do 
Stanów Zjednoczonych, czy konfl ikt w Rwandzie.

38. Piesza Pielgrzymka Wrocławska do 
Częstochowy

Tegoroczna pielgrzymka przebiegać będzie pod hasłem: 
VENI!, podejmując rozważania poświęcone Duchowi Świę-
temu. Do programu duszpasterskiego dodane będą tematy, 
związane z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. Pielgrzymka wyruszy z Katedry Wrocławskiej w czwartek 2 
sierpnia 2018 r. o godz. 6:00. Przybycie na Jasną Górę i wejście 
przed obraz Matki Bożej przewidziane jest na piątek 10 sierp-
nia 2018 r. od godz. 9:00. Msza św. na zakończenie pielgrzymki 
na Wałach Jasnogórskich sprawowana będzie o godz. 11:00. 
W Pielgrzymce może wziąć udział każdy, kto zobowiąże się 
spełnić następujące warunki: zapisze się w swojej parafi i 
lub w Biurze Pielgrzymki w Duszpasterstwie Akademickim 
„Wawrzyny” do końca lipca 2018 r., powstrzyma się całkowicie 
od palenia tytoniu i picia alkoholu, przestrzegać będzie zakazu 
noclegów koedukacyjnych, będzie wypełniał polecenia Brata 
Przewodnika i jego współpracowników; przyjmie w duchu 
pokuty wszystkie trudy pielgrzymowania.

Wratislavia Cantans 2018

Mo  em tegorocznej 53. edycji fes  walu Wra  slavia Can-
tans jest hasło Wyzwolenie. Ma nie tylko związek z 100. rocz-
nicą odzyskania niepodległości, ale znacznie szerszy wymiar. 
Od 7-16 września wybrzmią wielkie dzieła Haydna, Verdiego, 
Szymanowskiego, a wśród gwiazd dyrygent sir John Eliot Gar-
diner, baryton Mariusz Kwiecień, sopranistka Sandrine Piau. 

Podczas inauguracji 7 września w Narodowym Forum 
Muzyki zabrzmi koncertowa wersja opery „Król Roger” 
Karola Szymanowskiego. Orkiestrą NFM zadyryguje Jacek 
Kaspszyk, dawny szef artystyczny zespołu. Koncert fes  walu 
Wra  slavia Cantans odbywać się będą we Wrocławiu (m.in. 
w NFM, kolegiacie św. Krzyża, bazylice św. Elżbiety, kościele 
Uniwersyteckim, Oratorium Marianum) i w kościołach oraz 
salach miast na Dolnym Śląsku.

Męskie Granie

Na Męskim Graniu 2018 we Wrocławiu wystąpią m.in. 
Dawid Podsiadło, Lao Che, the Dumplings Orkiestra, Natalia 
Przybysz, Kult i L. Stadt. Bilety na wrocławskie koncerty kosz-
tują 119 złotych. W tym roku organizatorzy zdecydowali się na 
wprowadzenie biletów imiennych, żeby uniknąć odsprzedawa-
nia ich w wyższych cenach. 28 lipca podczas Męskiego Grania 
na Pergoli wystąpią: Lao Che, The Dumplings Orkiestra, Dawid 
Podsiadło, Kult, Natalia Przybysz, L. Stadt i Męskie Granie 
Orkiestra. Męskie Granie Orkiestra to artyści, którzy – jak 
napisano w zapowiedzi wydarzenia – mieszają style, łączą 
gatunki i szukają własnej drogi.

Opr. jw
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Kościół Pokoju 
w Świdnicy
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Wydarzenia w obiektywie

Hołd dla Rotmistrza
W  70. rocznicę śmierci rtm. Witolda Pileckiego pod Jego pomnikiem odbyły się ofi cjalne 
uroczystości z udziałem asysty wojskowej, delegacji rządowych i wielu organizacji społecznych. 
Hołd Bohaterowi oddała delegacja Regionu NSZZ “Solidarność” na czele z  sekretarzem ZR 
Piotrem Majchrzakiem. 19 września 1940 rotmistrz Witold Pilecki dał się dobrowolnie aresztować 
Niemcom, aby dostać się w  celach wywiadowczych do obozu koncentracyjnego Auschwitz. 
5 marca 1948 r. rtm. Witold Pilecki skazany został na karę śmierci. Bolesław Bierut nie skorzystał 
wobec niego z prawa łaski. Wyrok wykonano 25 maja 1948 r. o godz. 21.30 w więzieniu na ul. 
Rakowieckiej 37 w Warszawie. 

