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Zarząd Regionu

Aldona Wiktorska-Święcka i Kazimierz Kimso

Region Dolny Śląsk  
ma strategię rozwoju

35 lat temu
4 października 1984 r. ukazuje się setny 

numer „Tygodnika Mazowsze”. Było to najważ-
niejsze i najpopularniejsze pismo informacyjne 
podziemnej „S” lat 80., wydawane w Warszawie 11 
II 1982 – 12 IV 1989; zamieszczano w nim informa-
cje o działalności „S” w konspiracji, oświadczenia 
Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej (dlatego 
było uznawane za organ TKK) oraz RKW Mazow-
sze, wiadomości o represjach, dyskusje nt. polityki 
opozycji wobec reżimu, wywiady z przywódcami 
„S” działającymi jawnie, m.in. Lechem Wałęsą, czy 
w podziemiu: Zbigniewem Bujakiem, Władysła-
wem Frasyniukiem oraz m.in. ze Zbigniewem 
Brzezińskim, Jerzym Giedroyciem, Natalią Gor-
baniewską, Czesławem Miłoszem, Tadeuszem 
Konwickim, Stefanem Kisielewskim, Kurtem 
Vonnegutem, Jane Fondą. W stanie wojennym 
publikowano także krótkie opowiadania Marka 
Nowakowskiego. Pismo kolportowano w całym 
kraju.

30 lat temu
4 października 1989 r. w Gdańsku rozpoczy-

na się posiedzenie Prezydium KKW NSZZ „Solidar-
ność”. Główne tematy to problemy finansowania 
Związku oraz udział przedstawicieli „S” w pracach 
rad narodowych. Zostaje przyjęty wzorcowy 
projekt ordynacji związkowej na Walne Zgro-
madzenie Delegatów Regionalnych. Prezydium 
popiera swobodne organizowanie się komitetów 
obywatelskich na wszystkich szczeblach i sprze-
ciwia się używaniu przez nie nazwy Solidarność, 
co wzbudza liczne protesty.

25 lat temu
29 września – 1 października 1994 r. 

w Mielcu obraduje VI KZD NSZZ „Solidarność”. De-
legaci oceniając sytuację w kraju, stwierdzają, że 
obecny rząd działa na szkodę Polski i jej obywateli. 
Decyzje rządu i Sejmu krytykuje także prezydent 
Wałęsa, który stwierdza, że tylko „Solidarność” 
może dać polskiemu kapitalizmowi ludzką twarz. 
Delegaci wyrażają dezaprobatę dla procesu prze-
kształceń własnościowych w Polsce, jednocześnie 
uznając powszechne uwłaszczenie za zadanie 
fundamentalne. Zjazd zobowiązuje KK do przy-
gotowania założeń prawnych w sprawach: ubez-
pieczeń społecznych, gwarantowanego dochodu 
minimalnego, reprywatyzacji i powszechnego 
uwłaszczenia, systemu podatkowego, instytucji 
skarbu państwa. W uchwale przyjęto, ze powyższe 
regulacje powinny stanowić dopełnienie solidar-
nościowego projektu Konstytucji RP.

15 lat temu
27 września 2004 r. pod Dolnośląskim 

Urzędem Wojewódzkim manifestowali uczest-
nicy warsztatów terapii zajęciowej, ich rodziny 
i pracownicy ośrodków, gdzie takie warsztaty się 
odbywają. Protestowano przeciw zmniejszaniu 
nakładów na ten cel.

10 lat temu
2 października 2009 r. podczas XXI Walne-

go Zebrania Delegatów w Dzierżoniowie, jego 
uczestnicy wezwali Komisję Trójstronną do do-
prowadzenia do nowelizacji ustawy o skutkach 
łagodzenia kryzysu.

5 lat temu
Mirosław Wiśniewski, zwolniony dyscyplinar-

nie z Rőbena w Środzie Śląskiej został 15 paździer-
nika przywrócony do pracy przez wrocławski sąd.

Pracodawca zwolnił społecznego inspektora 
pracy dyscyplinarnie. Postawił mu 15 zarzutów 
w zakresie przestrzegania przepisów BHP, naru-
szenia obowiązków sumiennego i starannego 
wykonywania pracy oraz obowiązku przestrze-
gania czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy. 

Sąd Okręgowy pomimo apelacji złożonej 
przez pracodawcę w całej rozciągłości podzielił 
wyrok sądu pierwszej instancji. Wyrok zapadł 16 
października. 

Komisja Zakładowa uważała od samego 
początku, że zwolnienie było bezpodstawne 
i miało doprowadzić do osłabienia związku za-
wodowego.

Kalendarium

O becna na posiedzeniu ZR 
dr hab. Aldona Wiktor-
ska-Święcka przedstawiła 

główne założenia Strategii Roz-
woju Regionu Dolny Śląsk NSZZ 
„Solidarność”. Przewodniczący 
Kazimierz Kimso przypomniał, 

że zanim powstał ten dokument 
Zespół ds. Strategii zbierał się 
cyklicznie przez niemal rok. 

Przewodząca pracom nad 
strategią prof. Święcka zazna-
czyła, że jest to praca wyjąt-
kowa, bo pionierska w skali 
kraju. Jak podkreśliła, związki 
zawodowe stoją dziś przed 
wielkimi wyzwaniami związa-
nymi z procesami, które dzieją 
się w zglobalizowanym świe-
cie. Region Dolny Śląsk jest 
organizacją bardzo aktywną 
i odpowiadającą na potrzeby 
ludzi pracy, dlatego potrzebne 
było postawienie wielu pytań 
i problemów, przed jakimi stoją 
i staną jeszcze związkowcy.

W jakim punkcie na ścieżce 
rozwoju znajduje się Region Dol-
ny Śląsk NSZZ „Solidarność” oraz 
jaka będzie jego prawdopodobna 
droga rozwoju? 

Gdzie organizacja powinna 
się znaleźć w 2030 roku?

W jaki sposób pożądany stan 
zostanie osiągnięty, tj. jak zosta-
nie zrealizowany wyznaczony 
w strategii cel strategiczny?

W okresie marzec – czerwiec 
2019 odbyło się 8 moderowanych 
spotkań zespołu. Przeprowadze-

nie planowania strategicznego 
pochłonęło około 20 godzin, 
podczas których dokonano anali-
zy dotychczasowych działań oraz 
wypracowano kluczowe elemen-
ty strategii rozwoju, odwołując 
się do wartości, celów i doświad-
czeń organizacji. Spotkania peł-
niły jeszcze jedną, istotną rolę: 
wzmacniały i legitymizowały po-
wstający dokument. Tym samym 
strategia jest strategią członków 
reprezentujących Region Dolny 
Śląsk NSZZ „Solidarność”, którzy 
wspólnie wypracowali kluczowe 
jej elementy – akcentowała prof. 
Aldona Święcka.

Członkowie Zarządu Regionu 
postanowili jednogłośnie zareko-
mendować delegatom na WZDR 
dokument Strategii.

Po przyjęciu rezygnacji Rado-
sława Mechlińskiego i Kazimierza 
Boguckiego Zarząd przyjął nowy 
schemat organizacyjny i posta-
nowił przeprowadzić wybory 

uzupełniające podczas zjazdu 
w Górze.

Zebrani wysłuchali także 
informacji z prac prezydium 
ZR i Komisji Krajowej Związku, 
przyjęli uchwałę ws. wykonania 
budżetu za pierwsze półrocze, 

ws. przyjęcia sprawozdania 
z działalności Regionu, przegło-
sowali porządek obrad zjazdu 
w Górze i przyjęli uchwałę ws. 
wyrażenia zgody na przeprowa-
dzenie strajku w Essity Opera-
tions Poland sp. z o.o. Oława.

Przewodniczący organizacji 
zakładowej w Oławie Andrzej 
Kozłowski jest w sporze zbio-
rowym z pracodawcą. Obecny 
etap tej konfrontacji to czeka-
nie na przedstawienie media-
tora. Jak wyjaśniał Kozłowski, 
pracodawca prowadzi bardzo 
niedobrą politykę płacową. 
W przypadku przyznawania 
premii pracownicy są niespra-
wiedliwie różnicowani. Około 
dwustu pracowników produk-
cyjnych otrzymuje znacznie 
wyższe świadczenia od tych, 
którzy pracują w magazynach, 
warsztatach czy w biurach, ale 
są i tacy, którzy nie otrzymu-
ją żadnych. Do tego jeszcze 

pracodawca przyznaje tę premię 
na okres trzech miesięcy. Związ-
kowcy gotowi są do protestu, jeśli 
ich postulaty (nie tylko związane 
z premiowaniem) nie zostaną 
uwzględnione.

Podczas zebrania swój pro-
gram przedstawili kandydaci do 
sejmu z list Zjednoczonej Prawicy, 
mocno od lat związani ze związ-
kiem, i w dalszym ciągu czynni 
działacze – Małgorzata Calińska-
-Mayer i Krzysztof Domagała.

Małgorzata Calińska-Mayer 
przez 29 lat przewodniczyła naj-
większej na Dolnym Śląsku Ko-
misji Zakładowej Polar-Whirlpool, 
a obecnie przewodniczy Sekcji 
Krajowej Przemysłu Elektroma-
szynowego NSZZ „Solidarność”. 
Krzysztof Domagała jest z kolei 
obecnym przewodniczącym So-
lidarności w Whirlpoolu i człon-
kiem Zarządu Regionu NSZZ 
„Solidarność” Dolny Śląsk. Oboje 
łączy jeszcze jedno – są aktyw-
nymi samorządowcami. Calińska 
to radna sejmiku wojewódzkiego, 
a Domagała jest członkiem Zarzą-
du Powiatu Milickiego.

– Jeśli zostanę wybrana do sej-
mu, będę działała na rzecz ludzi 
pracy. Moim celem jest stanowić 
takie prawo, które da się bezpo-
średnio przełożyć dla dobra ludzi 
– deklarowała Calińska.

Kandydatka do sejmu dała się 
poznać w sejmiku wojewódzkim 
jako bardzo aktywna radna. Działa 
w wielu komisjach – polityki spo-
łecznej, budżetowej, kultury, infra-
struktury, i komisji statutowej. Jest 
bardzo zaangażowana w sprawy 
kultury i służby zdrowia. Jak sama 
mówi, jest łącznikiem i zarazem 
mediatorem między instytucjami 
kultury a Zarządem.

– To dzięki i moim staraniom 
instytucje kultury otrzymały już 
podwyżki i myślę, że dostaną ko-
lejne od stycznia przyszłego roku, 
bo wniosek do budżetu podpisał 
cały Klub PiS-u – zapewniała Ca-
lińska.

Calińska deklaruje również, że 
w przypadku zdobycia mandatu 
posła priorytetem będą dla niej 
kwestie służby zdrowia, zapewnia 
wolę rozwiązywania problemów 
ratownictwa medycznego i zwięk-
szenie standardów bezpłatnej 
opieki medycznej. Chce też swoją 
aktywność przełożyć na pomoc 

Na początku października w Górze (4.10) odbędzie się kolejne WZD Regionu Dolny 
Śląsk. Obradujący na wrześniowym posiedzeniu Zarząd Regionu przyjął uchwałę 
rekomendującą delegatom na WZD strategię działania Regionu, wysłuchał 
kandydatów na posłów oraz liczne informacje i przyjął stosowne dokumenty.

cd. na str. 6 u
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Grzegorz Makul, Kazimierz Kimso i Piotr Majchrzak w procesji z darami.

Piotr Duda przemawia przed mszą św.

Wały jasnogórskie wypełnił tłum pielgrzymów z całej Polski
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Pielgrzymka Ludzi Pracy

Podjąć wyzwanie  
z Solidarnością

W e mszy, której przewod-
niczył arcybiskup Józef 
Kupny, uczestniczył m.in. 

premier Mateusz Morawiecki. Za-
bierając głos przed mszą, premier 
mówił, m.in. że w zmieniającym się 
błyskawicznie świecie Polska musi 
podjąć nowe wyzwania, ale trzeba 
to zrobić z Solidarnością.

Przewodniczący Komisji Kra-
jowej Piotr Duda przypomniał, że 
w ostatnich latach rządzący spełnili 
wiele postulatów Związku, po trud-
nych rozmowach. Wyraził nadzieję, 
że uda się w najbliższych latach 

wprowadzić kryterium stażu pracy 
przy przechodzeniu na emeryturę.

– To wyjątkowa pielgrzymka, 
wyjątkowa dlatego, że jesteśmy 
tutaj jako wszyscy ludzie pracy, 
nie dzieląc się na poszczególne 
grupy zawodowe. Jesteśmy tu jako 
solidarność, ta międzyludzka, ale 
także jako NSZZ „Solidarność”. I za 
to wam w imieniu Komisji Krajowej 
i władz związku osobiście dzięku-
ję. To dla nas bardzo ważne, dla 
ludzi Solidarności, że możemy być 
w tym ważnym miejscu razem. To 
także pierwsza pielgrzymka, na któ-
rej będziemy się modlić wspólnie 
z premierem RP. Po raz pierwszy 
na Pielgrzymce Ludzi Pracy jest 
premier rządu RP. Panie premierze 
Bóg zapłać, że jest pan z nami, jak 
zawsze zatroskany o ludzi pracy. 
Bóg zapłać, że możemy się wspól-
nie modlić o świat pracy, o lepsze 
jutro polskiego pracownika. Tutaj 
w Częstochowie przyjęliśmy uchwa-
łę programową, która jest najważ-
niejszym dokumentem do realizacji 
dla nas wszystkich. Dlatego chciał-

Niedzielna msza na jasnogórskich wałach (15 września) zgromadziła licznie członków NSZZ 
„Solidarność” z całej Polski. Nie zabrakło oczywiście związkowców z Regionu Dolny Śląsk. 

bym z tego miejsca, jak co roku, 
przypomnieć, co w ostatnim roku, 
a w zasadzie ostatnich czterech la-
tach, w trudnych negocjacjach z rzą-
dem udało się osiągnąć dla dobra 
ludzi pracy. Bo przecież w dialogu, 
niejednokrotnie trudnym dialogu, 
można osiągnąć pozytywne rozwią-
zania dla pracowników, ale i także 
pracodawców.

Przypomnę – to klauzule spo-
łeczne w prawie zamówień pu-
blicznych, które pozwalają na to, 
aby nie tylko najniższa cena, ale 
przynajmniej minimalne wynagro-

dzenie, umowy o pracę były brane 
pod uwagę w zamówieniach. To 
tzw. syndrom pierwszej dniówki, 
to powrót do wieku emerytalnego 
sprzed reformy, to wolne niedziele, 
o których już mówiłem w ubiegłym 
roku. Niedziele dla rodziny i Boga, 
to dla nas, i dla was. Dzisiaj wielu 
z was może być na tej pielgrzymce, 
dlatego że ma dzień wolny dla swo-
jej rodziny i Boga. To dla nas bardzo 
ważne i w tym temacie jesteśmy 
konsekwentni. 
Ale w tym roku 
także możemy 
powiedzieć 
o bardzo waż-
nych decyzjach 
wspólnie ustalo-
nych z rządem, 
dotyczących 
chociażby wy-
konania pierw-
szego postulatu 
gdańskiego, ale 
nie tylko gdań-
skiego. Mam na 
myśli pluralizm 

związkowy. Za niecały miesiąc 
funkcjonariusze służb munduro-
wych będą się zrzeszać w związ-
kach zawodowych, jakie uważają za 
słuszne, a nie tylko w jednym wy-
branym. To wielki sukces i realiza-
cja testamentu robotników z 1980 r. 
– oświadczył przewodniczący. 
– Mam nadzieję, że wspólnie z rzą-
dem w przyszłej kadencji dokoń-
czymy również 14. postulat. Mówi 
on o obniżeniu emerytury, ale także 
o emeryturach stażowych.

I wreszcie ostatni punkt. To 
zmiana ustawy o minimalnym wy-

nagrodzeniu – czyli 
stawka godzinowa. 
Wyłączenie z minimal-
nego wynagrodzenia 
dodatku w godzinach 
nocnych i za wysługę 
lat. To bardzo ważne 
dla wszystkich, którzy 
zarabiają na poziomie 
minimum socjalnego, 
bo płaca minimalna 
w naszym kraju w taki 
sposób niestety wyglą-
da. Ale to, co ostatnio 
się stało, ta decyzja 
rządu i podpisanie 

przez Premiera rozporządzenia, że 
w przyszłym roku płaca minimalna 
będzie wynosić 2600 zł jest wiel-
kim skokiem do przodu – dodał. 
– To jest to, o co nam chodziło już 
w 2010 r. Wtedy pamiętacie, zbiera-
liśmy podpisy pod projektem oby-
watelskim, zebraliśmy ponad 350 
000 podpisów. Prosiliśmy ówczesny 
rząd, ówczesnych parlamentarzy-
stów rządzących naszym krajem, 
aby minimalne wynagrodzenie wy-

nosiło przynajmniej 50 proc. prze-
ciętnego wynagrodzenia. Co zrobili? 
Wyrzucili podpisy do kosza, razem 
z projektem ustawy. Czekaliśmy na 
to dziewięć lat. I wreszcie docze-
kaliśmy się – przypomniał Duda. 
Jeżeli dziś słyszymy z ust tych sa-
mych polityków, że tak znaczna 
podwyżka płacy minimalnej jest 
rozdawnictwem, to my się z tym 
nie zgadzamy. To jest wynagrodze-
nie za całomiesięczną ciężką pracę 
pracownika. Jeszcze raz podkreślę 
– wynagrodzenie za pracę, a nie jał-
mużna i nie rozdawnictwo. Bo praca 
nie może być nigdy i nigdzie trak-
towana jak towar, bo człowiek dla 
człowieka nie może być towarem 
– musi być podmiotem. To słowa 
naszego duchowego ojca św. Jana 
Pawła II. To nasz testament, który 
musimy realizować – zakończył 
przewodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”. 

W homilii wygłoszonej przez 
biskupa przemyskiego Adama Sza-
lę pielgrzymi usłyszeli wezwanie 
do odkrywania w sobie właściwej 
hierarchii wartości, uczynienia rze-
telnego rachunku sumienia. Czy 
rzeczywiście na pierwszym miej-
scu zawsze stawiamy prawdziwe 
wartości? Hierarcha przypomniał, 
że ludzie pracy w 1980 r. upominali 
się nie tylko o godne warunki pra-
cy, o dobrą płacę, ale też o prawo 
do niedzielnej transmisji w radiu, 
czy o wolność wyznawania wia-
ry. – Dążmy do świętości w swojej 
pracy, w swoim środowisku i całej 
ojczyźnie. Nie służmy bożkom. Po-
stawmy, jak syn marnotrawny po 

przemianie, Boga na pierwszym 
miejscu, a dopiero potem czło-
wieka. Prośmy o wstawiennictwo 
błogosławionego Jerzego Popie-
łuszki o rozpoznanie właściwej 
hierarchii wartości. Słowo Soli-
darność to dla ks. Jerzego jedność 
i wspólnota miłości chrześcijan. To 
wolanie o poszanowanie ludzkiej 
godności, troska o uwięzionych, 
upominanie się o wolność dla nich 
i opieka nad ich rodzinami. Brater-
ska troska o wszystkich, którzy są 
dyskryminowani, szykanowani za 
swoje przekonania. To obowiązek 
likwidowania zła i mechanizmów 
jego działania – mówił kapłan. 

W Pielgrzymce Ludzi Pracy zor-
ganizowanej przez Region Podkar-
pacie uczestniczyli także: reprezen-
tująca prezydenta minister Agnieszka 
Lenartowicz-Łysik, minister rodziny, 
pracy i spraw socjalnych Bożena 
Borys-Szopa, kierownictwo Pań-
stwowej Inspekcji Pracy z głów-
nym inspektorem pracy Wiesławem 
Łyszczkiem oraz parlamentarzyści 
i samorządowcy.
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Władze dolnośląskiej Solidarności

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pielgrzymi na Górze Iglicznej

Rocznica

Kwiaty pod tablicą

Na Górze Iglicznej

P rzewodniczący ZR przypo-
mniał o znaczeniu, jakie mia-
ło powstanie NSZZ „Solidar-

ność” dla Europy. To Solidarność 
rozbiła mur berliński – mówił m.in. 
Kazimierz Kimso.

Tradycją dolnośląskich obcho-
dów rocznicy powstania NSZZ „So-
lidarność” jest odwiedzanie grobów 
ludzi związanych z Solidarnością. 
Związkowcy, ale i przedstawiciele 
samorządu i organizacji społecz-
nych pierwsze kroki kierują na 
Cmentarz Grabiszyński, gdzie po-
chowany jest Kazimierz Michalczyk 
postrzelony podczas manifestacji 
Solidarności 31 sierpnia 1982 roku 
i zmarły 2 września.

Tomasz Wójcik stojąc nad gro-
bem Michalczyka, pytał retorycznie, 
co zrobiliśmy z wolnością, za którą 
życie oddał Michalczyk. – Wcale 
nie chciał zginąć, ale wyszedł 
bronić wolności, której wszyscy 
zasmakowaliśmy. Wolność została 
wywalczona, ale co z nią zrobili-
śmy? Dzisiaj mamy sytuację taką, 
że wolno mówić, ale w imię tej 
samej wolności, wolno również 
deprawować wolno obrażać, wolno 
zboczenie nazywać normalnością, 
zło nazywać szczęściem i dobrem, 
a tych którzy odważą się wypowie-
dzieć słowa obrony dla wartości, 
które wyznają, nazywa się niena-
wistnikami.

Historyczny działacz Solidar-
ności, były poseł, a obecnie szef 
„S” na Politechnice Wrocławskiej, 
dodał też, że nie możemy być tyl-
ko obserwatorami, ale powinniśmy 
w obronie wartości stanąć. Zebrani 
na cmentarzu odwiedzili też groby 
Piotra Bednarza i Marii Zapart.

Msza św. w kościele przy Alei 
Pracy, gdzie modlono się w inten-
cji ludzi Solidarności sprawowana 
była pod przewodnictwem biskupa 
Andrzeja Siemieniewskiego. Homi-
lię wygłosił kapelan senior dolno-
śląskiej Solidarności ks. Stanisław 
Pawlaczek. Ksiądz prosił o to, by 
się modlić i dziękować za to, co się 
przez 39 lat udało dokonać.

Dziś musimy nadal toczyć walkę o dobre, stałe umowy o pracę, bo choć sytuacja na 
rynku pracy jest dobra, to zawsze może się zmienić– mówił przewodniczący dolnośląskiej 
Solidarności Kazimierz Kimso podczas uroczystości rocznicowych pod tablicą 
upamiętniającą strajk solidarnościowy w sierpniu 1980 r. we Wrocławiu.

Po Mszy św. ruszył pochód pod 
Tablicę Solidarności. Uroczystości 
odbyły się z udziałem władz rzą-
dowych i samorządowych. Obecny 
był wojewoda Paweł Hreniak i z-ca 
Głównego Inspektora Pracy Bogdan 
Dżastwa.

Wojewoda Paweł Hreniak za-
uważył, że zryw Solidarności się 
powiódł, ponieważ Polacy wspól-
nie stanęli do walki przeciw ko-
munizmowi.

– Działaliśmy wspólnie jako na-
ród, jako wspólnota. Pokazaliśmy, 
jak możemy robić wielkie rzeczy. 
Solidarność to symbol dobrej walki 
o przemiany społeczne i ekono-
miczne. Musimy być wdzięczni dla 
tych, których znamy, jak i dla tych 

tysięcy bezimiennych walczących 
o wolną Polskę – dodał wojewo-
da. Przewodniczący dolnośląskiej 
Solidarności Kazimierz Kimso pod-
kreślił związek ludzi Solidarności 
z Kościołem. – Solidarność powstała 
dzięki powołaniu na Stolicę Pio-
trową polskiego papieża. Wtedy 
w sierpniu wieszaliśmy na bramach 
zakładów pracy Jego wizerunki 
i Matki Boskiej Częstochowskiej. Od 
samego początku byliśmy wierni 
tym wartościom. Kimso przypo-
mniał dokonania Solidarności na 
przestrzeni 39 lat, podkreślając, że 
ten dorobek niektórzy starają się 
przemilczeć.

Strajk we Wrocławiu rozpoczął 
się 26 sierpnia 1980 r. Międzyza-
kładowy Komitet Strajkowy ogło-
sił jego zakończenie nad ranem 
1 września, po przyjeździe z Gdań-
ska delegacji MKS z potwierdzoną 
kopią Porozumień Sierpniowych 
zawartych 31 sierpnia 1980 r.

MR, JW

Mszą św. w Sanktuarium Mat-
ki Bożej Śnieżnej na Górze 

Iglicznej rozpoczęły się 17 sierpnia 
uroczystości z okazji 39. rocznicy 
podpisania porozumień sierpnio-
wych. Mszę odprawili ks. Andrzej 
Adamiak kustosz sanktuarium i ks. 
Tadeusz Faryś kapelan Solidarności 
świdnickiej. Duszpasterz w kaza-
niu przypomniał m.in. historię życia 
i działalności Anny Walentynowicz. 

Na uroczystości przybyły poczty 
sztandarowe Zarządu Regionu, 
Lasów Państwowych, Przewozów 
Regionalnych, wałbrzyskich kopalń 
oraz oddziału kłodzkiego NSZZ 
„Solidarność”.

Po Mszy św. ponad 400 członków 
związku i kilkudziesięciu pracowni-
ków Lasów Państwowych uczestni-
czyło w tradycyjnym pikniku.

BaRBaRa JanoWicz

fo
t.

 M
ar

ci
n

 r
ac

zk
o

w
sk

i

fo
t.

 M
ar

ci
n

 r
ac

zk
o

w
sk

i



23 września 2019 Dolnośląska Solidarność 5

fo
t.

 M
ar

ci
n

 r
ac

zk
o

w
sk

i

fo
t.

 M
ar

ci
n

 r
ac

zk
o

w
sk

i
fo

t.
 M

ar
ci

n
 r

ac
zk

o
w

sk
i

fo
t.

 M
ar

ci
n

 r
ac

zk
o

w
sk

i

fo
t.

 M
ar

ci
n

 r
ac

zk
o

w
sk

i

fo
t.

 M
ar

ci
n

 r
ac

zk
o

w
sk

i

Zespół Jelonek rozpoczął koncert

Muzycy zespołu Dżem przyjmują medale z rąk Jarosława Krauze

Zespół Sweet zagrał jak za dawnych czasów

Dżem Widowiskowy występ Nocnego Kochanka

Publiczność zapełniła plac przed CH Zajezdnia

Koncert

Dżem z medalami

O bchodzący 40-lecie zespół 
Dżem oraz brytyjska grupa 
Sweet. Tłum zebrany na 

placu Centrum Historia Zajezdnia 
żywiołowo reagował na kolejne 
przeboje. Legenda rocka i legenda 
polskiego bluesa, czyli Dżem udo-
wodnił po raz kolejny, że zawsze 
można liczyć na świetny koncert. 
Publiczność większość utworów 
śpiewała razem z Maciejem Bal-

carem. Gitarową ucztę dla uszu 
zapewniał Janusz Styczyński, na 
basie Beno Otręba z siwą brodą 
wyglądał pomnikowo i wraz z po-
zostałymi muzykami dbał o dobry 
blues-rockowy rytm.

 Cegła, Żyj z całych sił, Autsajder 
– to utwory, które towarzyszą fa-
nom rocka od dziesiątek lat. Wciąż 
bawią, zastanawiają, skłaniają do 
refleksji.

Przed urodzinami Dżemu 
wystąpiły legendy sprzed 40 lat. 
Brytyjska grupa Sweet. Zespół 
swój szczyt popularności przeży-
wał w latach 70. ubiegłego wie-
ku. Burzliwe życie rockmenów 
nie pozostawało bez wpływu 
na zawieszanie kariery i decy-

zje o ponownym graniu. Śmierć 
dwóch muzyków – filarów grupy 
w jej najlepszym okresie (Brian 
Connolly wokalista i Mick Tucker 
perkusista) nie oznaczała jednak 
ostatecznego rozpadu. Po latach 
zespół Sweet w zmienionym skła-
dzie koncertuje i fani hard rocka 
z lat 70. mogą dalej cieszyć się tą 
muzyką i usłyszeć ich największe 
przeboje. 

Wcześniej wystąpili wykonaw-
cy, którzy na status legend rocka 
dopiero pracują. W dobry nastrój 
wprawili publiczność polscy wy-
konawcy Jelonek z brawurowymi 
przeróbkami utworów znanych mi-
łośnikom muzyki poważnej (Vival-
di, Paganini, Chopin, Chaczaturian, 
Rossini), ale także i rozrywkowej, 
jak przeróbki przebojów Boney M 
czy legendy amerykańskiego hip 
hopu Beastie Boys.

Był ogień

Jakby mało jeszcze było skwaru 
z nieba, podwyższył temperaturę 
zespół Nocny Kochanek z solidną 
dawką heavy metalu i niezbędnymi 
efektami pirotechnicznymi (ogień 

Przypadający 31 sierpnia Dzień Wolności i Solidarności Wrocław uczcił jak co roku 
koncertem Legendy Rocka. Zgodnie z nazwą wystąpiły słynne zespoły.

ze sceny i dym). Wokalista pro-
wadził dialog z publicznością, wy-
rzucając z siebie słowa szybkością 
pocisków wypadających z karabinu 
maszynowego. 

Spragnieni mogli zaopatrzyć się 
w przerwach w napoje chłodzące, 
a głodni zjeść coś na rozstawionych 
na placu dawnej zajezdni budkach 

z kiełbaskami, zapiekan-
kami itp. 

Jeszcze raz okazało 
się, że muzyka łączy po-
kolenia, bo reprezentowa-
na była w tym dniu niemal 
każda grupa wiekowa.

O  r o c zn i cowym 
charakterze koncertu 
przypominali współor-
ganizatorzy przedsię-
wzięcia. Kiedy Dżem był 
wzywany do bisów, dzia-
łacze dolnośląskiej Soli-
darności – prowadzący 
koncert Jarosław Krauze 
wraz z przewodniczącym 
Kazimierzem Kimso oraz 
dyrektorem Centrum Hi-

storii Zajezdnia Markiem Mutorem 
wręczyli muzykom  Dżemu przy-
znane decyzją prezydenta miasta 

Jacka Sutryka medale „Zasłużony 
dla miasta Wrocławia”.

MR
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Zarząd Regionu

Komisja Krajowa

u cd. ze str. 2
Małgorzata Calińska-Mayer i Krzysztof Domagała

Członkowie Zarządu Regionu głosują nad uchwałami wewnątrzzwiązkowymi

Gdańskie krzyże
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K omisja Krajowa Niezależne-
go Samorządnego Związku 
„Solidarność” w 39. roczni-

cę podpisania Porozumień Sierp-
niowych składa hołd i wyrazy 
wdzięczności wszystkim, szczegól-
nie bezimiennym i zapomnianym 
bohaterom naszej wolności, których 
w 1980 roku połączył sztandar So-
lidarności. Ten sztandar nieprze-
rwanie prowadzi nas w duchu 
sierpniowych ideałów, spisanych 
w 21. postulatach, których reali-
zacja jest naszym najważniejszym 
obowiązkiem.

W tym roku przypada 40. 
rocznica pierwszej pielgrzymki 
Papieża Polaka do Ojczyzny. To 
On „Obudził w nas Solidarność. 
Dlatego w sposób szczególny przy-
pominamy o wielkiej roli polskiego 

Do tej listy należy dopisać rów-
nież najnowsze osiągnięcia, takie 
jak podwyżki w sferze finansów 
publicznych, przywrócenie plura-
lizmu związkowego w służbach 
mundurowych, lepszą ochronę 
przed bezprawnym zwolnieniem. 
To praktyczna realizacja zapisów 
21. postulatów sierpniowych i naj-
lepsze podziękowanie dla Bohate-
rów „Solidarności”, których zasługi 
i odwagę dzisiaj przywołujemy.

Obecnie największym wyzwa-
niem jest stworzenie warunków 
do realnego dialogu pomiędzy 
pracodawcami i pracownikami, 
których celem musi być znacząca 
poprawa standardów pracy, dialog 
dwustronny i zawierane w jego ra-
mach układy zbiorowe.
Gdańsk, 30 sierpnia 2019 r.

Kościoła w tym zwycięstwie. Bez 
wsparcia odważnych duszpasterzy, 
kapelanów, za co wielu zapłaciło 
zdrowiem, a nawet życiem, trudno 
wyobrazić sobie, aby to zwycięstwo 
było możliwe. Niezmiennie dzięku-
jemy Bogu za ich posługę i wspar-
cie, na które Solidarność zawsze 
mogła i może liczyć.

Dzisiaj NSZZ „Solidarność” jest 
największą, najsilniejszą i najlepiej 
zorganizowaną grupą społeczną 
w Polsce, mającą istotny wpływ 
na polską rzeczywistość. Dzięki 
temu pracownicy mogą cieszyć się 
przywróconym wiekiem emerytal-
nym, dynamicznie rosnącą płacą 
minimalną i minimalną stawką go-
dzinową, ograniczeniem handlu 
w niedzielę czy coraz skuteczniej-
szą polityką społeczną państwa. 

Stanowisko Komisji Krajowej 
ws. 39. rocznicy podpisania 
Porozumień Sierpniowych

dla osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów.

Krzysztof Domagała mówi do-
bitnie, że nie zamierza nic obiecy-
wać, tylko swoją pracą udowodnić, 
że zasługuje na poparcie ludzi.

– Idę do Sejmu po to, by pod-
trzymać „dobrą zmianę”. Nie da 
się dzisiaj zaprzeczyć, że społe-
czeństwu żyje się lepiej, tego nie 
można zaprzepaścić. Przyjąłem 
to wyzwanie, bo chcę pracować 

dla Polski i Solidarności, która 
zawsze była i jest dla mnie czymś 
wielkim.

Jak podkreślał przewodniczący 
Regionu Kazimierz Kimso, oboje 
kandydaci, to ludzie, za którymi 
stoi doświadczenie i duży dorobek 
w pracy dla ludzi, dający gwaran-
cję, że ich wybór będzie z wielką 
korzyścią dla ludzi pracy.

Zarząd Regionu NSZZ „Solidar-
ność” Dolny Śląsk przyjął też apel 
ws. sankcji wobec prof. Andrzeja 
Nalaskowskiego.

 „Solidarność” zawsze walczyła 
o wolność słowa, dlatego człon-
kowie jej dolnośląskiego oddziału 
uznali decyzję uczelni za haniebną. 

– Sankcja zawieszenia profe-
sora Aleksandra Nalaskowskiego 
w uprawnieniach nauczyciela 
akademickiego przez rektora Uni-
wersytetu Toruńskiego im. Mikołaja 
Kopernika prof. Andrzeja Tretyna 
z powodu opublikowania felietonu 

opisującego rzeczywistość i wyraże-
nia opinii na ten temat w tygodniku 
„Sieci” jest podwójnie haniebna – 
napisali członkowie dolnośląskiej 
Solidarności.

Uzasadniając swój apel podali 
dwa argumenty. Pierwszy powód to 
ciężkie naruszenie konstytucyjnego 
prawa do swobodnego wygłaszania 
poglądów, czyli wolności słowa. 
Drugi powód to fakt, że uczelnia 
powinna być miejscem szczegól-
nego poszanowania wolności po-
glądów, słowa, a nie ich dławienia.

Solidarność uznała, że swoim 
postępowaniem rektor toruńskiej 
uczelni dołączył do homoterrory-
stów, dlatego wyraziła swój protest 
w tej sprawie.

– Zarząd Regionu NSZZ „So-
lidarność” Dolny Śląsk w imieniu 
wszystkich, którzy o naszą wolność 
walczyli i ponieśli ofiarę, wzywa 
pana Rektora prof. Andrzeja Tretyna 
do natychmiastowego wycofania 
się ze swojej decyzji dotyczącej 
zawieszenia profesora Aleksandra 
Nalaskowskiego, natomiast ministra 
Szkolnictwa Wyższego Jarosława 
Gowina wzywa do uruchomienia 
procedury wyjaśniającej tak ciężkie 
naruszenie prawa w Uniwersyte-
cie Toruńskim. Autonomia uczelni 
nie może być usprawiedliwieniem 
jakiegokolwiek naruszenia prawa 
– czytamy w zakończeniu apelu 
dolnośląskiej Solidarności.

Janusz Wolniak

Region Dolny Śląsk  
ma strategię rozwoju
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Kandydaci

Wybory 2019
Małgorzata Calińska-Mayer (MOZ NSZZ „Solidarność” 

WHIRLPOOL COMPANY POLSKA Sp. z o.o.  Oddział we Wro-
cławiu) – przez 29 lat przewodniczyła  największej na Dolnym 
Śląsku Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Polar-Whirlpool. 
Wieloletnia członkini Komisji Krajowej i Zarządu Regionu Dol-
ny Śląsk NSZZ „Solidarność”.  Mediator na liście Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Od ubiegłego roku radna 
sejmiku województwa dolnośląskiego. Przewodnicząca Ko-
misji Skarg i Petycji, Komisji Statutowej,  wiceprzewodnicząca 
Komisji Polityki Społecznej, Komisji Zdrowia i Rodziny. Pracuje 
także w Komisji Kultury, Nauki i Edukacji, Komisji Rozwoju 
Regionalnego i Gospodarki oraz Komisji Budżetu i Finansów.

W Sejmie zamierza działać m.in. na rzecz rozwiązania 
problemów ratownictwa medycznego i  zwiększenia standardów bezpłatnej opieki me-
dycznej, pomocy niepełnosprawnym,  tworzenia propracowniczych  rozwiązań prawnych, 
zwiększenia środków na rozwój kultury oraz stałego wzrostu rent i emerytur.

Krzysztof Marek Domagała jest przewodniczącym MOZ 
NSZZ „Solidarność” WHIRLPOOL COMPANY POLSKA Sp. z o.o.  
Oddział we Wrocławiu (dawny Polar) – największej organizacji 
NSZZ „Solidarność” na Dolnym Śląsku. Jako działacz związ-
kowy zna doskonale problemy ludzi pracy. Jest członkiem 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, prezydium Zarządu 
Regionu Dolny Śląsk.

Zasiada w prezydium Europejskiej Rady Zakładowej 
w Whirlpool.

Uczestniczy w pracach Wojewódzkiej Rady Dialogu Spo-
łecznego Województwa Dolnośląskiego.

Krzysztof Domagała działa na rzecz lokalnej społeczności 
jako radny Powiatu Milickiego.

Renata Wierzbicka – przewodnicząca Komisji Zakładowej  
NSZZ „ Solidarność” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wał-
brzychu. Od 12 lat radna w Radzie Miasta Wałbrzycha. Jest 
członkiem Rady Dialogu Społecznego przy Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  Prezes Stowarzyszenia 
wałbrzyskiego Hospicjum im Jana Pawła II. W Sejmie  chce 
walczyć m.in. o nielimitowane przyjęcia do hospicjów oraz  
tworzyć ogólnopolskie programy wspierające ochronę 
zdrowia i poprawę warunków życia, szczególnie dla osób 
najuboższych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życio-
wej. Pragnie wspierać osoby niepełnosprawne ,szczególnie 
w obszarze ich aktywizacji na rynku pracy. Do tego potrzebne 
są systemowe rozwiązania, które zamierzam forsować w Sejmie. Stawia na wspieranie 
i współpracę z samorządami, bowiem to właśnie lokalne społeczności najlepiej wiedzą co 
na danym terenie jest potrzebne i jakie problemy trzeba rozwiązać w pierwszej kolejności.

Robert Pieńkowski (MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania Wrocław Centrum) pochodzi z Głogo-
wa. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału 
Nauk Historycznych, Filozoficznych i Pedagogicznych.

Od początku studiów 1985 roku był współpracownikiem 
tajnych struktur NZS na UWr i kolporterem podziemnej prasy. 
Jako kurier przywoził książki niezależnych oficyn z Warszawy, 
uczestniczył w akcjach ulotkowych i malowania haseł na mu-
rach. W latach 1987-1989 był współzałożycielem i członkiem 
redakcji niezależnego miesięcznika „Wrocławski Student”. 
W 1985 i 1988 roku brał udział w organizowanych przez pod-
ziemną „S” akcjach obliczania frekwencji w wyborach do władz 
PRL. W  1987 roku prowadził zbiórki pieniędzy na pomoc dla 
represjonowanych. W maju 1988 roku był uczestnikiem strajku okupacyjnego na UWr. oraz 
bojkotu zajęć Studium Wojskowego.

Od 1988 działał jawnie w nielegalnych strukturach  NZS na UWr. W 1989 roku był uczestni-
kiem Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów NZS. Od 1989 był członkiem Stowarzyszenia Bratnia 
Pomoc Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 80. kilkakrotnie zatrzymywany 
podczas demonstracji ulicznych we Wrocławiu.

Od 1996 jest nauczycielem historii w Zespole Szkół nr 6 we Wrocławiu. Od 1989 działa 
też w  Polskim Towarzystwie Numizmatycznym, od 2003 jest w Zarządzie Głównym PTN. 
Jest autorem artykułów i książek z dziedziny numizmatyki.

Wyróżniony w konkursie Ministerstwa Kultury i Sztuki na wydarzenie muzealne roku za 
wystawę w Muzeum Miedzi w Legnicy (1997) oraz Złotą Odznaką Za Opiekę nad Zabytkami 
(2001).

W latach 2014-2018 był przewodniczącym Klubu Radnych PiS Rady Miasta Wrocławia. 
W ostatnich wyborach ponownie uzyskał mandat radnego.

Roman Kowalczyk (ZOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Kuratorium Oświaty) jest absolwentem historii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Podczas studiów był aktywnym działaczem 
Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

W październiku 1982 roku był zatrzymany na terenie LO 
im. T. Kościuszki w Wieluniu i skazany przez kolegium ds. wy-
kroczeń na grzywnę z zamianą na 17 dni aresztu za noszenie 
metalowego znaczka z kotwicą symbolizującą Polskie Państwo 
Podziemne. W latach 1983-1989 był działaczem podziemne-
go NZS UWr, i kolporterem wydawnictw podziemnych (m.in. 
„Z dnia na dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Dolnoślą-
ski”, „Tygodnik Mazowsze”, „Promieniści”, „Spektator”, „Polityka 
Polska”, „Poglądy”, „Komunikat NZS UWr”). Wielokrotnie uczestniczył w akcjach ulotkowych, 
wiecach, manifestacjach i happeningach. Okresowo prowadził Bibliotekę NZS. 29 marca1985 
był aresztowany, przetrzymywany w areszcie WUSW we Wrocławiu, skazany wyrokiem Sądu 
Rejonowego Wrocław-Śródmieście na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata; po wniesieniu 
rewizji przez prokuraturę 25 IX 1985 wyrokiem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu skazany 
na 6 mies. więzienia. 

Był współorganizatorem strajku studentów UWr domagających się legalizacji NZS. W latach 
1989-1999 był nauczycielem we Wrocławiu. Od 1999 do 2015 roku pełnił funkcję dyr. LO nr 
XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu. W NSZZ „Solidarność” jest od 1989 roku.

Od 2016 roku jest dolnośląskim kuratorem oświaty, wcześniej był radnym województwa 
dolnośląskiego.

Jest autorem książek: Łódzki strajk studencki (1992), Studenci ’81 (2000), Czas próby. 
Wieluń–Wrocław 1980-1989 (2005).

APEL Nr 1/2019
Zarządy Regionu NSZZ Solidarność Region Dolny Śląsk

ws wyborów parlamentarnych

Po dekadzie zmagań z  totalitarnym systemem komunistycznym 
Solidarność w  1989 roku wywalczyła Polakom wolność wyboru. Dzisiaj 
wielu młodych Polaków już o tym nie pamięta i traktuje wolność wyboru 
jako coś oczywistego i trwałego.
Jednak wolność nie kultywowana, nie chroniona, nie rozwijana może być 
łatwo utracona. Dlatego Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” 
apeluje do wszystkich, członków Solidarności, sympatyków Solidarności 
jak i do tych, którym Solidarność jest obojętna, by koniecznie wzięli udział 
w zbliżających się wyborach parlamentarnych. 
Szanujemy każdy wybór Polaków, ale też zwracamy uwagę Dolnoślązaków 
na fakt, że na listach wyborczych są nazwiska osób, które przez lata 
udowodniły swoją lojalność wobec Solidarności, wobec ludzi pracy, 
wobec Ojczyzny. 
Głosując na nich nie doznacie zawodu.