II Wrocławski Piknik Historyczny
II Wrocławski Piknik Historyczny Solidarności Walczącej odbył się w dniach 1-3 czerwca 2018 r. 
na terenie Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. Tematem przewodnim tegorocznej edycji 
była młodzieżowa konspiracja lat 80. Na placu przed Zajezdnią można obejrzeć wystawę. 
Odbyła się też debata historyczna, w  której udział wzięli byli działacze młodzieżowej opozycji 
antykomunistycznej: Odbył się też koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego i  Włodzimierza 
Wysockiego oraz targi książki historycznej.

opr. jw

Śpiewali o Wolności
Po raz 5. odbył się już koncert upamiętniający rocznicę zwycięstwa obozu „Solidarności” w wybo-
rach 4 czerwca 1989 roku. Od początku patronat nad uroczystością dzierży Przewodniczący 
Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” Kazimierz Kimso. W tym roku występy dzieci i młodzieży 
można było obejrzeć w  Centrum Historii „Zajezdnia”. Organizatorem koncertu była Szkoła 
Podstawowa nr 109 we Wrocławiu, a  do udziału w  przedsięwzięciu ponadto zaproszono 
Przedszkole 117, Szkołę Podstawową w  Siechnicach, SP w  Tyńcu Małym, SP nr 6 i  43, SP 28 
z Wrocławia.

Dolny Śląsk

Trwająca od 1618 do 1648 roku Wojna Trzydziestoletnia spustoszyła i wyludniła 
Europę, przetaczając się przez cały niemal kontynent. Była bodaj pierwszą 
w nowożytnych dziejach wojną totalną, wojną na wyniszczenie, a starły się w niej 
protestanckie państwa Świętego Cesarstwa Rzymskiego (wsparte przez Danię, 
Szwecję, Francję i Republikę Zjednoczonych Prowincji, czyli – Niderlandy) z katolicką 
dynastią Habsburgów. Paradoksalnie -  gdyby nie te okrutne wydarzenia -  nie byłoby 
dziś jednej z najpiękniejszych europejskich świątyń, jaką niewątpliwie jest
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Ś 
wiątynię wzniesiono 
na mocy porozumień 
Traktatu Westfalskiego 

(1648), kończącego zmagania 
wojenne. Świdnicki zbór był 
jednym z trzech Kościołów 
Pokoju (obok Głogowa i Ja-
wora), na których budowę 
zezwolił łaskawie austriacki 
cesarz Ferdynad III. Duży 
wpływ na ten gest toleran-
cji miała - to trzeba powie-
dzieć - dyplomacja królestwa 
Szwecji. Władca zgodził się 
na budowę nowej świątyni, 
jednak pod pewnymi warunkami. A oto i one:
 kościół miał powstać poza murami miejski-

mi, oddalony od nich na odległość armat-
niego strzału;

 świątynia nie mogła mieć dzwonnicy, ani 
szkoły parafialnej;

 bryła zboru nie mogła 
przypominać kształtem 
kościoła;

 całość miano wznieść 
z nietrwałych materia-
łów, takich jak drewno, 
słoma, glina i piasek;

 czas budowy kościoła 
nie mógł przekroczyć 
jednego roku.
No i zaczęło się: kamień 

węgielny położono 23 VIII 
1656 roku, a już 24 VI 1657 
odprawiono tu pierwsze 
nabożeństwo. Autorem projektu był znany 
wrocławski mistrz budowlany Albrecht von 
Saebisch, zaś za samą budowę odpowiadał 
świdnicki cieśla Andreas Kaempner. Kościół 
Pokoju to budowla szachulcowa, wzniesiona 
na planie greckiego krzyża, w dodatku - warto 
to podkreślić - postawiona bez użycia choćby 
jednego gwoździa. Von Saebisch i Kaempner 