Wrocław, 16.09.2019 r.

MAłgoRZAtA CALińSkA-MAyER w okręg nr 3 w Lista nr 2 wMiejsce 5

RENAtA tERESA WiERZBiCkA w okręg nr 2 w Lista nr 2 wMiejsce 15

RoMAN koWALCZyk w okręg nr 3 w Lista nr 2 wMiejsce 14

kRZySZtoF MAREk DoMAgAłA w okręg nr 3 w Lista nr 2 wMiejsce 13

RoBERt PiEńkoWSki w okręg nr 3 w Lista nr 2 wMiejsce 15

Prezentujemy sylwetki kandydatów na posła, o których wiemy, że są 
członkami naszego Związku.
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Pikieta pod siedzibą wrocławskiej TP SA. Na pierwszym planie śp. Elżbieta Pacuła. 

30 lat SKPŁ

Wierni naszym sztandarom

N ależy przypomnieć, że wiele 
z postulatów sierpniowych 
dotyczyło całej sfery dzia-

łalności umożliwiającej wpływ na 
własne losy poprzez decyzje doty-
czące całego kraju. Istotna wtedy 
była możliwość wyrażania swoich 
dążeń i opinii, możliwość wpływu 
na otaczającą rzeczywistość, troska 
o innych i chęć zapewnienia godnej 
egzystencji.

Wyrazicielem tych dążeń był 
NSZZ „Solidarność”. Po latach prze-
łomu możemy stwierdzić, że o ile 
w sferze ambicji politycznych została 
zrealizowana duża cześć postulatów, 
to w dalszym ciągu są one aktu-
alne w miejscu pracy – tam skąd 
wypłynęły.

Najważniejszy postulat sierp-
nia '80 – zgoda na powstanie Nie-
zależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność” był 
nadal aktualny w 1989 roku. NSZZ 
„Solidarność” od samego początku 
swojego istnienia zyskała duże po-
parcie wśród pracowników poczty 
i telekomunikacji. Pomimo inwigila-
cji ze strony struktur bezpieczeństwa 
ze względu na strategiczny charakter 
resortu. Budziła nadzieję na zmiany 
i rozwój niedoinwestowanej Pocz-
ty i Telekomunikacji, gdzie zarobki 
były wtedy dużo niższe od średniej 
krajowej (ok. 70%).

Od początku Solidarność 
w Poczcie Polskiej Telegraf i Te-
lefon prowadziła bardzo aktywną 
działalność na rzecz obrony praw 
pracowniczych, jednocześnie popie-

rając wszelkie działania zmierzające 
do rozwoju firmy.

Pierwszą branżową strukturę, 
obejmującą swoim zasięgiem dzia-
łania wszystkie zakłady pracy resor-
tu łączności, stanowiła powołana 
w 1980 roku Krajowa Komisja Ko-
ordynacyjna Pracowników Łączności 
NSZZ „Solidarność”. Przewodniczą-
cym został Piotr Kobak z GUTM 
Warszawa. Legalną działalność NSZZ 
„Solidarność” struktur branżowych 
przerwał stan wojenny wprowa-
dzony przez władze komunistyczne 
13 grudnia 1981 r.

Już w trakcie rozmów przy 
„okrągłym stole” w roku 1989 sze-
reg organizacji zakładowych NSZZ 
„Solidarność” w resorcie łączno-
ści rozpoczęło jawną działalność. 
Po ponownej rejestracji zaczęły 
powstawać organizacje zakłado-
we obejmujące swoich zasięgiem 
działania pracowników poczty i te-
lekomunikacji, którzy zatrudnieni 
byli w jednym przedsiębiorstwie 
pod nazwą państwowej jednostki 
organizacyjnej Poczta Polska, Tele-
graf i Telefon. Strategiczne decyzje 
dotyczące warunków pracy i wy-
nagradzania zapadały na szczeblu 
centralnym - w Dyrekcji Generalnej 
i Ministerstwie Transportu, Żeglugi 
i Łączności. Istniała naturalna po-
trzeba wyłonienia jednej, wspólnej 
dla całego przedsiębiorstwa, repre-
zentacji NSZZ „Solidarność”.

Z inicjatywą wznowienia po sta-
nie wojennym działalności w opar-
ciu o strukturę krajową wystąpili 

działacze komisji zakładowych NSZZ 
„Solidarność” w Zakład Radiokomu-
nikacji i Teletransmisji we Wrocła-
wiu i Centrum Radiokomunikacji 
i Telekomunikacji w Warszawie. 
Podczas pierwszego spotkania, któ-
re odbyło się w Warszawie w CRiT 
w dniu 26 lipca 1989 roku powołano 
Tymczasową Krajową Komisje Koor-
dynacyjną NSZZ „Solidarność” Pra-
cowników Łączności. Jej pierwszym 
przewodniczącym został Czesław 
Zbroch. W skład grupy inicjatyw-
nej weszli m.in. Krystyn Antczak, 
Elżbieta Zawodnik, Andrzej Szews, 
Teresa Rądlewska. Wkrótce z grupą 
inicjatywną nawiązali kontakt działa-
cze z innych regionów kraju.

W dnia 17–19 listopada 1989 
roku zwołano II (I po stanie wo-
jennym) Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Łączności. Odbył się on we Wro-
cławiu. Obradom przewodniczyli 
Wiesław Sagan i Marian Gmyrek. 
Sprawozdanie z działalności Tym-
czasowej Krajowej Komisji Ko-
ordynacyjnej NSZZ Solidarności 
Pracowników Łączności za okres 
26.07-17.11.1989 r. przedstawili 
Czesław Zbroch i Krystyn Antczak.

Omawiany okres przypadł na 
burzliwe zmiany społeczno-politycz-
ne i niezadowolenia pracowników 
łączności ze swojej sytuacji mate-
rialnej. Negocjacje z Ministerstwem 
Transportu, Żeglugi i Łączności oraz 
Dyrekcją Generalną dotyczyły za-
równo sytuacji PPTiT, jak i wzrostu 
płac w resorcie. Rzecznikiem inte-

resu negocjujących 
związkowców był 
wtedy Jacek Ku-
roń. Drugą stronę 
reprezentowali 
Minister Janusz 
Kamiński i od-
powiedzialny za 
kontakty ze związ-
kami zawodowy-
mi Józef Oleksy. 
Wynegocjowano 
wtedy wzrost płac 
do 87% średniej 
krajowej z możli-
wością dojścia do 
100%, co można 
było w tamtych 
warunkach uznać 
za sukces.

Udział w Zjeź-
dzie we Wrocławiu 
wzięło 80 delega-

Trzydzieści lat temu nastąpiły przełomowe wydarzenia w najnowszej historii Polski. 
Głównym motorem tamtych zmian była Solidarność, zrodzona z protestu robotniczego 
w sierpniu 1980 roku.

tów, którzy na przewodniczącego 
Sekcji Krajowej Pracowników Łącz-
ności NSZZ „Solidarność” (SKPŁ) 
wybrali Krystyna Antczaka. Do 
składu pierwszego zarządu weszli: 
Czesław Zbroch (wiceprzewodniczą-
cy), Dariusz Stadnik (wiceprzewod-
niczący), Paweł Jędrzejewski (wice-
przewodniczący) Elżbieta Zawodnik 
(sekretarz), Danuta Baranowska 
(skarbnik). Ponadto w skład Zarządu 
zostali wybrani: Janusz Jachnicki, 
Hubert Kamza, Bogumił Nowicki, 
Krzysztof Pietrusiak, Elżbieta Pa-
cuła, Benedykt Sargalski, Stanisław 
Żeligowski. 

Podczas tych obrad delegaci 
przyjęli uchwały regulaminowe oraz 
w sprawie rozwiązań płacowych 
i organizacyjnych w PPTiT oraz 
przystąpienia do PTTI (Międzyna-
rodowej Organizacji Związkowej 
Poczta, Telegraf i Telefon). W pierw-
szym Regulaminie SKPŁ czytamy – 
„z inicjatywy Komisji Zakładowych 
NSZZ »Solidarność« działających 
z państwową jednostką organiza-
cyjną PPTiT oraz na podstawie Roz-
działu V Statutu NSZZ »Solidarność«, 
tworzy się Sekcję Krajową Pracowni-
ków Łączności NSZZ »Solidarność«. 
Celem działalności Sekcji Krajowej 
jest skuteczne reprezentowanie inte-
resów pracowników łączności wobec 
władz związku zawodowego, władz 
państwowych, administracyjnych 
i resortowych. Sekcja Krajowa zrzesza 
na zasadzie dobrowolności związ-
kowe organizacje zakładowe NSZZ 
»Solidarność« z jednostek łączności”.

W tym pierwszym okresie dzia-
łania Sekcji Krajowej skupiły się na 
sprawach płacowych, reorganizacji 
PPTiT, zmian w ustawie o łączno-
ści oraz interwencjach dotyczących 
działalności Dyrekcji Generalnej 
PPTiT i Ministerstwa Łączności 
oraz spółek działających w PPTiT. 
Nawiązano kontakt ze związkami 
zawodowymi za granicą. Szczególne 
znaczenie dla związku miał kontakt 
z PTTI, który zaowocował wymier-
nymi efektami w postaci zorganizo-
wania kilkudziesięciu kursów szkole-
niowych dla naszych związkowców, 
prowadzonych przez George'a Nobla 
i Petera Atkinsa. Uwagę zwracano na 
przepływ informacji oraz stworzenie 
skutecznej struktury w tym zakresie. 
Należy przypomnieć, że posługiwano 
się wówczas głównie dalekopisem. 
Poprawę w przepływie informacji, 
a zwłaszcza szybkości ich przesyłania 
miał przynieść dopiero faks. Jedynie 
telefony grzały się jak dawniej (choć 
niekoniecznie stacjonarne).

Podział PPTiT na PUP Poczta 
Polska i Telekomunikację Polską SA 

spowodował powołanie osobnych 
struktur krajowych w obu przedsię-
biorstwach. Dnia 16 listopada 1991 r. 
zapadła decyzja Nadzwyczajnego 
Zebrania Delegatów Sekcji Pracow-
ników Łączności o podziale na bran-
żę telekomunikacyjną i pocztową. 
Na Walnym Zjeździe Delegatów 
w Kiekrzu w dniach 20–22 lutego 
1992 r. delegaci powołali osobne 
struktury branżowe. Postanowiono 
kontynuować wspólną działalność 
w ramach Krajowego Sekretariatu 
Łączności NSZZ „Solidarność”, która 
trwa do dnia dzisiejszego. Od 1992 
roku działalnością Krajowego Se-
kretariatu Łączności kierowali śp. 
Elżbieta Pacuła i w kolejnych latach 
Bogumił Nowicki oraz Jerzy Lach. 

Obecnie Sekretariatem kieruje 
Bogumił Nowicki, będąc jednocze-
śnie przewodniczącym Organizacji 
Międzyzakładowej Pracowników 
Poczty Polskiej.

Uroczystości 30-lecia utworzenia 
pierwszej po upadku komunizmu 
niezależnej struktury związkowej 
w branży pocztowej i telekomuni-
kacyjnej – Sekcji Krajowej Pracowni-
ków Łączności NSZZ „Solidarność”, 
odbędą się 26 września 2019 r. we 
Wrocławiu, w Centrum Historii Za-
jezdnia. Centrum powstało w wyre-
montowanej zajezdni autobusowej, 
w której 26 sierpnia 1980 roku do-
szło do strajku zapoczątkowującego 
wrocławską Solidarność. 

Uroczystości rozpocznie msza 
święta w kościele pod wezwaniem 
św. Klemensa Dworzaka przy Alei 
Pracy, który od 1980 r. silnie jest 
związany z Solidarnością. W stanie 
wojennym odbywały się tutaj msze 
św. w intencji ludzi pracy i Ojczy-
zny. Po mszy św. zostaną złożone 
wieńce pod tablicą upamiętniającą 
powstanie Solidarności. Następnie 
ok. 250 zaproszonych gości weź-
mie udział w spotkaniu w Centrum 
Historii Zajezdnia, w trakcie któ-
rego przewidziane jest m.in. uho-
norowanie zasłużonych działaczy 
związkowych. Obchody uświetni 
koncert Agnieszki Chrzanowskiej 
i zespołu z XVII LO im. Agnieszki 
Osieckiej.

StaniSław KieziK
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Wybiegli mimo deszczu. O 16:15 prezes Tauron Dystrybucja Robert Zasina wystartował uczestników 29. Biegu Solidarności

W porannej sesji wystartowali młodzi biegacze... ... i biegaczki

29.
BIEG
SOLIDARNOSCI
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Bieg główny – KlasyfiKacja MĘŻcZyZn

Lp. Nr Nazwisko i Imię Miejscowość Kateg. Czas
1 845 Ficner Anna Złotoryja K30/1 00:18:14
2 335 Piskorowska Danuta Wrocław K30/2 00:19:48
3 1015 Łomnicka Barbara Wrocław K40/1 00:20:04
4 924 Sulma Agnieszka Wroclaw K30/3 00:20:55
5 458 Wolak Izabela Jawor K20/1 00:21:04
6 49 Dubiel Agnieszka Wrocław K40/2 00:21:15
7 452 Białobłocka Alicja Wroclaw K30/4 00:21:40
8 639 Sikora Julia Wrocław K16/1 00:21:43
9 804 Krowicka Dorota Wrocław K50/1 00:21:54
10 1528 Drążewska Monika Wrocław K20/2 00:21:57
11 643 Peniowicz Justyna Sułów K30/5 00:21:59
12 479 Pawlik Adrianna Wrocław K20/3 00:22:03
13 906 Bryda Dorota Brzeg K40/3 00:22:14
14 236 Kułakowska Małgorzata Świdnica K30/6 00:22:27
15 795 Rogoś Monika Wrocław K30/7 00:22:29
16 54 Waleńska Ewa Wrocław K40/4 00:22:30
17 863 Lewandowska Ewa Kluczbork K50/2 00:22:47
18 151 Banasiak Anna Wrocław K12/1 00:22:51
19 821 Tarnawska Weronika Wrocław K16/2 00:23:08
20 936 Pakosz Irena Januszkowice K50/3 00:23:10

Lp. Nr Nazwisko i Imię Miejscowość Kateg. Czas
1 584 Tyburek Rafał Oława M40/3 00:17:05
2 460 Jagielski Jerzy Jawor M30/1 00:17:18
3 845 Ficner Anna Złotoryja K30/1 00:18:14
4 380 Podolski Przemysław Świdnica M50/5 00:19:56
5 63 Stolarek Michał Wrocław M20/12 00:20:07
6 927 Brodacki Waldemar Puławy M60/3 00:20:18
7 578 Cirocki Paweł Wrocław M40/20 00:21:16
8 100 Martowicz Tomasz Wilkszyn M40/27 00:22:15
9 377 Różycki Grzegorz Bielawa M40/29 00:22:28
10 395 Madej Marek Lubin M50/15 00:22:54
11 473 Chrobot Krzysztof Wrocław M50/17 00:23:07
12 936 Pakosz Irena Januszkowice K50/3 00:23:10
13 461 Jasiecki Narcyz Świdnica Śl M70/1 00:23:18
14 324 Bilińska Ewa Niedoradz K50/4 00:23:27
15 477 Załęski Henryk Sobótka M70/2 00:23:39
16 825 Kaniowski Lesław Trzebnica M60/11 00:23:53
17 150 Sowa Alina Wrocław K40/6 00:24:05
18 755 Piskorz Dariusz Kiełczów M40/55 00:24:26
19 158 Róg Mariusz Wrocław M40/62 00:24:55
20 655 Pacek Artur Świdnica M40/66 00:25:09

Bieg główny – KlasyfiKacja KOBieT

MeMORiał a. KańsKiegO  
– KlasyfiKacja geneRalna

Bieg główny – KlasyfiKacja w KaTegORiacH 
wieKOwycH

Lp. Nr Nazwisko i Imię Miejscowość Kateg. Czas
949 Boratyński Dariusz Wrocław M20/1 00:15:50

2 1467 Stepanenko Pavel M20/2 00:15:58
3 338 Buszewski Beniamin Wrocław M40/1 00:16:47
4 215 Buk Dominik Iwiny (Gm. Siechnice) M40/2 00:16:56
5 426 Zubin Mateusz Wrocław M20/3 00:16:59
6 1427 Sadowski Andrzej Wrocław M20/4 00:17:03
7 733 Wielgus Arkadiusz Roscislawice M20/5 00:17:04
8 584 Tyburek Rafał Oława M40/3 00:17:05
9 161 Bardziński Rafał Legnica M20/6 00:17:09
10 460 Jagielski Jerzy Jawor M30/1 00:17:18
11 791 Sobczyk Tomasz Wrocław M40/4 00:17:23
12 960 Gembalski Łukasz Leszno M20/7 00:17:32
13 249 Walewski Krystian Świdnica M16/1 00:17:53
14 616 Głód Mateusz Wrocław M40/5 00:18:11
15 833 Lewandowski Kuba Wroclaw M16/2 00:18:12
16 921 Kondzior Paweł Słotwina M40/6 00:18:13
17 1521 Krężel Kuba Wrocław M16/3 00:18:14
18 633 Dąbrowski Andrzej Wrocław M30/2 00:18:14
19 864 Tomowiak Rafał Leszno M30/3 00:18:22
20 823 Chociaj Bartosz Wrocław M40/7 00:18:23

KATEGORIA M-12
M-ce Nr Nazwisko i imię Miejscowość W klas. mężcz. Czas
1 223 Głowacki Mateusz Wrocław (M)68 00:20:38
2 929 Bohdanowicz Wojciech Wrocław (M)87 00:21:22
3 367 Krystek Paweł Oleśnica (M)95 00:21:40
4 679 Kucharski Mateusz Oborniki Śląskie (M)100 00:21:52
5 89 Tychanowicz Iwo Jawor (M)121 00:22:30
6 671 Kuźmicki Piotr Wrocław (M)128 00:22:44
7 828 Matkowski Michał Wrocław (M)129 00:22:45
8 423 Wojtowicz Konrad Radwanice (M)135 00:22:53
9 337 Buszewski Eryk Wrocław (M)149 00:23:12
10 897 Księżuk Igor Wroclaw (M)162 00:23:26

KATEGORIA M-16
M-ce Nr Nazwisko i imię Miejscowość W klas. mężcz. Czas
1 249 Walewski Krystian Świdnica (M)13 00:17:53
2 833 Lewandowski Kuba Wroclaw (M)15 00:18:12
3 1521 Krężel Kuba Wrocław (M)17 00:18:14
4 764 Wielgus Marcin Rościsławice (M)22 00:18:27
5 641 Puterko Maciej Wilkszyn (M)29 00:19:10
6 1014 Pawelczak Karol Wrocław (M)33 00:19:16
7 844 Polak Bartosz Żelazno (M)36 00:19:29
8 159 Piotrowski Jakub Wrocław (M)39 00:19:36
9 901 Polak Sebastian Żelazno (M)58 00:20:13
10 478 Załęski Grzegorz Sobótka (M)143 00:23:03

WYNIKI BIEGU SOLIDARNOŚCI
Bieg Solidarności

Deszcz, bieg,  
zabawa

N iemal siedemset uczestni-
ków 29. Biegu Solidarności 
walczyło ze zmęczeniem, 

rywalami i deszczem. Mimo po-
czątkowych obaw organizatorów, 
dopisali zawodnicy, których je-
sienna pogoda nie zniechęciła do 
biegania. Nie zawiedli też najmłod-
si. Na zorganizowanych dla nich 
dystansach na 500 i 1000 m w po-
szczególnych kategoriach wieko-
wych stanęło na starcie ogółem 899 
dzieci. Podobnie jak w przypadku 
uczestników biegu głównego, nikt 
nie wrócił do domu bez medalu. 
Wystarczyło tylko dobiec do mety, 
a medale wręczali przedstawiciele 
dolnośląskiej Solidarności wraz ze 
sponsorami Biegu.

Organizatorzy zawodów nie 
mieli w sobotni poranek najwe-
selszych min, bo mocno padający 
deszcz rodził obawy, czy dopiszą 
zawodnicy. Obawy okazały się płon-
ne, bo już po 8 zaczęli się schodzić 
amatorzy biegania, dla których liczy 
się przede wszystkim ruch na świe-
żym powietrzu.

Dyrektor Biegu Danuta Utrata 
jako pierwsza wystrzeliła z pisto-
letu startowego. Na trasę wyruszy-
ły biegaczki urodzone 7 lat temu, 
a kwadrans po nich ruszyli chłopcy. 
I tak, aż do południa, w kolejnych 
wyścigach Biegu Młodzików rywa-
lizowały dzieci w wieku od 7–12 
lat. Prezes Dolnośląskiego Stowarzy-
szenia Kultury Zdrowotnej i Sportu 

Dyrektor biegu Danuta Utrata rozpoczęła poranną serię biegów
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Bieg Solidarności

KATEGORIA M-20
M-ce Nr Nazwisko i imię Miejscowość W klas. mężcz. Czas
1 949 Boratyński Dariusz Wrocław (M)1 00:15:50
2 1467 Stepanenko Pavel (M)2 00:15:58
3 426 Zubin Mateusz Wrocław (M)5 00:16:59
4 1427 Sadowski Andrzej Wrocław (M)6 00:17:03
5 733 Wielgus Arkadiusz Roscislawice (M)7 00:17:04
6 161 Bardziński Rafał Legnica (M)9 00:17:09
7 960 Gembalski Łukasz Leszno (M)12 00:17:32
8 404 Rogowski Michał K-Koźle (M)27 00:19:04
9 797 Wojciechowski Piotr Wrocław (M)44 00:19:41
10 885 Kraska Artur Bydgoszcz (M)52 00:19:59

KATEGORIA M-30
M-ce Nr Nazwisko i imię Miejscowość W klas. mężcz. Czas
1 460 Jagielski Jerzy Jawor (M)10 00:17:18
2 633 Dąbrowski Andrzej Wrocław (M)18 00:18:14
3 864 Tomowiak Rafał Leszno (M)19 00:18:22
4 1359 Karasowski Mariusz Brzeg (M)28 00:19:09
5 517 Kulczewski Łukasz Wrocław (M)31 00:19:13
6 235 Cabaj Damian Świdnica (M)32 00:19:16
7 519 Toda Emil Trzebnica (M)34 00:19:19
8 1459 Żurek Tomasz Wrocław (M)35 00:19:23
9 467 Oślizło Grzegorz Środa Śląska (M)38 00:19:35
10 799 Skrzypczuk Marcin Wrocław (M)42 00:19:39

KATEGORIA M-40
M-ce Nr Nazwisko i imię Miejscowość W klas. mężcz. Czas
1 338 Buszewski Beniamin Wrocław (M)3 00:16:47
2 215 Buk Dominik Iwiny (Gm. Siechnice) (M)4 00:16:56
3 584 Tyburek Rafał Oława (M)8 00:17:05
4 791 Sobczyk Tomasz Wrocław (M)11 00:17:23
5 616 Głód Mateusz Wrocław (M)14 00:18:11
6 921 Kondzior Paweł Słotwina (M)16 00:18:13
7 823 Chociaj Bartosz Wrocław (M)20 00:18:23
8 904 Graf Radomir Leszno (M)21 00:18:25
9 11 Kupczak Mariusz (M)23 00:18:29
10 455 Posłuszny Mariusz Głoska (M)24 00:18:31

KATEGORIA M-50
M-ce Nr Nazwisko i imię Miejscowość W klas. mężcz. Czas
1 652 Pieczurowski Sławomir Wrocław (M)25 00:18:43
2 410 Spaliński Piotr Oława (M)26 00:18:51
3 999 Grekow Sławko Wrocław (M)30 00:19:12
4 240 Graf Remigiusz Leszno (M)49 00:19:56
5 380 Podolski Przemysław Świdnica (M)50 00:19:56
6 149 Zięba Bogdan Pszenno (M)69 00:20:40
7 873 Gadziński Marek Wrocław (M)84 00:21:17
8 925 Ryba Jan Wrocław (M)85 00:21:19
9 208 Rzeczkowski Dariusz Wrocław (M)90 00:21:26
10 636 Anaszewski Andrzej Wrocław (M)96 00:21:42

KATEGORIA M-60
M-ce Nr Nazwisko i imię Miejscowość W klas. mężcz. Czas
1 1425 Wilk Czesław Węgrów (M)54 00:20:03
2 563 Janowicz Jerzy Leszno (M)56 00:20:09
3 927 Brodacki Waldemar Puławy (M)59 00:20:18
4 610 Zaleński Lesław Wroclaw (M)62 00:20:25
5 248 Lubaski Zygmunt Świdnica (M)75 00:20:56
6 769 Gil Zygmunt Wrocław (M)83 00:21:16
7 1025 Marcinkiewicz Tadeusz Wroclaw (M)117 00:22:23
8 349 Kędziora Marek Wrocław (M)159 00:23:25
9 440 Ksok Mirosław Wrocław (M)176 00:23:46
10 1380 Stankiewicz Antoni Sobótka (M)179 00:23:50

KATEGORIA M-70
M-ce Nr Nazwisko i imię Miejscowość W klas. mężcz. Czas
1 461 Jasiecki Narcyz Świdnica Śl (M)156 00:23:18
2 477 Załęski Henryk Sobótka (M)169 00:23:39
3 172 Chojnacki Ryszard Wrocław (M)190 00:24:04
4 653 Gręda Józef Syców (M)242 00:25:21
5 1443 Palczak Józef Wrocław (M)278 00:26:07
6 625 Lewandowski Tadeusz Wrocław (M)298 00:26:57
7 935 Pakosz Piotr Januszkowice (M)336 00:28:21
8 667 Szczęśniak Józef Tyniec Nad Ślęzą (M)337 00:28:22
9 558 Szcześniak Andrzej Wrocław (M)339 00:28:23
10 268 Wanat Wacław Wrocław (M)357 00:29:29

KATEGORIA K-12
M-ce Nr Nazwisko i imię Miejscowość W klas. kobiet Czas
1 151 Banasiak Anna Wrocław (K)18 00:22:51
2 944 Świegot Julia Bystrzyca (K)31 00:25:04
3 1090 Messyasz Amelia Gać (K)36 00:25:22
4 153 Banasiak Joanna Wrocław (K)37 00:25:32
5 766 Ploch Zuzanna Wrocław (K)42 00:25:49
6 241 Pudło Nela Wrocław (K)47 00:26:14
7 336 Buszewska Zuzanna Wrocław (K)59 00:26:56
8 1035 Wolska Estera Gać (K)101 00:29:21
9 105 Fojtar Zuzanna Krzeptów (K)121 00:30:13
10 982 Rajczyk Nikola Wrocław (K)146 00:31:36

KATEGORIA K-16
M-ce Nr Nazwisko i imię Miejscowość W klas. kobiet Czas
1 639 Sikora Julia Wrocław (K)8 00:21:43
2 821 Tarnawska Weronika Wrocław (K)19 00:23:08
3 540 Maćkała Amelia Wrocław (K)24 00:23:41
4 1525 Borkowska Julia Święta Katarzyna (K)114 00:29:50
5 879 Majkut Hanna Krzeptow (K)133 00:30:43
6 274 Kierczak Angelika Świdnica (K)162 00:32:37
7 862 Orechwo Patrycja Wrocław (K)195 00:35:37
8 218 Kraszewska Barbara Wrocław (K)214 00:38:36

KATEGORIA K-20
M-ce Nr Nazwisko i imię Miejscowość W klas. kobiet Czas
1 458 Wolak Izabela Jawor (K)5 00:21:04
2 1528 Drążewska Monika Wrocław (K)10 00:21:57
3 479 Pawlik Adrianna Wrocław (K)12 00:22:03
4 692 Kowalik Małgorzata Wrocław (K)33 00:25:12
5 373 Niemiec Aleksandra Wrocław (K)48 00:26:14
6 1005 Drużyłowska Irena Wrocław (K)51 00:26:20

Rafał Tomczak upominał młodych 
sportowców, aby sprawdzili sznu-
rówki i ostrzegał przed trudnymi 
warunkami – mokra nawierzchnia 
i padający deszcz. Nie obyło się 
i tak bez upadków, ale na szczęście 
obecni na trasie biegowej ratownicy 
medyczni z wrocławskiego pogo-
towia ratunkowego nie mieli dużo 
pracy. Jak co roku, to właśnie w serii 
przedpołudniowej było wszystko co 
najciekawsze w sporcie – walka do 
ostatniego metra, a śmiech mieszał 
się ze łzami.

Pod ustawioną przed hotelem 
Wodnik bramę startową podchodzili 
kolejni starterzy zawodów, działacze 
związkowi, m.in. przewodniczący 
Zarządu Regionu Kazimierz Kimso, 
działacze związkowi – Marek Kaleta, 
Wiesław Natanek, Sławomir Kowalik. 
Byli również patroni i sponsorzy Bie-
gu, m.in. wojewoda Paweł Hreniak, 
wiceprezes MPWiK Marcin Garcarz. 

Niemal równolegle, bo po 
pierwszych startach młodych spor-
towców, odbywała się dekoracja 
zwycięzców w poszczególnych 
kategoriach biegowych. Dzieciom 
gratulowali rozemocjonowani ro-
dzice, ale i sponsorzy – dwoili się 
i troili z podawaniem ufundowanych 
nagród – uwijał się m.in. niezmordo-
wany dyrektor Janusz Światłowski 
z Selgros oraz przedstawiciele Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

z dyrektorem Pawłem Górskim na 
czele. 

Wszystko przy muzyce ser-
wowanej przez wypróbowanych 
DJ-ów w namiocie położonym na 
terenie hotelu Wodnik. Była zabawa, 
oklaski i tłum dzieci z rodzicami. 
W namiotach ustawionych przez 
sponsorów można było napić się 
smakowitej wody z ogórkiem, cytry-
ną albo z miętą (MPWiK), a w na-
miocie Tauronu można było sobie 
wygodnie odpocząć i zaopatrzyć się 
w firmowe gadżety.

Przed południem deszcz nieco 
ustąpił, by ponownie się pojawić 
podczas biegu głównego. Grupie 
prawie siedmiuset biegaczy dał znak 
do rozpoczęcia biegu przewodni-
czący Zarządu Regionu Kazimierz 
Kimso. Ruszyli w deszczu i biegli 

Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Kultury Zdrowotnej i Sportu NSZZ Solidarność Rafał Tomczak
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Tauronki rozdawały dzieciom gadżety
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Bieg MłODZiKów

KATEGORIA Dz-12 (ROCzNIK 2007)
Lp. Nr Nazwisko i imię Szkoła/miejscowość Czas
1 1715 Karsznia Dominika Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 46 Wrocław 04:01,85
2 1106 Tyczyńska Amelia Leszno 04:14,21
3 1242 Bułkowska Sara 1 KS Śleza Wrocław 04:17,91
4 1717 Bakalarz Natalia Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 46 Wrocław 04:22,16
5 2024 Kraszewska Olga Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Z. Herberta we 

Wrocławiu
04:25,21

6 1713 Maziarz Maria Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 46 Wrocław 04:26,33
7 1291 Turbańska Marta Wrocław 04:26,88
8 1145 Gałka Nikola Wrocław 04:30,71
9 1721 Okulowska Oliwia Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 46 Wrocław 04:33,76
10 2242 Szkarłat Zuzanna Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 SP 25 we 

Wrocławiu
04:35,47

KATEGORIA Dz-11 (ROCzNIK 2008)
Lp. Nr Nazwisko i imię Szkoła/miejscowość Czas
1 1701 Grobelna Aleksandra Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 46 Wrocław 04:08,82
2 1249 Miksiewicz Martyna 04:11,30
3 1908 Winkowska Aleksandra Szkoła Podstawowa Nr 17 04:19,71
4 1110 Dembowska Karolina Stanowice 04:25,33
5 1704 Księżuk Julia Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 46 Wrocław 04:26,86
6 2202 Podlejska Julianna Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 SP 25 we 

Wrocławiu
04:26,96

7 1813 Remjan Agata Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 
85 We Wrocławiu

04:27,17

8 1251 Karnaś Anna Parasol Wrocław 04:27,22
9 1703 Szczepańska Julia Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 46 Wrocław 04:29,33
10 497 Rygiel Agata 04:29,80

KATEGORIA Dz-10 (ROCzNIK 2009)
Lp. Nr Nazwisko i imię Szkoła/miejscowość Czas
1 1282 Stępień Maja Szkoła Podstawowa Nr 40, Wrocław 04:13,13
2 1076 Miłek Aleksandra WLKS Wrocław 04:14,47
3 1689 Hamera Nina Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 46 Wrocław 04:21,45
4 1044 Dżugaj Martyna Cała Oleśnica Biega 04:26,22
5 2273 Skóra Zuzia Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 SP 25 we 

Wrocławiu
04:28,38

6 1727 Sadowska Zuzanna Szkoła Podstawowa Nr 76, Wrocław 04:31,19
7 1725 Grzyb Aleksandra Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 46 Wrocław 04:33,19
8 403 Szymanek Matylda 04:38,21
9 1694 Kozaczkiewicz Emilia Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 46 Wrocław 04:39,05
10 1677 Truszkowska Anna Szkoła Podstawowa Nr 91, Wrocław 04:42,31

KATEGORIA Dz-9 (ROCzNIK 2010)
Lp. Nr Nazwisko i imię Szkoła/miejscowość Czas
1 2257 Budakowska Małgorzata Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 SP 25 we 

Wrocławiu
02:29,18

2 2275 Stambułka Jagoda Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 SP 25 we 
Wrocławiu

02:32,01

3 2205 Głowacka Agata Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 SP 25 we 
Wrocławiu

04:25,25

Bieg Solidarności

tak przez pięć kilometrów znaną 
wszystkim sympatykom Biegu tra-
są – od hotelu Wodnik, a później 
pętlą przez ulicę Na Grobli. Już od 
początku na czoło wysunęła się gru-
pa faworytów, która mniej więcej 
w podobnej kolejności wpadła na 
linię mety. Zwyciężył wrocławianin 
Dariusz Boratyński z czasem 15 
min 50 s, a wśród pań triumfowała 
Anna Ficner ze Złotoryi (18 min 
14 s). W najważniejszej kategorii 
dla związkowców – memoriale An-
drzeja Kańskiego, zwyciężył członek 
organizacji związkowej NSZZ „Soli-
darność” w oławskiej firmie Essity 
Operations Poland Rafał Tyburek.

Pogodę chwalił Rafał Tomczak, 
szef Dolnośląskiego Stowarzyszenia 
Kultury Zdrowotnej i Sportu, który 
powiedział nam, że biegło się dużo 
łatwiej niż w poprzednich latach, 
gdy popołudniowy żar i spiekota 
dawały się mocno we znaki uczest-
nikom zawodów. O tym, że organi-
zowanie takich biegów na krótkich 
dystansach jest solą lekkiej atletyki, 
przekonywał też na forum strony 
poświęconej bieganiu (festiwal-
biegowy.pl) Dariusz Kaczmarski: 
Chodzi o to, żeby zadowoleni byli: 
rzesza amatorów i kilku, kilkuna-
stu zawodowców na najwyższym 
poziomie. Musi być system pozwa-
lający rosnąć obu tym segmentom. 

7 371 Downar-Zapolska Laura Wrocław (K)72 00:27:32
8 259 Zajączkowska Monika Wrocław (K)74 00:27:44
9 837 Jasinska Sandra Wrocław (K)75 00:27:46
10 850 Wolniak Dorota Wrocław (K)79 00:27:57

KATEGORIA K-30
M-ce Nr Nazwisko i imię Miejscowość W klas. kobiet Czas
1 845 Ficner Anna Złotoryja (K)1 00:18:14
2 335 Piskorowska Danuta Wrocław (K)2 00:19:48
3 924 Sulma Agnieszka Wroclaw (K)4 00:20:55
4 452 Białobłocka Alicja Wroclaw (K)7 00:21:40
5 643 Peniowicz Justyna Sułów (K)11 00:21:59
6 236 Kułakowska Małgorzata Świdnica (K)14 00:22:27
7 795 Rogoś Monika Wrocław (K)15 00:22:29
8 390 Bagińska Anna Sobótka (K)23 00:23:29
9 388 Stolarzewska Maria Wrocław (K)25 00:24:05
10 37 Lewandowska Patrycja Agata Ołdrzychowice (K)28 00:24:52

KATEGORIA K-40
M-ce Nr Nazwisko i imię Miejscowość W klas. kobiet Czas
1 1015 Łomnicka Barbara Wrocław (K)3 00:20:04
2 49 Dubiel Agnieszka Wrocław (K)6 00:21:15
3 906 Bryda Dorota Brzeg (K)13 00:22:14
4 54 Waleńska Ewa Wrocław (K)16 00:22:30
5 947 Wachowska Dorota Wrocław (K)21 00:23:10
6 150 Sowa Alina Wrocław (K)26 00:24:05
7 77 Martowska Barbara Wrocław (K)27 00:24:27
8 523 Posłuszna Anna Głoska (K)29 00:24:59
9 493 Kwiecień Barbara Piecowice (K)35 00:25:19
10 678 Kucharska Beata Oborniki Śląskie (K)39 00:25:40

KATEGORIA K-50
M-ce Nr Nazwisko i imię Miejscowość W klas. kobiet Czas
1 804 Krowicka Dorota Wrocław (K)9 00:21:54
2 863 Lewandowska Ewa Kluczbork (K)17 00:22:47
3 936 Pakosz Irena Januszkowice (K)20 00:23:10
4 324 Bilińska Ewa Niedoradz (K)22 00:23:27
5 462 Frydecka Elżbieta Źródła (K)34 00:25:16
6 459 Zasławska Katarzyna Wrocław (K)82 00:28:13
7 752 Engel-Abulewicz Elżbieta Wrocław (K)86 00:28:19
8 872 Gadzińska Krystyna Wrocław (K)94 00:28:50
9 777 Stelmach Barbara Wroclaw (K)123 00:30:15
10 132 Szałajko Anna Wroclaw (K)147 00:31:36

KATEGORIA K-60
M-ce Nr Nazwisko i imię Miejscowość W klas. kobiet Czas
1 662 Kowalska Krystyna Wrocław (K)30 00:25:04
2 343 Koszykowska Elżbieta Oborniki Śląskie (K)44 00:25:56
3 537 Łabuz Ewa Wrocław (K)102 00:29:23
4 852 Strojwas Anna Wrocław (K)104 00:29:26
5 180 Chojnacka Bożena Wrocław (K)113 00:29:49
6 201 Stargecka Ludmiła Wrocław (K)130 00:30:39
7 818 Sikorska Irena Wrocław (K)135 00:30:49
8 141 Bijak Dorota Wrocław (K)187 00:34:28
9 325 Szalbirak Teresa Niedoradz (K)194 00:35:33
10 439 Ksok Krystyna Wrocław (K)212 00:37:40

Sponsorzy biegu nagradzali młodych sportowców

Wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak gratuluje zwycięzcom

Wśród przedszkoli bezkonkurencyjne okazało się Przedszkole Nr 50 „Mały Kolejarz"

Spragnieni ustawiali się po smakową wodę przy stoisku wrocławskiego MPWiK
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KATEGORIA Dz-7 (ROCzNIK 2012)
Lp. Nr Nazwisko i imię Placówka/miejscowość Czas
1 1197 Fabisiak Zuzanna Śrem 04:56,89
2 1146 Zimoch Madzia Wrocław 05:13,41
3 1710 Hamera Wiktoria Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 46 Wrocław 05:21,79
4 1768 Głód Zofia Szkoła Podstawowa Nr 21 we Wrocławiu 05:34,06
5 1970 Paszkowska Nadia Szkoła Podstawowa Nr 34 we Wrocławiu 05:35,62
6 1973 Weiser Karolina Szkoła Podstawowa Nr 34 we Wrocławiu 05:37,98
7 2006 Dakudowicz Anna Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Z. Herberta we 

Wrocławiu
05:46,77

8 1061 Oranowska Joanna Szkoła Podstawowa Nr 80 we Wrocławiu 05:58,52
9 2003 Batóg Zofia Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Z. Herberta we 

Wrocławiu
06:08,72

10 2185 Szymanek Emilia ULKS Młodzik Bystrzyca Oławska 06:11,15

KATEGORIA CH-12 (ROCzNIK 2007)
Lp. Nr Nazwisko i imię Placówka/miejscowość Czas
1 1244 Wrzesiński Mikołaj MKS Parasol Wrocław 03:41,51
2 1583 Matkowski Michał 03:44,95
3 1728 Pyzik Szymon Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 46 Wrocław 03:47,31
4 1173 Kosmalski Marek Wrocław 03:51,95
5 2147 Wiatrowski Kazimierz Szkoła Podstawowa Nr 99 we Wrocławiu 04:06,76
6 13 Sidor Jakub 04:10,86
7 1379 Matysiak Szymon Wrocław 04:16,70
8 1948 Ratajczak Eryk Szkoła Podstawowa Nr 22 04:16,82
9 1607 Goumand Piotr Szkoła Podstawowa Nr 91 we Wrocławiu 04:19,89
10 2249 Dybek Mateusz Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 SP 25 we 

Wrocławiu
04:29,68

KATEGORIA CH-11 (ROCzNIK 2008)
Lp. Nr Nazwisko i imię Placówka/miejscowość Czas
1 1804 Frosztęga Wiktor Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 

85 we Wrocławiu
03:57,58

2 1222 Kornaś Franciszek Bardo/Ząbkowicka Grupa Biegowa Franken-
stein

03:58,85

3 1248 Góralczyk Marcel MKS Parasol Wrocław 04:00,81
4 1216 Chadzikonstandinu Kamil Wałbrzych 04:02,53
5 670 Greszta Jan Wrocław 04:08,45
6 1907 Chantsoulis Athanasios Szkoła Podstawowa Nr 17 04:09,86
7 1250 Włodraczyk Mateusz Wrocław 04:10,01
8 1063 Dera Łukasz Wrocław 04:18,28
9 2125 Pyzalski Wojciech Szkoła Podstawowa Nr 99 we Wrocławiu 04:18,32
10 1247 Bartłomiejczyk Kamil Wrocław 04:23,53

KATEGORIA CH-10 (ROCzNIK 2009)
Lp. Nr Nazwisko i imię Placówka/miejscowość Czas
1 1215 Czarkowski Ignacy Szkoła Podstawowa Nr 45 we Wrocławiu 04:00,71
2 1787 Kaczyński Louis Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 

85 we Wrocławiu
04:08,72

3 1687 Zawadzki Jan Szkoła Podstawowa Nr 91 we Wrocławiu 04:11,76
4 1699 Maziarz Piotr Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 46 Wrocław 04:13,40
5 1639 Martyniszyn Antoni Szkoła Podstawowa Nr 91 we Wrocławiu 04:14,00
6 2138 Kowalkowski Miłosz Szkoła Podstawowa Nr 99 we Wrocławiu 04:14,45
7 2300 Tarnawski Brunon Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 SP 25 we 

Wrocławiu
04:24,06

8 1697 Jurek Wojciech Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 46 Wrocław 04:24,51
9 2035 Łabęcki Nataniel Szkoła Podstawowa Nr 76 we Wrocławiu 04:25,22
10 1889 Kamiński Marcin Szkoła Podstawowa Nr 17 04:27,01

KATEGORIA CH-9 (ROCzNIK 2010)
Lp. Nr Nazwisko i imię Placówka/miejscowość Czas
1 1028 Budnik Paweł Team Budnik Wrocław 04:01,64
2 2192 Jana Igor ULKS Młodzik Bystrzyca Oławska 04:08,95
3 1724 Karsznia Michał Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 46 Wrocław 04:10,36
4 1850 Babuśka Jakub Szkoła Podstawowa Nr 17 04:23,01
5 1864 Sobański Wojciech Szkoła Podstawowa Nr 17 04:23,22
6 1638 Markowski Jan Szkoła Podstawowa Nr 91 we Wrocławiu 04:24,80
7 1613 Humeńczuk Aleksander Szkoła Podstawowa Nr 91 we Wrocławiu 04:27,17
8 1234 Hypki Mikołaj Wałbrzych 04:27,85
9 2253 Kubczak Daniel Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 SP 25 we 