okazali się architektonicznymi geniuszami, dzię-
ki którym na parterze i w czterech piętrach 
empor mogło pomieścić się aż siedem i pół 
tysiąca wiernych, zaś  trzy tysiące z nich miały 
miejsca siedzące. Takiego obrotu sprawy nie 
spodziewał się zapewne austiacki cesarz. Kil-

kadziesiąt lat później, pod-
czas Wojny Północnej, król 
szwedzki wymusił na Austrii, 
by obok świątyni, wzniesio-
no dzwonnicę i budynek 
szkoły, które istnieją po 
dziś dzień. To nie jest typo-
wa, skromna, protestancka 
świątynia. Kiedy wejdziemy 
do jej wnętrza, zaskoczy 
nas bogaty, wystrój - ołtarz 
główny, loża Hochbergów,  
ambona i wiele innych 
miejsc i detali dosłownie 
„porażają” nas swym baro-

kowym pięknem i licznymi zdobieniami. Amor-
ki, barokowe putta, liczne kartusze herbowe, 
polichromie i fantastyczna snycerka dopełniają 
obrazu całości.

 Świdnicki Kościół Pokoju to jednak nie tylko 
piękna budowla. To także miejsce związane 
z naszą najnowszą,współczesną, historią - tu 
bowiem, w roku 1989, o pokój i pojednanie 

między dwoma zwaśnionymi 
przez wieki narodami wspól-
nie modlili się polski premier 
Tadeusz Mazowiecki i kanc-
lerz Niemiec - Helmut Kohl. 
W roku 2001 kościół wpisano 
na listę światowego dziedzic-
twa Unesco. To miejsce, które 
koniecznie trzeba odwiedzić. 
Dlaczego? Popatrzcie Państwo 
na tych kilka, dołączonych do 
tekstu, fotografii. Mówią same 
za siebie.

MARCIN BRADKE.
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Sport

Mecz wspomnień
Zwycięzcy w Biegu Magdalenki

Zwycięskie panie na podium

Zdzisław Sommerfeld i Rafał Tomczak – pomysłodawcy i główni organizatorzy imprezy

Orkiestra Górnicza Węgla Kamiennego Victoria-Wałbrzych-Thorez

W czasie festynu prezentowali się karatecy

Zwycięzcy w kategorii związkowej z przewodniczącym 
Zarządu Regionu Kazimierzem Kimso

Pierwszy bieg MniszekRUN 
w Boguszowie-Gorcach

W 
sobotę 9 czerwca w Bo-
guszowie-Gorcach po 
raz pierwszy zawodnicy 

wzięli udział w biegu MniszekRUN. 

Dziesięciokilometrowa trasa prze-
biegała leśnymi ścieżkami wokół 
góry Mniszek i ulicami Boguszowa-
-Gorców. W inauguracyjnym biegu 

wzięło udział 47 osób, a wystarto-
wali ich przewodniczący dolnoślą-
skiej Solidarności Kazimierz Kimso, 
wicemistrz olimpijski Paweł Rańda 

i właściciel Hotelu Piotr – Zdzi-
sław Sommerfeld. Zwyciężyli 
Palina Ziółkowska wśród pań 
i Alan Dobrowolski. Zwycięz-
cy otrzymali cenne nagrody 
(wczasy wartości 4 tys. zł dla 
zwycięzcy w kategorii mężczyzn 
i weekend w Hotelu Piotr dla 
zwyciężczyni w kategorii kobiet 
o wartości 2 tys.zł). Nagrodze-
ni także zostali zawodnicy w 
poszczególnych kategoriach 
wiekowych. Wyróżniono naj-
młodszych i najstarszych oraz 
najlepszego zawodnika z Bogu-
szowa-Gorców i z powiatu wał-
brzyskiego. Nagrody otrzymali 
również najlepsi zawodnicy – 
członkowie NSZZ „Solidarność”. 
Wśród wszystkich uczestników 
biegu rozlosowano 10 vouche-
rów na wakacyjny przejazd nad 
Bałtyk i z powrotem.