Wrocławiu
04:28,55

10 2193 Musiał Alan ULKS Młodzik Bystrzyca Oławska 04:33,30

KATEGORIA CH-8 (ROCzNIK 2011)
Lp. Nr Nazwisko i imię Placówka/miejscowość Czas
1 1211 Martowicz Adrian ADISON Wrocław 04:31,91
2 1060 Kostek Dawid Szkoła Podstawowa Nr 42 we Wrocławiu 04:39,18
3 1967 Miszkurka Ignacy Szkoła Podstawowa Nr 34 we Wrocławiu 04:39,87
4 2229 Pietryka Wojtek Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 SP 25 we 

Wrocławiu
04:40,59

5 2190 Liebenthal Max ULKS Młodzik Bystrzyca Oławska 04:41,32
6 1318 Giudici Antoni Wrocław 04:41,74

Bieg Solidarności
4 2220 Alczyk Antonina Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 SP 25 we 

Wrocławiu
04:26,11

5 1184 Surmiak Marta Wrocław 04:33,92
6 2224 Szmyd Martyna Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 SP 25 we 

Wrocławiu
04:34,93

7 2191 Kunicka Zuzanna ULKS Młodzik Bystrzyca Oławska 04:44,47
8 1971 Paszkowska Pola Szkoła Podstawowa Nr 34 04:48,79
9 1260 Łopuszyńska Urszula Szkoła Podstawowa Nr 22 Wrocław 04:52,28
10 2223 Szmyd Milena Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 SP 25 we 

Wrocławiu
04:53,62

KATEGORIA Dz-8 (ROCzNIK 2011)
Lp. Nr Nazwisko i imię Szkoła/miejscowość Czas
1 2252 Kubczak Łucja Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 SP 25 we 

Wrocławiu
04:43,91

2 1213 Staniów Zofia Wrocław 04:51,43
3 1193 Hasiak Magdalena Szkoła Podstawowa Nr 97, Wrocław 04:53,89
4 1344 Nowak Monika International Primary School 04:56,80
5 2186 Messyasz Lena ULKS Młodzik Bystrzyca Oławska 04:58,20
6 2136 Dembowska Martyna Szkoła Podstawowa Nr 99 we ocławiu 05:02,19
7 2243 Szkarłat Justyna Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 SP 25 we 

Wrocławiu
05:04,08

8 1732 Bogacka Paulina Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 46 Wrocław 05:09,66
9 1988 Charatynowicz Pola Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Z. Herberta we 

Wrocławiu
05:09,73

10 1756 Plutecka Zuzanna Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 
85 we Wrocławiu

05:09,87

A tymczasem... bieganie amatorskie 
rośnie, podczas gdy zawodowe na 
dłuższych dystansach ma się bar-
dzo słabo. Bieganie to świetny rynek, 
dzięki któremu powinien rosnąć 
także poziom wyczynowców. Bo 
oba te aspekty biegania muszą być 
razem. Wydaje się, że nasz Bieg 
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
propagatorów biegania. To u nas, 
być może, narodzą się talenty, któ-
re zdobywać będą czołowe lokaty 
na zawodach międzynarodowych. 
A jeśli tak się nie stanie, to i tak 
niesamowitą wartością jest bieg 
amatorski jako alternatywa dla 
spędzania czasu w fotelu przed 
laptopem czy z telewizorem. Warto 
też nie zapominać o najważniejszej 
rzeczy – promocji Związku. 

Podobnie jak w sesji południo-
wej z udziałem najmłodszych, także 
i po biegu głównym w godzinach 
późno popołudniowych wręczano 
nagrody ufundowane przez sponso-
rów biegaczkom i biegaczom, którzy 
zajęli czołowe miejsca w różnych ka-
tegoriach wiekowych, związkowych.

Deszcz nie wygonił chętnych do 
wieczornej zabawy. Dobrze po pół-
nocy zakończyły się tańce i muzyka, 
a organizatorzy już myślą nad tym, 
jak godnie zorganizować przyszło-
roczny Bieg, w roku podwójnie ju-
bileuszowym – 30. Bieg Solidarności 
oraz 40 lat NSZZ „Solidarność”.

Już teraz zapraszamy serdecznie!
MaRcin RaczkoWski

W klasyfikacji szkół zwyciężyła Szermiercza Szkoła Podstawowa nr 85 we Wrocławiu. 

Strefa odpoczynku przygotowana przez Tauron Radość ze zwycięstwa

Malowanie twarzy młodych sportsmenek

Tablica z wynikami cieszyła się zainteresowaniem
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Bieg Solidarności

KATEGORIA Dz-6 (ROCzNIK 2013)
Lp. Nr Nazwisko i imię Placówka/miejscowość Czas
1 1444 Rapa Maria Przedszkole Nr 50 Mały Kolejarz we Wrocławiu 02:09,31
2 1375 Koziej Hanna Przedszkole Nr 29 Wrocław 02:19,04
3 1107 Kraszewska Łucja Przedszkole Nr 54 Wrocław 02:20,44
4 1368 Zięba Kamila Przedszkole Nr 29 Wrocław 02:22,23
5 1441 Kostkowska Jagoda Przedszkole Nr 50 Mały Kolejarz we Wrocławiu 02:24,05
6 1445 Rogalewicz Zuzanna Przedszkole Nr 50 Mały Kolejarz we Wrocławiu 02:26,71
7 1378 Marianek Pola Przedszkole Nr 29 Wrocław 02:28,65
8 1205 Mróz Hanna Wrocław 02:30,20
9 1449 Kowalik Klaudia Przedszkole Nr 56 Niezapominajka 02:30,24
10 1373 Grzeszczuk Anna Przedszkole Nr 29 Wrocław 02:31,26

KATEGORIA Dz-5 (ROCzNIK 2014)
Lp. Nr Nazwisko i imię Placówka/miejscowość Czas
1 1029 Budnik Malwina Team Budnik Wrocław 02:12,32
2 1399 Bryling Letycja Przedszkole Nr 50 Mały Kolejarz we Wrocławiu 02:43,16
3 1493 Żurakowska Julia Przedszkole Nr 56 Niezapominajka 02:44,13
4 1406 Mądra Anna Przedszkole Nr 50 Mały Kolejarz we Wrocławiu 02:50,81
5 1400 Całka Maja Przedszkole Nr 50 Mały Kolejarz we Wrocławiu 02:53,28
6 1547 Lubińska Izabela Przedszkole Nr 87 Wrocławskie Dzieciaki 02:56,67
7 1675 Nowicka Nina Wrocław 02:57,14
8 1526 Grabka Natalia Przedszkole Nr 87 Wrocławskie Dzieciaki 02:58,40
9 1091 Andrzejewska Anatolia Wrocław 02:59,58
10 1412 Madera Róża Przedszkole Nr 50 Mały Kolejarz we Wrocławiu 03:00,46

KATEGORIA CH-6 (ROCzNIK 2013)
Lp. Nr Nazwisko i imię Placówka/miejscowość Czas
1 1212 Staniów Julian Wrocław 02:07,74
2 1219 Dziubka Mateusz Przedszkole Nr 56 Niezapominajka 02:09,74
3 1394 Magierowski Antoni Przedszkole Nr 50 Mały Kolejarz we Wrocławiu 02:13,64
4 1396 Pieńczewski Daniel Przedszkole Nr 50 Mały Kolejarz we Wrocławiu 02:14,39
5 1273 Orzeszyna Piotr Wrocław 02:19,85
6 1125 Łakomy Jakub Bergson Team Run Wrocław 02:20,06
7 1082 Rzatkiewicz Wiktor KS DW Opona Wrocław 02:23,30
8 1392 Gwizd Mateusz Przedszkole Nr 50 Mały Kolejarz we Wrocławiu 02:27,38
9 1389 Bębenek Alan Przedszkole Nr 50 Mały Kolejarz we Wrocławiu 02:27,89
10 2282 Karpiński Aleksander 02:28,60

KATEGORIA CH-5 (ROCzNIK 2014)
Lp. Nr Nazwisko i imię Placówka/miejscowość Czas
1 1313 Zawadzki Kajetan Wrocław 02:30,90
2 1405 Kosar Siarhei Przedszkole Nr 50 Mały Kolejarz we Wrocławiu 02:31,84
3 1187 Flisiński Tobiasz Wrocław 02:33,89
4 1434 Szczepura Jakub Przedszkole Nr 50 Mały Kolejarz we Wrocławiu 02:36,04
5 1374 Kubica Filip Siechnice / Ząbkowicka Grupa Biegowa Fran-

kenstein
02:38,24

6 1476 Kamiński Mateusz Przedszkole Nr 56 Niezapominajka 02:39,90
7 2063 Wisowski Krzysztof 02:44,12
8 1416 Łuszczek Bartłomiej Przedszkole Nr 50 Mały Kolejarz we Wrocławiu 02:46,74
9 1539 Starobrat Bartosz Przedszkole Nr 87 Wrocławskie Dzieciaki 02:49,02
10 1401 Choczaj Filip Przedszkole Nr 50 Mały Kolejarz we Wrocławiu 02:50,02

Komplet wyników Biegu na www.bieg.solidarnosc.wroc.pl

Bieg DZieci

7 1046 Kuźniak Antoni Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Piastów Śląskich 
w Chrząstawie Wielkiej

04:42,48

8 1081 Wojtysiak Michał Wrocław 04:48,36
9 2207 Pacak Szymon Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 SP 25 we 

Wrocławiu
04:49,18

10 1306 Durał Kacper Szkoła Podstawowa Nr 71 we Wrocławiu 04:54,79

KATEGORIA CH-7 (ROCzNIK 2012)
Lp. Nr Nazwisko i imię Placówka/miejscowość Czas
1 1666 Siembieda Franciszek Szkoła Podstawowa Nr 91 we Wrocławiu 04:44,98
2 1586 Malinka Marcel Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Boguszo-

wie Gorcach
04:48,82

3 1735 Puliński Kacper Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 
85 we Wrocławiu

04:50,32

4 1977 Kalinowski Jakub Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Z. Herberta we 
Wrocławiu

04:51,67

5 1293 Frosztęga Dominik Szkoła Podstawowa Nr 85 we Wrocławiu 04:55,48
6 1645 Najbar Wojciech Szkoła Podstawowa Nr 91 we Wrocławiu 05:00,08
7 1833 Wołoszczakiewicz Filip Szkoła Podstawowa Nr 17 05:03,27
8 1298 Głąbik Kacper Szkoła Podstawowa Nr 17 05:04,72
9 1587 Stawiarski Piotr Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Boguszo-

wie Gorcach
05:05,80

10 1080 Wojtysiak Jakub Wrocław 05:09,24

F estiwal Sportu NSZZ „Solidar-
ność” – tak nazywała się impreza, 
jaką zorganizowała dolnośląska 

Solidarność w sierpniu 1990 roku. To 
właśnie wtedy odbył się I Bieg Solidar-
ności. Wygrał go najsłynniejszy polski 
maratończyk Antoni Niemczak mający 
na swoim koncie m.in. drugie miejsca 
w maratonie w Chicago i Nowym Jorku. 
Dwa lata później z przyczyn ekonomicz-
nych Bieg się... nie odbył.

Przez pierwszych kilkanaście edycji 
Bieg rozgrywano na historycznej, sym-
bolicznej trasie łączącej dawny Plac Czer-
wony (dziś Plac Solidarności) z Zajezdnią 
przy ulicy Grabiszyńskiej. Zachowano 
długość trasy i tu wokół Hotelu Wodnik 
zawodnicy przebiegną 5, 2 km. Raz Bieg 
miał metę na wrocławskim Rynku.

Nagrody nieco się różnią od tych 
z 1990 roku. Jako ciekawostkę można 
przytoczyć ówczesne – m.in. dla pań za 
zajęcie miejsca na podium jedną z nagród 
był 5 kg worek cukru, dla panów jedno 
z czołowych miejsc premiowane było 
zestawem kosmetycznym wrocławskiej 
Polleny.

Bieg Solidarności to także ludzie, nie-
którzy już niestety odeszli, ale pamiętamy 
o Alfredzie Misiewiczu jednym z współor-
ganizatorów I Biegu. Na początku lat 70. 
przy Zespole Szkół w Praczach Odrzań-
skich Alfred Misiewicz założył klub LZS 
Technik. To właśnie tam wychował wielu 
sportowców, m.in. Henryka Mokrynka 
(byłego trenera naszych olimpijczyków 
Szymona Kołeckiego, Grzegorza Kleszcza) 
i Ryszarda Podlasa – srebrnego medali-
stę z Montrealu z 1976 roku w sztafecie 
4 x 400 m. 

Solidarność szczególnie pamięta wie-
loletniego komandora Biegu Andrzeja 
Kańskiego. Ten znany działacz nieist-
niejącej już wrocławskiej Hydrobudowy 
wkładał w organizację Biegu wiele serca. 
Dlatego związkowcy mogą w tym biegu 
oprócz klasyfikacji ogólnej walczyć mię-
dzy sobą o miano najlepszego związkow-
ca wśród biegnących – czyli zwycięzcę 
memoriału Andrzeja Kańskiego.

Biegiem pasjonował się zapalony 
kibic sportu Janusz Łaznowski prze-
wodniczący dolnośląskiej Solidarności. 
Zmarły przed kilkoma laty szef Regionu 
(w latach 1998–2010) wielokrotnie był 
honorowym starterem.

MR

Po worek 
cukru

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE
Komenda Wojewódzka Policji, Wydział Ruchu Drogowego

Komenda Miejska Policji, Wydział Ruchu Drogowego
Komenda Miejska Policji, Wydział Prewencji

Straż Miejska Wrocławia
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław

W trasę wyruszyło niemal 700 zawodników

Tłum biegaczy zmierzył się z pięciokilometrową trasą biegu.

Deszcz nie zepsuł dobrych humorów

Weteran biegu Henryk Załęski z grupą młodszych zawodników

Na mecie czekali sponsorzy z medalami

Najmłodsi pokonywali trasę w wózku

Dariusz Boratyński – zwycięzca biegu
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Bieg Solidarności

20 września 2018 Dolnośląska Solidarność  

PATRONAT HONOROWY

Marszałek Woj. Dolnośląskiego

Cezary Przybylski
Prezydent Wrocławia

Jacek Sutryk
Wojewoda Dolnośląski

Paweł Hreniak

PARTNERZY BIEGU

UZDROWISKA
KŁODZKIE
Polska Grupa Uzdrowisk

SPONSORZY BIEGU

TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND

Zwycięzcy memoriału Andrzeja Kańskiego w kategorii mężczyzn...

... i kobiet. 

Zwycięzcy jednej z kategorii ze sponsorami biegu.

Przedstawiciele służb mundurowych również uczestniczyli w biegu

Konferansjer zawodów Bogusław Jurgielewicz podczas losowania nagród.
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Młodzi zawodnicy na trasie

Sport

W 
sobotę, 31 sierpnia 2019 r. 
w Jaworzynie Śląskiej 
odbył się XV Grand Prix 

MTB Solidarności. Od lat impreza 
odbywa się z okazji kolejnych rocz-
nic powstania NSZZ Solidarność 
i co roku jest potwierdzeniem, że 
sportowe wydarzenie potrafi łączyć 
pokolenia i upowszechniać idee 
„Solidarności”.

Zawodników, trenerów i opie-
kunów podczas tegorocznej edycji 
wyścigu przywitali przedstawiciele 
organizatorów: przewodniczący 
KZ NSZZ Solidarność przy ZPS 
“Karolina” Ireneusz Besser oraz 
Antoni Szewczyk – trener kolarzy 
z MKS Jaworzyna Śląska.W tym 
roku na starcie zawodów stanę-
ło ponad stu młodych adeptów 
kolarstwa górskiego. Na trasie 
wiodącej lasami wokół Stadionu 
Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej 
zawodnicy rywalizowali o punkty 
w IV Edycji Ligi MTB Aglomeracji 
Wałbrzyskiej. Pomimo młodego 
wieku zawodników rywalizacja 
była twarda i bezkompromisowa. 
Nie brakowało efektownych akcji 
wyprzedzania, ale także upadków. 
Na mecie wyścigu na wszystkich 
czekały jednak oklaski od zebranej 
publiczności, okolicznościowe me-
dale, a na najmłodszych orzeźwia-
jące lody. Jak zwykle największe 
emocje towarzyszyły rywalizacji 
najmłodszych adeptów sztuki ko-
larstwa – krasnalom i skrzatom.

Na piętnastą edycję wyścigu 
przybyli m.in. minister szef Kan-
celarii Premiera Michał Dworczyk. 
Oficjalnego otwarcia zawodów 
dokonał burmistrz Jaworzyny 
Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz.

Każdy z zawodników, którzy 
wystartowali w zawodach otrzy-
mał pamiątkowy medal, a najlepsi 
w swoich kategoriach otrzymali 
nagrody rzeczowe ufundowane 
przez Gminę Jaworzyna Śląska, 
Samorządowy Ośrodek Kultury 
i Bibliotekę Publiczną w Jaworzy-

nie Śląskiej, Zakłady 
Porcelany Stołowej 
“Karolina” sp. z o. 
o .  z  Jaworzyny 
Śląskiej. Najlepsi 
zwodnicy z Gminy 
Jaworzyna Śląska 
otrzymali osobne 
nagrody rzeczowe.

Organizatorzy dziękują wszyst-
kim osobom, które przyczyniły się 
do udanej organizacji 15 edycji XV 
Grand Prix MTB Solidarności. Nad-
leśnictwu Świdnica za udostępnie-

15. MTB 
w Jaworzynie Śl.

Sukces związkowca w Biegu Koguta w Oławie

nie po raz kolejny terenów leśnych, 
Stowarzyszeniu Sportowo-Rekre-
acyjnemu Junior z Wałbrzycha, 
obsadzie sędziowskiej, rodzicom 
dzieci z sekcji kolarskiej MKS Ka-
rolina oraz Zarządowi MKS Karo-

lina i wszystkim wolontariuszom 
za pomoc w organizacji imprezy, 
a przede wszystkim najmłodszym 
zawodnikom i ich opiekunom za 
udział w wyścigu.

WWW.JaWoRzynka.info,

Cała Polska biega i to od lat. Wśród oryginalnych przedsięwzięć 
wyróżnia się Bieg Koguta organizowany już od 12 lat w Oławie. 
W tegorocznym biegu członek NSZZ „Solidarność” w Essity 
Operations Poland Sp. z o.o. w Oławie Rafał Tyburek odniósł 
spory sukces.

J ak mówi przewodniczący organizacji zakładowej w Essity Operations Poland 
Sp. z o.o. Andrzej Kozłowski, jego kolega związkowy zwyciężył w dwóch 
kategoriach – zdobył pierwsze miejsce w kategorii powiatu oławskiego, 

a także zwyciężył w kategorii wiekowej 40-49 lat.
Nagrodę zwycięzcy wręczał burmistrz Oławy Tomasz Frischmann. Bieg Koguta 

odbywa się na początku września, a jego celem jest popularyzacja biegania, jako 
najprostszej formy rekreacji fizycznej i promocja miasta Oława. Ponadto, jak mówią 
organizatorzy, chcą propagować zdrowy tryb życia wśród lokalnej społeczności.

Trasa Biegu liczy 10 km, a start i meta jest na oławskim Rynku.
Warto też dodać, że Rafał Tyburek podczas ostatniego Biegu Solidarności 

został zwycięzcą w Memoriale Andrzeja Kańskiego (czyli w kategorii związkowej).
JW

Organizatorzy zawodów wraz z młodymi kolarzami. 
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Na tym skwerze ma stanąć nowy pomnik.

Kultura

Konkurs

Jubileuszowy Festiwal Moniuszkowski 
w Kudowie-Zdroju

Moskowicz, Hanna Sosnowska, 
Rafał Żurek, Rafał Songan, Szy-
mon Kobyliński, Bartosz Nowak, 
Maciej Falkiewicz, Michał Justa oraz 
znakomita aktorka Aleksandra Nie-
śpielak. Zaśpiewał Chór Warszaw-

Bogaty program wypełniony m.in. operami, koncertami, recitalami, imprezami 
towarzyszącymi, z udziałem tuzów wokalistyki, znanych instrumentalistów, orkiestr 
i chórów – tak wyglądał tegoroczny 57. Festiwal Moniuszkowski w  Kudowie-Zdroju.

F estiwal był z pewnością wiel-
kim wydarzeniem Roku Mo-
niuszkowskiego ustanowio-

nym Uchwałą Senatu RP z inicja-
tywy Aleksandra Szweda, senatora 
reprezentującego Ziemię Kłodzką. 

 Warszawska Opera Kameral-
na zaprezentowała dwie opery 
Moniuszki: „Szwajcarską chatkę” 
i „Nocleg w Apeninach” do libret-
ta Aleksandra hr. Fredry. Wystąpili 
znani polscy śpiewacy: Joanna 

skiej Opery Kameralnej. Wystąpiła 
także orkiestra: Musicae Antique 
Collegium Varsoviense, grająca na 
instrumentach z epoki. Spektakle 
wyreżyserował Robert Skolmow-
ski, Dyrygował orkiestrą Stanisław 
Rybarczyk.

Kolejnym wydarzeniem Festi-
walu była prapremiera, uważanej 
za zaginioną operetki Stanisława 
Moniuszki – „Ideał czyli Nowa Pre-
cjoza” w reżyserii – Roberta Skol-
mowskiego i pod kierownictwem 
muzycznym Stanisława Rybarczyka. 
Wystąpili absolwenci i studenci 
Akademii Muzycznej we Wrocławiu 
oraz Orkiestra Festiwalowa. 

Ciekawym koncertem był wy-
stęp zespołu „Hejszovina”, który 
wykonuje muzykę ludową i na taką 
nutę pod kierownictwem artystycz-
nym Macieja Kieresa wykonał m.in.
pieśni Moniuszki. 

W pamięci melomanów z pew-
nością zapadła trzecia edycja pro-
gramu autorstwa znakomitego 
pianisty i dyrygenta Emiliana Ma-
deya – Pieśni Moniuszki w obcych 
wersjach językowych ( niemiecka, 
francuska, rosyjska) z udziałem 
znakomitych polskich śpiewaków: 
Wandy Franek i Rafała Żurka oraz 
koncert kameralny prezentujący 
twórczość religijną kompozytora 
z udziałem Anny Lasoty, Łukasza 
Wildy i Macieja Prochaski. 

Pojawiły się także nowe in-
terpretacje twórczości Moniuszki. 
M.in. koncert Piotra Łykowskiego 
– śpiew oraz Piotra Zaleskiego – 
gitara oraz jazzowa interpretacja 
utworów autoa Halki w wykonaniu 
zespołu Polychord. Dr Swietłana 
Niemahaj i dr Grzegorz Zieziula 
wygłosili także prelekcje przy-
bliżające słuchaczom ciekawe 
zagadnienia związane z biografią 
i twórczością naszego narodowego 
kompozytora.

 Barwnym akordem tegorocz-
nego Festiwalu był Korowód Mo-
niuszkowski, który przemierzył 
centrum miasta gdzie oprócz po-
staci przebranych w stroje z oper 
Moniuszki, kudowian,melomanów 
oraz kuracjuszy można było podzi-
wiać gości z Czech: Młodzieżową 
Orkiestrę Dętą Szkoły Artystycznej 
z Hronova oraz Mażoretek z Na-
chodu. Goście z Czech przybyli 
dzięki współpracy partnerskiej 
zainicjowanej przez wiceprezesa 
Moniuszkowskiego Towarzystwa 
Kulturalnego – Piotra Borkow-
skiego.

Cztery sierpniowe dni ku-
dowskiego Festiwalu unaoczniły 
wszystkim melomanom siłę pol-
skich tradycji muzycznych, które 
są integralną częścią naszego dzie-
dzictwa kulturowego.

RobeRt ChmielaRCzyK

Pomnik Żołnierzy Wyklętych we Wrocławiu
W 

osiemdziesiątą rocznicę 
napaści Związku Sowiec-
kiego na Polskę Prezy-

dent Wrocławia ogłosił dwuetapo-
wy konkurs na projekt pomnika 
Żołnierzy Wyklętych. Zamiarem jest 
wzniesienie monumentu na skwe-
rze u zbiegu ulic Glinianej, Borow-
skiej i Dyrekcyjnej we Wrocławiu.

Celem jest oddanie czci wielkiej 
grupie żołnierzy tragicznie doświad-
czonych w walce o wolną Polskę 
po zakończeniu II wojny światowej 
i jednocześnie wzbogacenie prze-
strzeni miejskiej o dzieło sztuki 
wysokiej klasy.

Uczestnikom konkursu pozosta-
wiono swobodę zarówno w spo-
sobie ujęcia tematu, jak i doborze 
artystycznych środków wyrazu.

W konkursie mogą wziąć udział 
artyści plastycy i architekci, a także 
inni wykonawcy, którzy w ostat-
nich 10 latach stworzyli umiesz-
czone w przestrzeni publicznej 

dzieło sztuki upamiętniające oso-
bę lub wydarzenie historyczne. 
Do konkursu mogą stanąć osoby 
fizyczne i prawne oraz organizacje 
nieposiadające osobowości prawnej 
z kraju i z zagranicy.

Do 3 grudnia br. przyjmowa-
ne są wnioski o dopuszczenie 
do udziału w konkursie. Zostaną 
one rozpatrzone do 10 grudnia 
br. Wnioski należy składać w Wy-

dziale Kultury Urzędu Miejskiego 
Wrocławia.

W konkursie mogą wziąć udział 
artyści plastycy i architekci, a także 
inni wykonawcy, którzy w ostat-
nich 10 latach stworzyli umiesz-
czone w przestrzeni publicznej 
dzieło sztuki upamiętniające oso-
bę lub wydarzenie historyczne. 
Do konkursu mogą stanąć osoby 
fizyczne i prawne oraz organiza-

cje nieposiadające 
osobowości praw-
nej z kraju i z za-
granicy.

Przewidziane 
są nagrody dla 
laureatów i uczest-
ników II etapu 
- I miejsce – 50 
000 zł brutto oraz 
zaproszenie do 
negocjacji umo-
wy na wykonanie 
szczegółowego 

opracowania pokonkursowego. II 
miejsce – 35 000 zł brutto. Pozostali 
uczestnicy II etapu - 8 000 zł brutto 
(każdy). 

W skład Sądu Konkursowego 
wchodzą:
dr Bartłomiej Świerczewski – prze-
wodniczący, dyrektor Departamentu 
Spraw Społecznych Urzędu Miejskie-
go Wrocławia
prof. Stanisław Ułaszewski - prezes 
Okręgu Dolnośląskiego Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 
Uniwersytet Wrocławski
Kazimierz Kimso – przewodniczący 
Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ 
Solidarność
Jarosław Krauze - radny Rady Miej-
skiej Wrocławia
Piotr Maryński - radny Rady Miejskiej 
Wrocławia
Damian Mrozek - doradca Wojewody 
Dolnośląskiego ds. Kontaktów z Or-
ganizacjami Kombatanckimi

prof. Michał Jędrzejewski– artysta 
malarz, scenograf, Akademia Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu
prof. Jacek Dworski - artysta rzeź-
biarz, Akademia Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu
prof. Janusz Kucharski - artysta rzeź-
biarz, Akademia Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu
prof. Zbigniew Makarewicz - artysta 
rzeźbiarz, Akademia Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu
prof. Waldemar Wawrzyniak – archi-
tekt, Politechnika Wrocławska
 Piotr Fokczyński – dyrektor Wydziału 
Architektury i Budownictwa UMW
prof. Krzysztof Szwagrzyk – historyk, 
wiceprezes Instytutu Pamięci Naro-
dowej
dr Andrzej Drogoń – dyrektor oddzia-
łu IPN we Wrocławiu
dr Katarzyna Pawlak-Weiss – zastępca 
dyrektora oddziału IPN we Wrocławiu
prof. Włodzimierz Suleja – historyk, 
Uniwersytet Wrocławski
dr Marek Mutor – dyrektor Ośrodka 
Pamięć i Przyszłość
Ilona Gosiewska – prezes Stowarzy-
szenia Odra - Niemen we Wrocławiu

opR. JW
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R O Z M A I T O Ś C I Felieton

W Kolegiacie św. Krzyża na Pia-
sku można do końca września zo-
baczyć jeszcze wspaniałą wystawę 
„Michał Anioł. Kaplica Sykstyńska”. To 
skopiowane w naturalnej wielkości 
i widoczne z bliska prace genialne-
go renesansowego artysty. Polecam, 
to niezwykła okazja, ale w górnym 
kościele, gdzie jest eksponowany 
olbrzymi Sąd Ostateczny, na ścianie 
powieszony jest kilim z intrygującym 
słowami. Od razu zwrócił moją uwagę 
i zaintrygował napis – „słowo zapisane 
jest groźniejsze od wypowiedzianego, 
nie można zapomnieć”.

Tak, to prawda. Nie można zapo-
mnieć pięknych słów, złotych myśli, 
przysłów, powiedzeń, celnych ripost 
czy mądrości życiowych. W tym zada-
niu jednak jest przestroga przed tymi 
słowami, które są groźne. Jakie słowa 
mogą boleć? Wiemy doskonale, że 
przede wszystkim takie, które kłamią, 
takie które nas niesłusznie oskarżają, 
obrażają i poniżają. Ale czy tylko za-
pisane słowa bolą? Myślę, że dzisiaj 
znaczenie tego sloganu znacznie 
się poszerzyło. Obecnie wszystko to, 
co pada szczególnie w przestrzeni 
publicznej, jest nagrywane i dostaje 
drugie życie. I to jest jeszcze groźniej-
sze od słowa zapisanego w książkach 
czy gazetach. Ktoś mówi dosadnie, 
bez żadnej refleksji a inni to w kółko 
powielają. Do naszych umysłów bez 
przerwy sączona jest trucizna, fałsz 
i zakłamanie. Wiemy dobrze, że można 
deformować rzeczywistość na wiele 
sposobów. 

W okresie kampanii wyborczych 
zjawisko obrzucania się błotem jest 
nagminne. Jeszcze parę lat temu wie-
le rzeczy uchodziło w tym względzie 
wielu na sucho, bo nie wszystkim 
chciało się po sądach latać. Dzisiaj 
już każdy wie co znaczy hejt. Tyle, że 
jedni drugich próbują szantażować 
tym hejtem, jeśli uznają że wypowiedz 
jest nie po ich myśli.

Kiedy cztery lata temu rządy ob-
jęła Zjednoczona Prawica, dla prze-
granych było to jak koniec świata. 
Jeszcze sejm się nie ukonstytuował, 
jeszcze rząd nie okrzepł, a oni już 
krzyczeli, że pod rządami PiS czeka 
Polskę ruina i klęska, dlatego wprost 
nawoływali do puczu i obalenia rzą-
du. Zaczęli wówczas używać retoryki 
i słów kompletnie nieadekwatnych 
i nieprzystających do sytuacji. Tyle, 
że naród zwieść się nie dał i w swojej 
masie, pozostał obojętny na tę histe-
rię. Wszystkie, poza publicznymi sta-
cje telewizyjne i radiowe, próbowały 
wmówić społeczeństwu, że rzekomo 
zagrożona jest demokracja i wol-

Kiedy  
kłamstwo  

staje prawdą 
ność. Tak, ci ludzie stali się i są dalej 
zagrożeniem dla naszych wolności, 
bo próbują bez przerwy podważyć 
mandat wybranie demokratycznie 
władzy. Czy po październikowych 
wyborach będzie podobnie? Nie chcę 
w żaden sposób przesądzać ich wyni-
ków, chociaż sondaże ze wszystkich 
stron dają jednoznaczną odpowiedź, 
komu w rzeczywistości ludzie ufają.

Parę dni temu w jednej z audycji 
publicznego Radia Wrocław gościem 
dnia był Władysław Frasyniuk. To, co 
tam wygadywał przechodzi ludzkie 
pojęcie. Według niego rząd traktuje 
Polaków jak skończonych idiotów, 
a władza odbiera nam prawa oby-
watelskie i zabija państwo prawa. 
Porównał przy tym rządzących do 
ludzi z czasów PRL-u, do Kiszczaka 
i Jaruzelskiego. W swoim zacietrze-
wieniu zapomniał jak właśnie tych lu-
dzi ochroniono do końca życia przed 
wymiarem sprawiedliwości. Do tego 
jeszcze zarzucił władzy absurdalną 
rzecz, że mają rzekomo przyzwalać 
na faszyzm. No i mógł sobie bez żad-
nych konsekwencji takie bzdury Fra-
syniuk pleść, bo prowadzący audycję 
nie oponował, kiedy wypowiadał 
takie zarzuty. Dodajmy jeszcze raz, 
w publicznym radiu. Warto by zapy-
tać dlaczego właściwie do audycji 
został zaproszony? To człowiek, który 
już dawno stracił autorytet i resztki 
przyzwoitości. Prowadzący redaktor 
Wieczorkiewicz nie oponował na sło-
wa o rasizmie i faszyzmie rządzących, 
tylko zapytał dlaczego Frasyniuk nie 
zaangażuje się dzisiaj w politykę. 
Trudno to już dalej komentować. 
Poziom dziennikarstwa żenujący.

Tymczasem znany i ceniony od 
lat pedagog, zarazem publicysta 
prof. Aleksander Nalaskowski odwa-
żył się powiedzieć to, co polityczna 
poprawność zakazuje, że król jest 
nagi. A mówiąc już nie metaforycz-
nie, podważył ideologie LGBT, która 
stara się naszą cywilizację na siłę 
zmienić i został za to zawieszony 
przez rektora toruńskiej uczelni. Na 
szczęście w obronie wolności słowa 
stanęło wiele autorytetów i organiza-
cji, również dolnośląska „Solidarność” 
i Alma Mater odpuściła. Okazało się, 
że dzisiaj, bo rozmaicie definiuje się 
wolność słowa, Frasyniuk może rząd 
opluwać, grozić sądami, ale już zacny 
profesor w takiej sytuacji stawiany 
jest pod pręgierz.

Na szczęście nasza demokracja 
ma się dobrze. Przed nami kolejne 
wybory. Oby tym razem nikt nie kwe-
stionował ich wyniku.

Janusz Wolniak

PoLityCZNE
Wybory do parlamentu

W trakcie najbliższych wyborów parlamentarnych 13 paź-
dziernika w 2019 roku, zostanie wybranych 460 posłów do 
Sejmu oraz 100 senatorów do Senatu. Czynne prawo wyborcze 
przysługuje pełnoletnim obywatelom Polski. 

Posiedzenie sejmu po wyborach

Na wniosek klubu PiS prezydium Sejmu zdecydowało, 
że wrześniowe posiedzenie Sejmu zostanie po jednym dniu 
przerwane i dokończone 15 i 16 października, po wyborach 
parlamentarnych. – Mój klub wniósł taką propozycję do pre-
zydium Sejmu, żeby posiedzenie ograniczyć do jednego dnia 
ze względu na krótką kampanię wyborczą i prośby posłów, 
żeby mogli jechać do okręgów i uczestniczyć w kampanii – 
powiedział wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Narodowy spis ludności

Sejm RP przyjął ustawę o narodowym spisie powszechnym 
ludności i mieszkań w 2021 r. Narodowy spis powszechny 
ludności i mieszkań w 2021 r. będzie przeprowadzany na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 
1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

Wzrost płacy minimalnej

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda uznał, 
że zapowiedziany wzrost płacy minimalnej, to wielki sukces 
Solidarności. Rząd zapowiada, że w przyszłym roku płaca 
minimalna wyniesie 3000 zł, a do 2023 roku płaca osiągnie 
4000 zł.

Nadal kwestią otwartą pozostają tzw. emerytury stażowe, 
a więc możliwość przejścia na emeryturę bez względu na wiek 
po przepracowaniu 40 lat przez mężczyzn i 35 lat przez kobiety.

Rada Ochrony Pracy

Przyjęcie stanowiska  w sprawie problematyki zatrud-
nienia na podstawie umów cywilnoprawnych   w świetle 
nowych uregulowań oraz omówienie dokumentu Central-
nego Instytutu Ochrony Pracy –  Państwowego Instytutu 
Badawczego poświęconego informacji o zawodach, to 
główne, poza sprawami bieżącymi, tematy wrześniowego 
posiedzenia Rady Ochrony Pracy, w którym wziął udział 
przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny 
Śląsk Kazimierz Kimso.

kULtURALNE
Obchody pamięci ks. Jerzego Popiełuszki

Do 20 października potrwają obchody 35. rocznicy 
męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Dnia 18 
października o godzinie 19:00 w Domu Amicus odbędzie 
się Wieczór Świadków – spotkanie ze świadkami życia 
księdza Jerzego Popiełuszki, a 19 października o godzinie 
18:00 w kościele św. Stanisława Kostki uroczysta Msza 
Święta z modlitwą o kanonizację Błogosławionego Księdza 
Jerzego Popiełuszki. Natomiast 20 października w kościele 
św. Stanisława Kostki i w kilku warszawskich lokalizacjach 
odbędzie się rodzinna gra miejska „Zło Dobrem Zwycię-
żaj”. Obchody 35. rocznicy męczeńskiej śmierci objęte 
są patronatem narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy.

Historyczna Sala BHP

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku otrzymało do prowa-
dzenia ósmy już oddział – historyczną salę BHP w Gdańsku.
Decyzja o przekazaniu sali BHP muzeum jest konsekwencją 
wieloletniej współpracy między NSZZ „Solidarność”, repre-
zentowanym przez Fundację Promocji Solidarności – dotych-
czasowego opiekuna obiektu, a muzeum.

W nowym oddziale NMM w dalszym ciągu będzie prowa-
dzona działalność wystawiennicza, naukowa i muzealna. Będą 
odbywały się tu spotkania solidarnościowych stowarzyszeń 
kombatanckich, pokazy grup rekonstrukcyjnych, będą też 
organizowane uroczystości upamiętniające ważne wydarze-
nia, jak podpisanie Porozumień Sierpniowych w 1980 roku, 
czy rocznica wprowadzenia stanu wojennego – 13 grudnia 
1981 roku.

Konferencja o Solidarności

Wydział Filozoficzny na Uniwersytecie Papieskim Jana 
Pawła II w Krakowie zaprasza do udziału w interdyscyplinarnej 
konferencji naukowej „Solidarność w życiu publicznym”, która 
odbędzie się w dniach 20–29 października 2019 r.

Konferencja jest wkładem wydziału w 40. rocznicę zało-
żenia NSZZ „Solidarność” i została objęta patronatem Mię-
dzynarodowego Centrum Badań nad Fenomen Solidarności. 
Organizatorzy chcą przyjrzeć się m.in. obecności i znaczeniu 
idei solidarności we współczesnym świecie, a także temu, 
w jaki sposób idea ta kształtowała tożsamość Polaków.  

Przystanek Niepodległość

Już po raz piąty ziemia kłodzka stała się miejscem nie-
zwykłego wydarzenia. Tegoroczna edycja Przystanku Nie-
podległość przyniosła niezliczoną ilość paneli dyskusyjnych, 
wydarzeń kulturalnych oraz długich rozmów jego uczestników 
przy przysłowiowej kawie.

Przez dolnośląską Polanicę-Zdrój przemaszerowali goście 
i uczestnicy V Przystanku Niepodległość. Po uroczystym otwarciu 
wydarzenia w Teatrze Zdrojowym wszyscy udali się do sanktu-
arium pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, aby wziąć 
udział w mszy św. odprawionej w intencji Ojczyzny. Modlitwie 
przewodniczył biskup świdnicki Ignacy Dec, a oprawę muzyczną 
przygotowała Orkiestra Reprezentacyjna Policji. Po wspólnej 
modlitwie i przygotowanym dla wszystkich uczestników posiłku 
rozpoczął się pierwszy panel dyskusyjny pt. „Wtedy wszystko się 
zaczęło.” Czterdziesta rocznica pierwszej pielgrzymki św. Jana 
Pawła II do Ojczyzny – historyczne przemiany w  Polsce i Europie. 
Tak narodziła się Solidarność. Kontynuacją papieskich tematów 
był koncert górali z Zakopanego, którzy poprzez muzykę i śpiew 
dali świadectwo swoich wielokrotnych spotkań z Janem Pawłem 
II. Zanim rozpoczęły się nocne Polaków rozmowy na scenie 
Teatru Zdrojowego zaprezentowali się dolnośląscy artyści, wy-
konując z rozmachem spektakl teatralno-muzyczny „Słuchaj 
Basiu” w reż. Wojciecha Rohatyna  Popkiewicza.

Nagroda Europy Środkowej Angelus

Tegorocznego laureata Angelusa poznamy podczas 
uroczystej gali 19 października. Autor nagrodzonej książki 
otrzyma statuetkę projektu Ewy Rossano oraz 150 tysięcy 
złotych. W przypadku gdy Literacka Nagroda Europy Środ-
kowej Angelus trafi w ręce zagranicznego pisarza, osobną 
nagrodę za przekład (20 tys. zł) odbierze tłumacz. Na gali 
przekonamy się również, kto otrzymał Nagrodę Czytelników 
im. Natalii Gorbaniewskiej.

Organizatorem i fundatorem Literackiej Nagrody Europy 
Środkowej Angelus jest Miasto Wrocław. Nagroda jest przyzna-
wana corocznie za najlepszą książkę prozatorską opublikowaną 
w języku polskim w roku poprzednim. Jej celem jest szczególne 
wyróżnienie książek, które podejmują tematy najistotniejsze 
dla współczesności.

Dolnośląski Festiwal Nauki 2019

Ponad 200 atrakcji – tyle wydarzeń przygotował Uniwer-
sytet Wrocławski na XXII Dolnośląski Festiwal Nauki. Przed-
stawiamy niektóre z nich.

Tegoroczna edycja największego festiwalu naukowego 
na Dolnym Śląsku odbędzie się we Wrocławiu między 20 
a 25 września, a także w edycjach regionalnych w: Legnicy 
(26-27 września), Bolesławcu (2-4 października), Bystrzycy 
Kłodzkiej (3-4 października), Głogowie (8-10 października) 
oraz w Jeleniej Górze (10-11 października).

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Imprezy wiodące 
to: Park Wiedzy, wykład prof. Miodka „Czy w języku zawsze 
wygrywają logika i ogólne prawidłowości?”, III Dyktando 
Wrocławskie; Na szlaku tolerancji religijnej. Pielgrzymka po 
Dzielnicy Czterech Wyznań Plus; Studium Generale: Rześki 
stupięćdziesięciolatek; Koncert finałowy: Stanisław Moniuszko 
mniej znany – czyli o twórcy i rocznicy nieco inaczej; Hodowle 
komórek w diagnostyce i terapii (happening); Dieta na dobry 
humor (wykład); Tajemnice krwi (warsztat, wykład); Blaski 
i cienie glutenu (warsztat, dyskusja); Chemia dla krasnoludków 
(warsztat); Magiczny świat czekolady (warsztat); ABC detek-
tywa, czyli chemiczne zagadki kryminalistyczne (warsztat); 
Euforia eksperymentowania 2.0 – CSI dla myślących (warsztat); 
Jeden dzień w antycznym mieście (warsztat); Jak działa język? 
– warsztaty językoznawcze (wykład, warsztat); Pierwsza lekcja 
greki (warsztat); Język popkultury (wykład).

Opracował Janusz Wolniak Prezentowane w felietonie treści i poglądy należą do autora, nie są oficjalnym stanowiskiem Redakcji.
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Wydarzenia w obiektywie

Dolny Śląsk pod Krzyżem
W województwie dolnośląskim w ponad 100 parafiach zorganizowano akcję „Polska pod Krzyżem” 
w łączności z wiernymi na lotnisku pod Włocławkiem. Kilkaset osób zebrało się w kolegiacie św. Krzyża 
na Ostrowie Tumskim, by wziąć udział w kilkugodzinnym czuwaniu modlitewnym. Nabożeństwa 
organizowano także m.in. w Oleśnicy, Brzegu Dolnym, Bolesławcu, Malczycach, Oławie, Strzelinie, 
Wołowie czy w Trzebnicy. Ludzie zbierali się także na wioskach, jak np. w Sulistrowicach, Smolcu, 
Piotrowicach czy Bagnie.