Wcześniej w Biegu Magda-
lenki na dystansie 300 m starto-
wały dzieci pięcio- i sześcioletnie.

Dwudniowa impreza za-
częła się w piątek meczem 
wspomnień rozegranym po-
między weteranami wałbrzy-
skiej piłki nożnej Victoria 
Wałbrzych, a drużyną Górnik 
Gorce. Po zaciętym pojedyn-
ku zwyciężyli młodsi (6:2).

Cała dwudniowa impreza 
obfitowała w atrakcje, m.in. 
występ Orkiestry Górniczej 
Węgla Kamiennego Victoria-
-Wałbrzych-Thorez, turniej 
piłki nożnej dla dzieci, turniej 
wiedzy górniczej, turniej o pu-
char Magdalenki w bowlingu, 

koncert zespołu 50+, 
pokazy karate i występy 
zapaśniczek, plac zabaw 
z dmuchanymi zjeżdżal-
niami oraz dużo gier i 
zabaw dla dzieci ani-
mowanych przez Regio-
nalne Centrum Pomocy 
Rodzinie z Wałbrzycha. 
Sobotni piknik zakończył 
pokaz sztucznych ogni.

Organizatorami im-
prezy byli Dolnośląskie 
Stowarzyszenie Kultury Zdrowot-
nej i Sportu NSZZ Solidarność z 
prezesem Rafałem Tomczakiem 
na czele, Przedsiębiorstwo Usłu-
gowo-Handlowe „COMMAX” Zdzi-
sław Sommerfeld, Hotel Piotr i Re-

stauracja Magdalenka.  Patronami 
imprezy byli starosta wałbrzyski 
Jacek Cichura i przewodniczą-
cy Zarządu Regionu Dolny Śląsk 
NSZZ Solidarność Kazimierz Kimso.

SK
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Ogromną rolę w działaniach na Nadodrzu pełni mama Romana Płatka – Danuta. To dzięki niej umie tak dobrze 
porozumiewać się z seniorami. 
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Społecznicy

Nadodrze dla pokoleń
Kiedyś to solidarność między ludźmi pozwoliła nam osiągnąć narodową wolność. Dziś ta 
sama międzyludzka solidarność pozwala nam zadbać o każdego człowieka – mówi Roman 
Płatek, animator międzypokoleniowych działań na wrocławskim osiedlu Nadodrze. 

T 
o dzięki solidarności pokole-
niowej dzieci z trudniejszych 
rodzin także mogą być zadba-

ne i ukierunkowane życiowo, a star-
si być otaczani jeszcze większym 
szacunkiem i angażować się w roz-
wój kolejnych pokoleń – podkreśla 
pięćdziesięcioletni Roman Płatek. 
Pan Roman urodził się tuż po za-
żegnaniu we Wrocławiu epidemii 
czarnej ospy i jest niepełnosprawny. 
Stan zdrowia nie pozwala mu na 
podjęcie regularnej pracy, angażuje 
się więc, na ile może, w działania 
społeczne. Bo, jak mówi za Janem 
Pawłem II, to praca uszlachetnia. 
A praca nakierowana bezpośrednio 
na najgłębsze potrzeby człowieka 
– tym bardziej. 

Infopunkt i Seniorzy

Swoją działalność na Nadodrzu 
rozpoczął od dyżurów w bibliotece 
kombatanta przy Związku Sybira-
ków. Tutaj coraz lepiej poznawał 
sposób myślenia i potrzeby senio-
rów. 

– Dla nich często ważne jest, 
by ktoś po prostu ich wysłuchał – 
mówi. – Bo noga tak jak boli będzie 
bolała, a syn może nadal będzie 
sięgał po alkohol. Ale to, co ma 
ogromną wartość: poczują się przy-
najmniej wysłuchani i zrozumiani. 

Dlatego we współpracy z Info-
punktem Nadodrze, który zajmuje 

się wpieraniem lokalnych inicjatyw, 
zainicjował pierwszą w Polsce Radę 
Seniorów. Rada konsultuje decyzje 
osiedla Nadodrze, a czasem miasta, 
z perspektywy potrzeb seniorów 
już od 2014 r. Zwraca uwagę na to, 
gdzie potrzeba chodnika, sklepu 
spożywczego, przystanku. 

– Mamy swój udział w tym, że 
Nadodrze pozostało jedyną dziel-
nicą miasta, w której wrocławianie 
mają duży dostęp do rzemieślników 
– wyjaśnia Roman Płatek. – Dzięki 
działaniom  i poparciu Rady Senio-
rów zorganizowano dofinansowa-
nie do czynszów i  w ten sposób 
ułatwiono im działanie.

Członkowie Rady organizują 
różnego rodzaju akcje integra-
cyjne, współpracują  z MDK-ami  
w organizacji imprez dla seniorów, 
zajęć plastyczne etc. Włączają się 
w inicjatywy miejskie jak marsz 
kapeluszy. Starsi dzięki temu zy-
skują motywację do wyjścia z domu 
i radość życia. 

Wystawy serwisów 

Kawiarenka Seniora przy In-
fopunkcie to był kolejny trafiony 
pomysł. Spotykali się tu starsi 
i młodsi, wymieniali sposobem 
patrzenia na świat, dobrze się ba-
wili. „To na Nadodrzu zaczynało 
się powojenne życie miasta, pokaż-
my to!” – zaproponował pewnego 

dnia Roman.  Każdy zaangażował 
się w organizację wystawy, przy-
nosząc cenne zdjęcia i przedmioty 
z lat wojennych i powojennych. 
Tak powstała wystawa „Nadodrze 
z pamięci”, do której ludzie z ka-

wiarenki przeprowadzili także na-
grania. Zbudowano pomost między 
starszym a młodszym pokoleniem. 

Potem były kiermasze robótek 
seniorów i wystawa serwisów, która 
sprawiła organizatorom i odwiedza-
jącym wiele radości. 

– Chyba każda z babć miała za 
szybą w kredensie serwis, którego 
dzieciom nie można było dotykać 
– wspomina z uśmiechem pan Ro-
man. – Dziś jest powodem wzru-
szeń i pełnych pogody wspomnień 
z tamtych lat. Przez wystawę przy-
pomnieliśmy także, że budowanie 
Polski wolnej nie zaczęło się po 
1989 r. Że wtedy w latach 50., 60. 
i 70. kształtowaliśmy kolejne poko-
lenia także na to, by mogły podjąć 
zryw Solidarności. 

Pan Roman z żalem mówi, że 
kawiarenka działała tylko przez 
rok, bo nie udało się znaleźć dla 
niej miejsca na stałe. Nie udało się 
także zrealizować marzeń o zbu-
dowaniu sceny lokalnej czy kina, 
ponieważ nie udało się pozyskać 

pomieszczeń. Dworzec Nadodrze 
został sprywatyzowany.

– Wszystkie duże inicjatywy 
dzieją się na Starym Mieście, gdzie 
seniorom ze względu na zatłoczenie 
centrum, trudniej dojechać – mówi 
pan Roman. – Dlatego chcielibyśmy 
stworzyć drugie, przyjazne wszyst-
kim pokoleniom centrum, właśnie 
tutaj. Zorganizować też kawiarenkę 
w stylu lat 60., z ciężkimi zasłona-

mi i klimatem, by seniorzy którzy 
niechętnie chodzą do nowocze-
snych lokali, mieli swoje przyjazne 
 miejsce. 

Na razie taką funkcję miejsca 
spotkań pełni Pchli Targ Nadodrze, 
gdzie starsze osoby przychodzą  
sprzedać jakiś drobiazg, a przede 
wszystkim spotkać się, nacieszyć 
przyjazną atmosferą, wymienić 
poglądy. 