Wojewódzkie dożynki w Niemczy
Na czele ze świdnickim biskupem Ignacym Decem, marszałkiem województwa dolnośląskiego 
Cezarym Przybylskim, wicewojewodą Jarosławem Kresą, parlamentarzystami i samorządowcami 
i delegacjami zagranicznymi odbyły się w Niemczy dożynki wojewódzko-diecezjalne. Uroczystość 
uświetnił wspaniały występ zespołu tanecznego „Joanki”, który przedstawił spektakl „Misterium 
chleba” oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

opr. jw

Kolejna wystawa w Galerii OK.ART
W Galerii OK.ART odbył się wernisaż kolejnej wystawy. Tym razem swoje prace zaprezentowała, nie 
pierwszy raz zresztą, Renata Konopelna. Artystka związana jest z pracami Fundacji OK.ART. Tytuł jej 
wystawy to „Mój kolorowy świat”. Najczęściej pojawiającymi się motywami są zwierzęta. Szef galerii 
Mariusz Mikołajek o swojej podopiecznej mówi, że pracuje systematycznie i przekracza samą siebie.

Podróże

N ieopodal Bystrzycy Kłodzkiej w bardzo 
malowniczym zakątku, leży wioska 
Zalesie. Przed wojną mieszkało tu bli-

sko trzysta osób, dziś – około trzydziestu. 
W sercu wsi wznosi się, otoczony cmenta-
rzem, barokowy kościółek Św. Anny – ist-
ne cudo. To jedna z czterech drewnianych 
świątyń, jakie przetrwały w Kotlinie Kłodzkiej 
(pozostałe są w Międzygórzu, Nowej Bystrzy-
cy i Kamieńczyku), dodajmy – najbogaciej 
wyposażona. Kościół wzniesiono w roku 
1716, zaś konsekrowano go dwa lata póź-
niej. Najprawdopodobniej początkowo pełnił 
funkcję kaplicy cmentarnej. Z wierzchu, choć 
malowniczy, wygląda skromnie. Jednak gdy 
wejdziemy do środka, nie będziemy tego 
żałować: polichromowana ambona z około 
1720 roku, pochodzący z tego samego czasu 
drewniany – również polichromowany – oł-
tarz z obrazem św. Anny, piękna balustrada 
komunijna i dziewiętnastowieczne stacje Męki 
Pańskiej. Prawdziwy skarb zobaczymy, gdy 
spojrzymy na kasetonowy strop pokryty ma-
lowidłami o tematyce biblijnej. To „Biblia Pau-
perum”, czyli „Biblia ubogich” – dziś byśmy 
powiedzieli osiemnastowieczny komiks dla 
prostych, niewykształconych i często niepi-
śmiennych ludzi, ukazujący sceny ze Starego 
i Nowego Testamentu. Obrazków jest czter-
dzieści pięć, a dodatkowe jedenaście zdobi 
emporę, czyli balustradę chóru. Przepiękne, 
rzadko spotykane w takiej ilości i, co istot-

ne, niemal wszystkie są już po konserwacji, 
o którą zadbał ks. prałat Stefan Smoter wraz 
z grupą współpracowników. Kościółek był od 
zawsze świątynią katolicką, lecz otaczający 
go cmentarz założyli w roku Pańskim 1625, 
a więc podczas trwania wojny trzydziesto-
letniej, protestanci. W roku 1631 przejęli go 
katolicy i choć najstarsze zachowane groby 
pochodzą z XIX stulecia, to sama świado-
mość, że chodzimy po nekropolii mającej 
blisko czterysta lat oddziałuje na wyobraźnię. 

Z niewielką świątynią w Zalesiu wiąże się 
jeszcze jedna – tym razem bardzo tragiczna – 
historia. W latach 1939-1941 pełnił tu posługę 
kapłańską ks. Gerhard Hirschfelder – mę-
czennik i błogosławiony Kościoła katolickie-
go. Pochodził z Kłodzka. Był duszpasterzem 
młodzieży i przeciwnikiem idei narodowo-
socjalistycznej. W swoich kazaniach otwarcie 
występował przeciwko faszyzmowi, broniąc 
zasad wiary chrześcijańskiej. Zamęczono go 
w niemieckim obozie koncentracyjnym w Da-
chau, 1 VIII 1942 roku. Miał zaledwie trzy-
dzieści pięć lat. W dniu 19 września 2010 roku 
został beatyfikowany przez papieża Benedykta 
XVI w katedrze w  Münsterze. 

Kościółek w Zalesiu należy do parafii pw. 
św. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej. 
Tam też należy szukać informacji o możliwo-
ści jego zwiedzania. A warto – zapewniam 
Państwa z najgłębszym przekonaniem. 

maRCin bRadKe
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Prawo pracy

BHP

Zmiany w Kodeksie pracy

Mniej wypadków  
w pierwszej połowie 2019 r.

Solidarność chce chronić pracowników 
przed wysokimi temperaturami

Przepisy Kodeksu pracy (da-
lej wymieniany jako: k.p.) zosta-
ły poddane nowelizacji, ustawą 
z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie 
ustawy Kodeks pracy oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. poz. 
1043), a ich celem jest ułatwienie 
pracownikom realizacji uprawnień 
pracowniczych. Zmianami objęto 
kwestie równego traktowania pra-
cowników, ochrony osób korzysta-
jących z uprawnień rodzicielskich, 
mobbingu, wydawania świadectw 
pracy, terminu przedawnienia rosz-
czeń ze stosunku pracy. Nowe re-
gulacje zaczęły obowiązywać od 
7.09.2019 r.

Najistotniejsza zmiana nastąpi-
ła w przepisach art. 113 i 183a k.p. 
Wykreślony został zwrot „a także 
bez względu na” i tym samym 
został otwarty katalog przesłanek 
uzasadniających dyskryminację. 
Z brzmienia tych przepisów sprzed 
nowelizacji chodziło o jakąkolwiek 
dyskryminację w zatrudnieniu, bez-
pośrednią lub pośrednią, w szcze-
gólności ze względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, rasę, religię, 
narodowość, przekonania poli-
tyczne, przynależność związkową, 
pochodzenie etniczne, wyznanie, 

orientację seksualną, a także ze 
względu na zatrudnienie na czas 
określony lub nieokreślony albo 
w pełnym lub w niepełnym wy-
miarze czasu pracy. Rozwinięciem 
tej zasady jest art. 183a § 1 Kodek-
su pracy, który opierając się na 
tych samych kryteriach nakazywał 
równe traktowanie pracowników 
w zakresie nawiązania i rozwią-
zania stosunku pracy, warunków 
zatrudnienia, awansowania oraz 
dostępu do szkolenia w celu pod-
noszenia kwalifikacji zawodowych. 
W kontekście linii orzeczniczej są-
dów wynikało, że ww. zwrot „a tak-
że …” pozwalał na przyjęcie, że 
przykładowe wymienienie przyczyn 
dyskryminacji („w szczególności”) 
ma zastosowanie tylko do tej pierw-
szej grupy. W praktyce pracownik 
wywodzący swoje roszczenia 
z faktu naruszenia wobec 
niego zakazu dyskryminacji 
musi przytoczyć okoliczności 
uprawdopodobniające gor-
sze traktowanie spowodowa-
ne niedozwoloną przyczyną 
określoną właśnie w art. 183a k.p. 
Jeżeli pracownik udowodni ten fakt 
przed sądem, wówczas przysługuje 
mu roszczenie odszkodowawcze; 

jeżeli pracownik nie byłby w stanie 
wykazać co najmniej jednej z ww. 
przesłanek – a tym samym, że miała 
miejsca dyskryminacja – roszczenie 
odszkodowawcze mu nie przysłu-
guje. Tak było do 7.09.2019 r. Po 
tej dacie każde nieuzasadnione 
obiektywnymi przyczynami nie-
równe traktowanie pracowników 
będzie uznawane za dyskryminację, 
co ma przełożenie na powstanie 
roszczenia odszkodowawczego.

Kolejna istotna modyfikacja 
polega na rozszerzeniu kręgu 
pracowników, którym przysługuje 
prawo żądania odszkodowania od 
pracodawcy w związku 
z mobbingiem. 
Na gruncie 
prawa 

polskiego definicję mobbingu za-
wiera art. 943 § 2 Kodeksu pracy. 
Zgodnie z treścią tego przepisu 
mobbing oznacza działania lub 
zachowania dotyczące pracow-
nika lub skierowane przeciwko 
pracownikowi polegające na upo-
rczywym i długotrwałym nękaniu 
lub zastraszaniu pracownika wy-
wołujące u niego zaniżoną ocenę 
przydatności zawodowej, powo-
dujące lub mające na celu poniże-
nie lub ośmieszenie pracownika, 
izolowanie go lub wyeliminowa-
nie z zespołu współpracowników. 
W myśl art. 943 § 3 Kodeksu pracy 
pracownik, u którego mobbing 

wywołał rozstrój zdrowia, 
może dochodzić 

od pracodawcy 
odpowiedniej 
sumy tytułem za-
dośćuczynienia 
pieniężnego za 

doznaną krzyw-
dę. Z kolei pra-

cownik, który wskutek 
mobbingu rozwiązał umowę 

o pracę, ma prawo dochodzić od 
pracodawcy odszkodowania w wy-
sokości nie niższej niż minimalne 
wynagrodzenie za pracę, ustalane 

na podstawie odrębnych przepisów 
(art. 943 § 4 Kodeksu pracy).

Powyższe oznacza, że pracow-
nik chcący wystąpić z powództwem 
o odszkodowanie z tytułu mob-
bingu musi uprzednio rozwiązać 
stosunek pracy ze wskazaniem 
mobbingu jako przyczyny.

Nadany nowelizacją obecny 
kształt przepisu art. 943 § 4 k.p. 
umożliwia dochodzenie od praco-
dawcy odszkodowania także w sy-
tuacji, gdy pracownik nie rozwią-
zał stosunku pracy, ale na skutek 
stosowanych wobec niego działań 
mobbingowych poniósł konkret-
ną szkodę. Tym samym pracownik 
może ubiegać się o odszkodowanie 
w dwóch przypadkach, tj. w razie 
rozwiązania wskutek mobbingu 
umowy o pracę oraz w razie wyrzą-
dzenia mu w rezultacie stosowania 
mobbingu szkody, niezależnie od 
tego, czy stosunek pracy nadal trwa 
czy też został on rozwiązany przez 
pracodawcę.

apl. RadC. wojCieCh KubiSztal

W kolejnym artykule dotyczącym 
nowelizacji k.p. przedstawione 
zostaną zmiany m.in. dotyczące 
świadectwa pracy.

Zmianami objęto kwestie równego traktowania pracowników, ochrony osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, 
mobbingu, wydawania świadectw pracy, terminu przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy. 

W pierwszym półroczu 2019 r. 
zgłoszono 34298 osób po-

szkodowanych w wypadkach przy 
pracy, o 7,3% mniej niż w analo-
gicznym okresie 2018 r. Zmniej-
szyła się również liczba osób po-
szkodowanych przypadająca na 
1000 pracujących (tzw. wskaźnik 
wypadkowości) z 2,81 w pierwszym 
półroczu 2018 r. do 2,54 w pierw-
szym półroczu 2019 r.

W pierwszym półroczu 2019 r. 
osoby poszkodowane w śmier-
telnych wypadkach przy pracy 
stanowiły 0,2% wszystkich osób 
poszkodowanych (podobnie jak 
w pierwszym półroczu 2018 r.). 
Zmniejszyła się natomiast liczba 
osób poszkodowanych w wy-
padkach ciężkich (o 26,7%) oraz 
w wypadkach z innym skutkiem 
(o 7,2%).

N SZZ „Solidarność” chce 
chronić pracowników przed 
wysokimi temperaturami 

i postuluje, aby po przekroczeniu 
30˚C pracodawca miał obowiązek 
zmniejszenia uciążliwości pracy. 
Jak wynika ze statystyk Państwo-
wej Inspekcji Pracy, w tym roku 
pracownicy zgłosili blisko 700 skarg 
na wysokie temperatury w miejscu 
pracy.

Zgodnie z przepisami praco-
dawca ma obowiązek organizowa-
nia pracy w sposób zmniejszający jej 
uciążliwość. Dotyczy to także pracy 
wykonywanej podczas upałów. Nie 
wskazano jednak konkretnej tem-
peratury. Takie uregulowanie wpro-
wadzono jedynie w stosunku do 
pracowników młodocianych. Nie 
mogą oni pracować w pomieszcze-
niach, w których temperatura prze-

Najwyższy wskaźnik wypadko-
wości odnotowano w wojewódz-
twach: warmińsko-mazurskim (3,09), 
wielkopolskim (3,03) i śląskim (3,02), 
a najniższy w województwach: 
mazowieckim (1,78), małopolskim 
(2,01) i podkarpackim (2,29). 

Udział procentowy wypadków 
w budownictwie w całości wynosi 
2 procent, a wypadków w transpor-
cie ponad 3 procent. Podstawową 
przyczyną wypadków przy pracy 
pozostaje niewłaściwe zachowanie 
pracownika. W jego wyniku doszło 
aż do 60 procent wszystkich wy-
padków.      opR. pCh

kracza 30˚C, a wilgotność względna 
powietrza 65 proc.

Według związkowców rozporzą-
dzenie regulujące obowiązki praco-
dawcy i uprawnienia pracownicze 
w przypadku wystąpienia wysokich 
temperatur zewnętrznych są mało 
precyzyjne, a egzekwowanie upraw-
nień pracowników, a tym samym 
ochrona ich zdrowia i życia jest 
w tym obszarze mocno ograniczona.

Ochrona, z której korzystają 
pracownicy w całej Europie, jest 
bardzo zróżnicowana. Dane EKZZ 
wykazały ostatnio, że istnieje szero-
ki zakres minimalnej dopuszczalnej 
temperatury w europejskich miej-
scach pracy w różnych państwach 
członkowskich i różnych sektorach 
– od zaledwie 4˚C do aż 20˚C, w za-
leżności od rodzaju pracy. Podob-
nie, maksymalne wartości graniczne 

wykazują znaczne wahania od 18˚C 
do 35˚C. Niektóre z tych limitów 
są ustawowe, niektóre są nego-
cjowane zbiorowo, podczas gdy 

inne wynikają z połączenia tych 
mechanizmów.

W grudniu 2018 r. Komitet Wy-
konawczy EKZZ przyjął rezolucję 

w sprawie konieczności podjęcia 
przez UE działań na rzecz ochro-
ny pracowników przed wysokimi 
temperaturami oraz przyjął plan 
działania, których celem będzie 
wprowadzenie jednolitych, europej-
skich uregulowań. EKZZ prowadzi 
również projekt dotyczący adaptacji 
do zmian warunków klimatycznych 
i ich wpływu na świat pracy.

pCh
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Celina Rymut, Andrzej Kozłowski, Krzysztof Mikulski, Malwina Stępień i Piotr Majchrzak.

Panel dyskusyjny

Zakodowani na Solidarność

W 
Klubie Muzyki i Literatury, 
panel i towarzysząca mu 
wystawa fotograficzna 

odbyły się już po raz dziewiąty. 
W spotkaniu prowadzonym przez 
redaktora „Dolnośląskiej Solidarno-
ści” Janusza Wolniaka wzięli udział: 
Piotr Majchrzak – wiceprzewodni-
czący Regionu NSZZ „Solidarność” 
Dolny Śląsk, Malwina Stępień – 
przewodnicząca organizacji zakła-
dowej w sieci sklepów „Pepco”, 
Celina Rymut – przewodnicząca 
KZ w Powiatowym Urzędzie Pracy, 
Andrzej Kozłowski – przewodniczą-
cy organizacji zakładowej w Essity 
Operations Poland Sp. z o.o. w Oła-
wie i Krzysztof Mikulski – prze-
wodniczący organizacji w zakładzie 
Pilkington IGP Poland.

Zebrani podzielili się z przyby-
łymi w samo południe do Klubu 
Muzyki i Literatury widzami swoimi 
refleksjami związanymi z przyna-
leżnością do NSZZ „Solidarność”.

Mówili o tym, dlaczego działa-
ją właśnie w NSZZ „Solidarność”, 
a nie w innym związku. Uzasad-
niali twierdzenie, że współcześnie 
potrzebna jest działalność związku 
zawodowego. Opowiadali o tym, 
jak są postrzegani w zakładzie i na 
zewnątrz jako działacze związkowi. 
Podzielili się także ze słuchaczami 
swoimi refleksami na temat przy-
szłości oraz rozwoju Związku.

Dla Piotra Majchrzaka powsta-
nie Solidarności przypadło w cza-
sach, kiedy był jeszcze uczniem, 
dlatego działalność związkową 
rozpoczął po 1989 roku.

– Nasze spojrzenie na Związek 
będzie trochę inne niż tych, któ-
rzy strajkowali w 1980 roku. Kiedy 
jednak dzisiaj patrzymy na Postu-
laty Gdańskie, będące wyzwaniem 
tamtych czasów, to widać że one 
przewijają się ciągle i w naszym ży-
ciu. Idea Solidarności jest wiecznie 
żywa w nas – uważa Majchrzak.

Działacz dolnośląskiej Solidar-
ności zaakcentował też, że stare 
postulaty ciągle nas dotyczą, bo cały 
czas trzeba upominać się o godność 
pracownika i jest to wyzwanie cią-
gle stojące przed nami.

Dyskusja młodych działaczy 
związkowych wykazała, że teza 
Majchrzaka była ze wszech miar 
zasadna. W ich zakładach od po-
czątku borykali się z problemami, 
o których wiele osób powierzchow-

W 39. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, dolnośląska  Solidarność 
zorganizowała 31 sierpnia panel dyskusyjny pt. „Współczesny rozwój „Solidarności”.  
Było to spotkanie z działaczami młodszego pokolenia, założycielami Związku  
w czasach wolnej Polski.

nie traktujących rolę związków za-
wodowych w miejscach pracy, nie 
ma najmniejszego pojęcia.

Miejsce pracy Malwiny Stę-
pień to sklep sieci, która ma już 
w Polsce około tysiąca placówek. 
Do Solidarności wstąpiła, bo to 
największy związek zawodowy 
zrzeszający różne grupy zawodowe. 
To okazało się dla niej niezwykle 
ważne, kiedy organizowała pikie-
tę i uzyskała wsparcie od innych 

zakładów pracy. Podkreśla też, że 
Solidarność to piękna historia, ale 
dodaje, że Związek nie powstaje 
tam gdzie dzieje się dobrze.

Celina Rymut założyła zwią-
zek w 2014 roku w Powiatowym 
Urzędzie Pracy, gdzie wcześniej 
żadnego związku nie było. Wybrali 
Solidarność nie tylko dlatego, że 
jest największym związkiem, ale 
dlatego, że doceniają profesjona-
lizm działu eksperckiego, na który 
zawsze mogą liczyć. Podkreśla też 
fakt, że związek, do którego należy, 
skupia ludzi o różnych poglądach, 
ale łączy ich jeden cel – pomoc 
pracownikom.

Dzisiaj skupiamy się głównie 
na sprawach płacy i warunków 
pracy, trochę za mało poświęcamy 

czasu kwestiom ideowym, historii, 
ale i to się zmienia – dodaje Celina 
Rymut.

Andrzej Kozłowski pracu-
je w zakładzie o obcojęzycznej 
nazwie Essity Operations Poland 
Sp. z o.o. w Oławie. To firma 
szwedzka produkująca pieluchy 
dla dzieci i dorosłych oraz jed-
norazowe podkłady na łóżka, 
a wcześniej produkowali głownie 
chusteczki higieniczne. Związek 

założył, jak mówi spontanicznie, 
bo na początku nie był świado-
my, jaka to jest odpowiedzialność. 
To, że wybrał Solidarność nie by-
ło przypadkowe, bo jego zmarły 
już ojciec był przewodniczącym 
w ZNTK w Oławie. Jak mówi, 
od dzieciństwa ma zakodowaną 
Solidarność. Na początku zajmo-
wał się sprawami BHP, ale kiedy 
odeszli koledzy, z którymi zakła-
dał związek, nie miał już wyboru 
i został przewodniczącym.

Krzysztof Mikulski wyjaśnia, że 
w zakładzie Pilkington IGP Poland 
zajmują się szkłem architektonicz-
nym i budowalnym. Produkują 
m.in. szyby, które mamy w oknach. 
Związek zawodowy założył wraz 
z kolegą jako ostatnią deskę ra-

tunku. Postanowili zareagować na 
niskie płace i nieodpowiednie trak-
towanie pracowników, by poprawić 
sytuację w zakładzie. A wybrali 
„Solidarność”, bo uważali że ten 
związek jest najbliższy sercu Po-
laków, szanujący i podtrzymujący 
nasze tradycje i wartości.

Zebrani polemizowali też z tezą 
głoszoną przez liberalne środowi-
ska, że współcześnie związek za-
wodowy to przeżytek.

Obecni na spotkaniu przewod-
niczący zakładali swoje organizacje 
w ostatnich kilku latach. Piotr Maj-
chrzak uznała to za koronny dowód 
i fakt, że pracowników może bronić 
i skutecznie reprezentować tylko 
związek zawodowy.

Wypowiedzi poszczególnych 
przedstawicieli organizacji zakłado-
wych pokazywały nawet drastyczne 
przykłady nieprzestrzegania praw 
pracowniczych. To były kwestie 
nieprzestrzegania BHP, mobbingu, 
zastraszania.

Często osoba zaangażowana 
w działalność związkową jest obiek-
tem niewybrednych ataków. Nagle 
pracodawca uważa, że związkowiec 
jest złym pracownikiem. Jest presja 
na pracowników, by się wypisywali 
ze związku. Wielu musi ukrywać 
swoją przynależność do związku 
zawodowego. 