Babcia i dziadek dla wnuczka

Zróbmy coś dla nas pod wła-
snym szyldem Nadodrza! – ta myśl 
towarzyszyła zaangażowanym 
w Radę Seniorów i skupiającym się 
wokół nich młodszym osobom. Tak 
w 2016 powstało Stowarzyszenie 
Przyjaciół Nadodrza, do którego 
przeszła znaczna część członków 
Rady Seniora 

Zarówno w Stowarzyszeniu jak 
też w Infopunkcie młodzi ludzie 
z zaangażowaniem podejmują 
współpracę z seniorami. Organizują 
wyjścia do teatrów, na wernisaże, 

do muzeów, na wycieczki. Bo, jak 
przypomina pan Roman, motywacja 
do wyjścia z domu jest dla osób 
starszych czymś bardzo ważnym. 

– Od młodości chciałem praco-
wać dla środowisk lokalnych – wy-
jaśnia. – Obserwowałem, że na nic 
zdadzą się najciekawsze wystawy 
czy koncerty, jeśli ktoś nie rozu-
mie sztuki. Dlatego postanowiłem 
dzielić się swoją fascynacją i wiedzą 
o kulturze i sztuce. Do tego stopnia, 
że gdy 10 lat temu został bratem 
we wspólnocie Cichych Współpra-
cowników Krzyża, postanowiłem 
pozostać nadal w animowanym 
przeze mnie środowisku. 

Współpraca na Nadodrzu to 
działanie dla wspól-
nego dobra ki lku 
pokoleń wrocławian. 
Okazją do tego była 
także kolejna wystawa 
– w Gimnazjum nr 4, 
gdzie uczniowie razem 
z seniorami zorganizo-
wali wystawę o dzie-
ciństwie na Nadodrzu. 
Dzieci współtworzyły 
ją, nosząc antyramy 
na zdjęcia i ekspona-
ty, recytując wiersze 
o swojej „lokalnej 
ojczyźnie”, kształtu-
jąc swoją tożsamość 
dzięki odkrywaniu, 
jak kiedyś wyglądała 
dzielnica, z której po-
chodzą. Od starszych 
dowiadywały się cie-
kawych opowieści 
z przeszłości, a starsi 
czerpali radość z kon-
taktu z młodszym po-
koleniem. 

– Moi wnukowie 
mają wszystko, czego 
im potrzeba – mówi 
pani Mirosława. – A ja 
mogłam tu zająć się 

„innymi wnuczkami”. Także tymi, 
które nie mają łatwego startu w do-
mu (a na Nadodrzu ich nie brakuje). 
Podzielić się swoim ciepłem, pod-
powiedzieć, ukierunkować. A na-
wet – wspólnie zagrać w spektaklu. 

– Jest frajda! Gramy, śpiewamy, 
pieczemy i sprzedajemy ciasteczka, 
przynosimy maskotki na fanty, ku-
pujemy. Działamy nie ze względu 
na to, czy ktoś jest „z prawa” czy 
„z lewa”, „z północy” czy „połu-
dnia”. Ale – działamy dla dobra 
wspólnego – pan Roman mówi 
z błyskiem w oczach. – Tak za-
wiązuje się solidarność międzypo-
koleniowa, do której zapraszamy 
chętnych z każdej części miasta. 

DOROTA NIEDŹWIECKA

Zarząd Stowarzyszenia Osób Represjonowanych 

w Stanie Wojennym, Zarząd Regionu Dolnośląskiego 

zwołuje na dzień 5 VII 2018 r. na godz. 16:00 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

które odbędzie się we Wrocławiu, 

Plac Solidarności 1/3/5

w  sali 403 na czwartym piętrze

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków  – informacja 

o przyczynach zwołania Walnego Zebrania oraz 
przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania 
Członków.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Zmiany w Statucie.
6. Zmiany w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
7. Podjęcie uchwał.
8. Wolne wnioski.

Skarbnik
Jan Winnik

Wiceprezes
Krzysztof Tenerowicz

Wszystkich chętnych do współpracy 
z Nadodrzem organizatorzy zapra-
szają do Czytelni Kombatanta przy 
Związku Sybiraków III RP przy ul. 
Chrobrego 11/2a Tel. 71/32 19 141



Rozrywka

HUMORHUMOR

Z CYKLU: MISTRZOWIE BHP

Rozmowa o pracę w urzędzie państwo-
wym na stanowisko asystenta dyrektora:

– Czemu ubiega się pan o to stanowisko, 
jakie są pańskie ambicje. Proszę mnie pozy-
tywnie zaskoczyć.

– Przestań tato z tymi pytaniami.



Optymista – człowiek, który jak się po-
tknie i wywróci to się cieszy, że fizyka działa 
jak należy.



Rozmawiają dwa koguty, siedzące na 
grzędzie:

– Widziałeś tę nową kokoszkę, która po-
jawiła się niedawno w kurniku?

– No, całkiem znośna.



Rok 1961. Synek biegnie do taty.
– Tato tato, ruscy w kosmos polecieli!
– Co, wszyscy??!
– Nie, tylko jeden
– No to na co ty mi głowę zawracasz.



Mąż wraca pijany nad ranem do domu. 
W drzwiach wita go żona:

– Gdzie byłeś całą noc!?
– Grałem z chłopakami w pokera



Jako rozwiązanie proszę podać cyfry z wyróżnionej kolumny. Wśród osób, które do 10 sierpnia 
2018 r. nadeślą mailem na adres: redakcja.wroc@solidarnosc.org.pl lub pocztą prawidłowe 
rozwiązanie rozlosujemy nagrodę książkową. W tytule maila proszę wpisać Sudoku nr 1.
Hasło krzyżówki w poprzednim numerze „DS” to: Święty Antoni od zguby broni.
Nagrody wylosowali: pan Artur ze Świdna, pani Grażyna z Wrocławia i pani Danuta z Kłodzka. 
Gratulujemy. Nagrody wyślemy pocztą. 

– Ile dni żyje ryba po złowieniu przez 
wędkarza?

– Dwa dni z hakiem
– I ja mam w to uwierzyć?! Pakuj walizki 

i wynoś się z domu!!!
– Ty też, bo to już nie nasz dom 



– Jakie są ulubione kwiatki abstynenta?
– Piwonie



Żona pyta Tomasza Knapika:
– Mówiłeś coś?
– Nie, film oglądam.



Jak inaczej nazywa się damska torebka?
Bęben maszyny losującej.



Wieczór. Syn, przed wyjściem na miasto, 
szuka czegoś w szufladzie. Przygląda się temu 
ojciec:

– Czego tam szukasz?
– Latarki.
– Po co ci?
– Bo idę na randkę.
– Za moich czasów na randki chodziło 

się bez latarki!
– I patrz, na co trafiłeś.

SUDOKU nr 1

Złote myśli
Lepiej uczyć się rzeczy pożytecznych niż podziwianych. 

Św. Augustyn.

Nie można szukać złota w błocie. 
Św. Hieronim.

Szczęśliwy jest człowiek, który posiada to, czego chce, 
a nie chce nic złego. 

Św. Augustyn.

Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech, i pamiętaj, 
jaki spokój można znaleźć w ciszy. 

Maks Ehrmann

Szukaj ciszy! Zagłębiaj się w jej tajemnicę. 
W niej znajdzie twoje serce odpowiedzi, których rozum 
znaleźć nie potrafi . 

Phil Bosmans,

Cisza jest święta. Zbliża ludzi, gdyż tylko ci, którzy się 
dobrze ze sobą czują, mogą siedzieć w milczeniu. 

Nicholas Sparks
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Celem jest wypełnienie diagramu 9 × 9 w taki sposób, aby w każdym wierszu, w każdej 
kolumnie i w każdym z dziewięciu pogrubionych kwadratów 3 × 3 (zwanych „blokami” lub 
„podkwadratami”) znalazło się po jednej cyfrze od 1 do 9.