Pracodawcy celowo i świa-
domie nie informują ludzi o ich 
prawach, natomiast dbają przede 
wszystkim, by wypełniali oni swoje 

obowiązki. Tych, którzy słusznie in-
terweniują, posądzają o destrukcję.

Kiedy już związek okrzepnie, 
kiedy ludzie zobaczą, że są razem 
i razem mogą przeciwdziałać wie-
lu kwestiom, kiedy poznają swo-
je prawa, mają odwagę o nie się 
upominać.

Osoby funkcyjne rzadko myślą 
o zarobkach swoich podwładnych. 
Dopiero, kiedy – jak mówią – biorą 
swój los w swoje ręce, udaje się na 
przykład wywalczyć większe płace.

Związkowcy mówią, że związek 
w ich zakładach pracy jest bardzo 
potrzebny, daje poczucie wartości 
i pozwala mieć wpływ na wiele 
spraw. Ciągle jednak doświadcza-
ją wiele nieetycznych postaw, np. 

w niektórych jednostkach kadra 
zakłada związek zawodowy, by 
uniemożliwić wynegocjowanie 
różnych regulaminów.

Jako liderzy związkowi w zakła-
dzie pracy są obdarzeni zaufaniem, 
ale przez to czują wielką odpowie-
dzialność. Mówią, że związkow-
cem nie może być ktoś myślący 
o jakiejś karierze. To społecznicy, 
którzy często wiele czasu zabierają 
swojej rodzinie.

Mają satysfakcję, kiedy ludzie 
dziękują im za załatwienie różnych 
spraw, czasami nawet tak elemen-
tarnych jak zapewnienie wody 
w miejscu pracy. Mimo, że wiele 
przeszli, są przekonani, że warto 
było założyć związek.

Janusz Wolniak
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Wystawy

Historia tajna nieopowiedziana

Między dawnymi  
a nowymi laty

D wuczęściowy zjazd wśród 
licznych dokumentów, 
uchwał, listów i odezw przy-

jął program Samorządnej Rzeczpo-
spolitej, sposób jak trzeba zorga-
nizować polskie społeczeństwo 
i państwo w nowoczesny wolny 
kraj. Program wydrukowany jako 
dodatek do Tygodnika Solidarność 
rozszedł się jesienią 1981 roku 
w ponad półmilionowym nakładzie.

Niestety, wprowadzając stan 
wojenny zmuszono obywateli do 
zmagania się z komisarzami woj-
skowymi w zakładach pracy, z sys-
temem kartek na mięso, cukier, 
buty, z szarością dni codziennego. 
Działalność związkowa, patriotycz-
na, obywatelska była zakazana więc 
zeszła do podziemia.

O podziemnych gazetach, tygo-
dnikach, miesięcznikach, nieregu-
larnikach napisano wiele artykułów. 
Powstały książki, prace magisterskie 
i doktorskie. Do dnia wystawy nie 
było żadnej zebranej wiedzy o uka-
zującym się do obrad okrągłego 
stołu dwutygodniku Samorządna 
Rzeczpospolita. 

Samo pismo powstało po za-
mknięciu gazety Tygodnik Wojenny, 
na jej łamach regularnie poruszano 
tematykę samorządową. Pierwszy 
numer SR ukazał się w kwietniu 
1985. Było to pismo podziemne 
kolportowane na terenie całego 
kraju o profilu informacyjno-publi-
cystycznym. Redakcja znajdowała 
się w Warszawie. Posiadała również 
swoje filie w regionach: dolnoślą-
skim, świętokrzyskim i zachodnio-
pomorskim, które wydawały (efeme-
rycznie) własne dodatki informujące 
o  wydarzeniach w regionie. Twór-

czynią pisma „Samorządna Rzecz-
pospolita” była dziennikarka Joanna 
Łukasiewicz – Wyrwich. Jej zastępcą 
i odpowiedzialnym za sprawy filii był 
Mirosław Mateusz Wyrwich. Również 
dziennikarz związany od początku 
z „Tygodnikiem Wojennym”. Sze-
fami filii „Samorządnej, podobnie, 
jak i „Tygodnika Wojennego” byli; 
w Kielcach: Jerzy Stępień. W Szcze-
cinie: Wiesław Szajko, we Wrocławiu 
zaś Grzegorz Czyż. Od początku 
w piśmie publikowali, (pod pseudo-
nimami), socjolog Maria Diatłowicka, 
zawodowe dziennikarki telewizyj-
ne wyrzucone z pracy w TVP wraz 
z wprowadzeniem stanu wojen-
nego, (Janina) Nina Makowiecka, 
Barbara Rogalska. Inżynier Bogdan 
Lewandowski. Inżynier Andrzej Mag-

dziak. Studenci historii Jan Wróbel 
i Tomasz Roguski. Historyk Antoni 
Lenkiewicz. Dziennikarz, korespon-
dent francuskiej prasy, Krzysztof 
Wolicki. Prawnicy dr Michał Kule-
sza, dr Andrzej Malanowski, Jerzy 
Stępień. Historycy sztuki; Anna i Le-
szek Kwiatkowscy, dr Janusz Maciej 
Michałowski. Geolog dr Magdalena 
Jęczmyk. Ekonomiści; dr Ryszard Bu-
gaj, dr Tomasz Gruszecki, dr Jerzy 
Eysymontt, dr Kazimierz Kloc, profe-
sor Tadeusz Kowalik, profesor Jerzy 
Regulski. Głównym grafikiem pisma 
była Hanna Huskowska– Młynarska. 

Mimo cenzury i braku paszpor-
tów dziennikarze sięgali po autory-
tety zagraniczne. Wywiadu udzielili 
przebywający w Londynie prezy-
denci Rzeczypospolitej Polskiej na 
uchodźstwie Kazimierz Sabbat oraz 
Ryszard Kaczorowski. Opublikowa-
no także wywiad z ks. Franciszkiem 
Blachnickim, który kontynuował 

swoją pracę nie tylko oa-
zową na terenie RFN.

Wystawa skupiła się 
na ogólnopolskiej i dol-
nośląskiej historii pisma. 
Przedstawia drukarzy 
i kolporterów, tych, któ-
rzy regularnie jeździli do 
Warszawy po makiety 
gazety i tych, co udo-
stępniali mieszkania na 
drukarnie. Jedni potrafili 
zdobyć ściśle reglamentowany pa-
pier, inni mieli dostęp do farb lub 
odczynników chemicznych. Jedni jak 
Grzegorz Czyż zasiadali później we 
władzach krajowych i dolnośląskich 
Solidarności, inni jak polonistka Ur-
szula Misiek do dzisiaj są członkami 
Związku lub jak Tytus Czartoryski 
przez kolejne lata działa na rzecz 
rolniczej Solidarności.

Na otwarciu wystawy po raz 
pierwszy spotkali się razem. War-

szawskie małżeństwo Joanna, Mate-
usz Wyrwich z nieznanymi, dzielny-
mi ludźmi wrocławskiego podziemia. 
W archiwach IPN nie zachował się 
żaden dokument o kolaboracji z SB. 
Tajniacy nie rozpracowywali tego 
dużego środowiska. Żeby dowie-
dzieć się więcej trzeba zobaczyć 
wystawę Samorządna Rzeczpospo-
lita – historia nieopowiedziana. Na 
zdjęciach może rozpoznacie swoich 
sąsiadów, którzy nikomu wcześniej 

W Centrum historii Zajezdnia otwarto wystawę Samorządna Rzeczpospolita – 
historia nieopowiedziana. Jest to efekt odnalezienia ludzi, którzy w podziemiu 
przypominali o najważniejszym dokumencie pierwszego zjazdu Solidarności 
z 1981 r. 

nie opowiadali o swojej przeszło-
ści. Z mapy Wrocławia przekonacie 
się, że bramę obok była drukarnia 
lub przypomnicie sobie inne wy-
darzenia, o których mimo upływu 
dziesięcioleci warto opowiedzieć 
dziennikarzom z Dolnośląskiej So-
lidarności, z Katolickiego Stowarzy-
szenia Dziennikarzy, lub badaczom 
z Centrum Historii Zajezdnia bez 
których ta wystawa by nie powstała.

tB

W okół „Solidarności” naro-
sło przez lata wiele mitów 
i nieporozumień. Trudno 

by było inaczej, bo jest to przecież 
coś, co daleko, daleko wyrasta po-
za zwykły związek zawodowy. Od 
początku swego istnienia NSZZ „So-
lidarność” pełnił wielorakie funkcje. 
Był namiastkę przez lata oczekiwa-
nej wolności, oddechem ciemię-
żonych pokoleń, przywracaniem 
zaufania do prawdy słów i wartości. 
Ludzie „Solidarności” wzięli na sie-
bie ciężar walki nie tylko o prawa 
pracownicze, ale o czystą ludzką 
godność, o prawo wolnego wyra-
żania swoich myśli i przekonań, do 
odkłamywania białych kart historii. 
„Solidarność” żądała nie tylko 
elementarnych praw dla ludzi 
pracy, ale walczyła o wolne me-
dia, o zniesienie cenzury, plu-
ralizm związkowy i polityczny. 

Do 15 października można oglądać w Klubie Muzyki 
i Literatury we Wrocławiu przy pl. Kościuszki 10 
wystawę fotograficzną prac Janusza Wolniaka 
pt. „Solidarność” – między dawnymi a nowymi laty”.

Dzisiaj, przed zbliżającą się 40. 
rocznicą powstania Związku, moż-
na powiedzieć, że większość tych 
celów została zrealizowana, ale 
związek zawodowy NSZZ „Solidar-
ność” jest i będzie depozytariuszem 
najwyższych wartości. Nigdy nie 

będzie zwykłym związkiem zawo-
dowym, ale z racji swej przeszłości, 
będzie miał prawo i obowiązek 
odnoszenia się do spraw publicz-
nych, a nie tylko pracowniczych. 
Na fotografiach, które ilustrują 
współczesną działalność Związku 
można zobaczyć tę historyczną 
i współczesną tablicę z postulata-
mi ludzi pracy. Można zobaczyć 
dwóch śmiałków, którzy wspięli 
się na wrocławską Iglicę, by za-
wiesić flagę „Solidarności”, tak jak 
to zrobił w stanie wojennym, ów-
czesny student Marian Krzemiński. 
Możemy zobaczyć na zdjęciach 
pierwszego przywódcę Regionu 
Dolny Śląsk Jerzego Piórkowskie-
go, który z Niemiec przyjechał na 
zaproszenie obecnego szefa „Soli-
darności” Kazimierza Kimso. Jest na 
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Uczestnicy spotkania w Centrum Historii Zajezdnia.

Wystawa ukazuje podziemną działalność w latach 80.

Zdjęcia Janusza Wolniaka ukazujące różne aspekty działności Regionu Dolny Śląsk
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Społeczeństwo

J acek pracuje w korporacji. 
Szef nagrodził go za wydaj-
ność służbowym samocho-

dem. Auto ma wbudowany GPS, 
dzięki czemu szef zawsze wie, 
gdzie w danym momencie znajduje 
się jego manager. To wygodne, bo 
Jacek nie musi już wyjaśniać, gdzie 
był, ile kilometrów zrobił i nie mu-
si potwierdzać swojej obecności 
u klienta.

Równocześnie: Jacek czuje się 
jak na niewidzialnej smyczy. 

Facebook prawdę mu powie

Problem zaczyna się już na star-
cie – gdy staramy się o nową pracę. 
Kiedyś rekrutujący wiedział o nas 
tyle, ile chcieliśmy mu powiedzieć. 
Dziś nasze konto w serwisach spo-
łecznościowych powie mu o wiele 
więcej. 

Według badań amerykańskiego 
serwisu CareerBuilder, przeprowa-

dzonego w 2017 roku,  70% pra-
codawców sprawdza w ten sposób 
swoich potencjalnych pracowni-
ków. Stąd, dobrze jest uświadomić 
sobie w momencie, gdy zamiesz-
czam post, że zdjęcia z szalonej 
imprezy czy wulgarnie wyrażane 
opinie mogą widzieć nie tylko moi 
znajomi, lecz w przyszłości także 
potencjalny szef. I że u rekrutują-
cego zdyskwalifikują mnie także 
wypowiedzi szkalujące poprzed-
niego pracodawcę czy kolegów 
z pracy. 

Warto wiedzieć także, że osoby 
nieobecne w sieci także nie zyskują 
zaufania potencjalnych pracodaw-
ców – i w sposób przemyślany 
budować swój wizerunek. 

Szef mnie śledzi

Monika kilkakrotnie wydruko-
wała materiały na zajęcia dla dzie-
ci w pracy. Tak było wygodniej 
i szybciej. Do momentu, aż szef 
nie wezwał jej na dywanik. W tym 
wypadku – ze względu na wyro-
zumiałość szefa – sprawę udało się 
rozwiązać. Zgodził się, by mogła 
nadal dokonywać wydruków pry-
watnych – za opłatą. Jednak nie 
w każdej firmie skończyłoby się to 
tak dobrze. 

Niektóre firmy informują swoich 
pracowników wprost, że kontro-
lują ich w zaawansowany spo-
sób, jednak większość zachowuje 
to w tajemnicy. Na służbowych 
komputerach instaluje się na przy-
kład programy szpiegujące, które 
pokazują, ile czasu pracownicy 
serfują w internecie i jakie strony 
odwiedzają. A jeśli szef ma swojego 

pracownika na Facebooku nie po-
trzebuje nawet skomplikowanych 
narzędzi do śledzenia, by zobaczyć, 
czy w godzinach pracy podwładny 
jest aktywny lub czy wystawia pry-
watne komentarze.

I oczywiście, czasem jest tak, że 
nie mamy akurat pracy do wykona-
nia i czekamy na zlecenie. Jednak 
w firmie, która jako priorytet trak-
tuje kontrolę pracowników, ważne 
jest, byśmy zwracali uwagę – nie 
tylko co, ale także – kiedy wpi-
sujemy na komunikatorach. A jeśli 
nie chcemy, by zwierzchnik czytał 
nasze prywatne maile czy widział 
operacje na koncie bankowym, 
powinniśmy korzystać ze smartfo-
nów lub wykonywać te operacje 
w domu.

Dystans czy zaufanie? 

Warto mieć świadomość tego, 
w jaki sposób pracodawca traktuje 
nasze podejście do oferowanych 
przez niego rozwiązań. Zdarza się, 
że identyfikatory, które służą kon-
troli każdego wejścia i wyjścia pra-
cownika (są firmy, które nakazują 
zwrot czasu pracy przeznaczonego 
na papierosa), stają się przyczyną 
grymasów czy sporów. Np. gdy 
pracownik zapomina swojej karty 
i korzysta z karty kolegi – co unie-
możliwia kontrolowanie go i bywa 
odczytane jako ignorancja. 

Zdarza się, że pracodawcy 
wysyłają do firmy podstawionych 
klientów, by sprawdzić, jak pra-
cownicy odnoszą się do klientów. 
Gdy kontrola wypadnie pomyślnie, 
pracownik pracuje dalej, natomiast 
gdy pozwala sobie na niewłaściwe 

zachowanie – skutkuje to bolesny-
mi konsekwencjami. 

Firmy magazynowe lub produk-
cyjne, które mogą być narażone na 
utratę towaru, bywa, że posuwają 
się w kontrolowaniu jeszcze dalej. 
Korzystają z monitoringów lub wy-
najmują detektywów, którzy obser-
wują pracowników, by wyśledzić 
ewentualne źródło strat. 

Niestety narzędzia kontroli 
podważają wzajemne zaufanie, 
wzmacniają podejrzliwość i zwięk-
szają dystans pomiędzy pracodawcą 
a pracownikiem. Natomiast sku-
tecznym sposobem na stworzenie 
dobrze, uczciwie i efektywnie pra-
cującego zespołu jest zbudowanie 
w pracownikach myślenia, że firma 
jest wspólnym dobrem. Oczywiście 
jest to możliwe, gdy każdy z nas 
uczciwie i rzetelnie wykonuje swoją 
pracę. 

integracja nie dla każdego!

Kolejnym wyzwaniem dla pra-
cowników bywają imprezy integra-
cyjne. Wspólny paintball, piknik, 
wyjazd na tor wyścigowy czy do 
SPA ma za zadanie budować dobre 
relacje między pracownikami. 

Jednak nie wszyscy lubią się 
bratać w pracy: bywa, że wolą 
poprawne, ale zawodowe relacje. 
Lub: mają rodziny i inne obowiąz-
ki i nie chcą przeznaczać swojego 
prywatnego czasu na zajęcia mniej 
dla nich ważne. 

– W mojej pracy integracja jest 
nieobowiązkowa. Niestety, kto 
nie pojedzie, staje się wykluczony 
z grupy. Ma mniejszy dostęp do in-
formacji, a szef dopytuje się, czemu 

nie pojechał – skarżą się niekiedy 
pracownicy. 

– Oczywiście nie musisz upra-
wiać joggingu, ale jak szef lubi 
i proponuje bieganie zespołowi 
w sobotę, to ty wbrew sobie za-
kładasz trampki i biegniesz z całą 
resztą. Bo bojkot wspólnego biega-
nia mógłby źle wpłynąć na ocenę 
pracownika – celnie podkreśla 
jeden z zatrudnionych. 

Jeśli należymy do tej grupy 
osób, która nie cieszy się na myśl 
o wspólnym wyjeździe, rozwiąza-
niem jest zapoznanie się z polityką 
firmy i tym, czy i jakie konsekwen-
cje spotykają pracowników, którzy 
nie biorą udziału w spotkaniach. 
A potem sprawdzenie, które z nich 
jesteśmy gotowi ponieść. 

Skorzystaj ze szkolenia!

„Mój szef co kwartał organizuje 
nam szkolenia rozwijające nasze 
kompetencje – żali się Magda. – Ca-
ły weekend muszę spędzić w pracy, 
rezygnując z prywatnego życia”. 

Szkolenia związane z obowiąz-
kami służbowymi w przeciwień-
stwie do integracji zazwyczaj są 
obowiązkowe. Pracownik nie mo-
że odmówić udziału w szkoleniu, 
jeśli jest to polecenie pracodawcy, 
gdyż ryzykuje nawet zwolnieniem 
dyscyplinarnym. 

Fakt jest faktem i tego nie zmie-
nimy. Warto natomiast zwrócić 
uwagę na to, że jeśli pracownik 
idzie na takie szkolenia z dużym fo-
chem, skupiając się jedynie na tym, 
co traci – to... traci jeszcze więcej. 
Jego percepcja tak filtruje wówczas 
docierające do niego informacje, 
że nie jest w stanie dostrzec i sko-
rzystać z rozwojowych dla niego 
treści szkolenia. 

Może więc lepiej, zamiast się 
obrażać, zastanowić się, co cieka-
wego i ubogacającego mogę wziąć 
dla siebie ze szkolenia, za które 
– powiedzmy to sobie szczerze 
– nie muszę płacić tak jak osoby 
samozatrudniające się i które jest mi 
oferowane w ramach czasu pracy 
lub wynagrodzenia za pracę. 

doRota niedźwieCKa

Prywatność w pracy
Monitoring pracowników, kontrola poczty elektronicznej, sprawdzanie połączeń telefonicznych i tego, co robi pracownik 
w trakcie pracy – to niektóre ze sposobów pracodawcy, by zwiększyć wydajności i zyski. Jak się w tym odnaleźć? I na ile 
pracodawca może ingerować w prywatność pracownika? 

zdjęciach wieloletni kapelan senior, 
asystent dolnośląskiej „Solidarno-
ści”, ks. Stanisław Pawlaczek i obec-
ny asystent ks. Artur Szela. Zobaczy-
my na „barykadach” upominających 
się o swoje prawa pracowników róż-
nych firm (kopalni, Wód Polskich, 
Amazona, sieci sklepowych). Mamy 
też zdjęcia działaczy młodych orga-
nizacji związkowych utworzonych 
w Amazonie, w Pepco, w Nestle 
Purina. Fotografie pokazują też „So-
lidarność”, która ze swoimi ideałami 
dociera do szkół, do najmłodszych 
poprzez lekcje obywatelskie czy 
konkursy. Związek uczestniczy 
i patronuje wielkim uroczystościom 
patriotycznym, jak na przykład nada-
nie LO nr 1 im. Inki, bohaterskiej 
i niezłomnej dziewczynie uznanej 
jako symbol Żołnierzy Wyklętych. 
Związek to też codzienna praca 
prawników związkowych, działa-
czy dbających o rozwój organizacji 
i szkolenia. „Solidarność” przez la-
ta nie zatraciła swojej wrażliwości 
na potrzeby ludzi, na ich krzywdę 
i poniżenie. Działacze związkowi 
i szeregowi członkowie wielokrotnie 
uczestniczą w różnych akacjach so-
lidarnościowych, bo przyświeca im 
biblijne „jeden drugiego brzemion 
noście”, a patronuje bł. ks. Jerzy 
Popiełuszko, który tak, jak św. Jan 
Paweł II powtarzał „zło dobrem 
zwyciężaj!”

Janusz Wolniak W sieci nikt nie jest anonimowy
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Złote myśli 
Rozrywka

HUMOR

Z CYKLU: MISTRZOWIE BHP

Jako rozwiązanie proszę podać cyfry z wyróżnionej kolumny. Wśród osób, 
które do 18 października 2019 r. nadeślą mailem na adres: redakcja.wroc@
solidarnosc.org.pl lub pocztą prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy nagrodę 
książkową. W tytule maila proszę wpisać Sudoku nr 11. 
Nagrodę za rozwiązanie sudoku z poprzedniego numeru wylosował pan 
Krzysztof z Wrocławia. Gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą.

SUDOKU nr 11
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Celem jest wypełnienie diagramu 9 × 9 w taki sposób, aby w każdym 
wierszu, w każdej kolumnie i w każdym z 9 pogrubionych kwadratów 3 × 3 
(zwanych „blokami” lub „podkwadratami”) znalazło się po jednej cyfrze od 
1 do 9.

Spadający jak kamień spado-
chroniarz krzyczy do mijanego 
w powietrzu kolegi: 

- Mój się nie otworzył! Szczęście, 
że to tylko ćwiczenia!

mmmm

-Co to jest absolutna starość? 
-Kiedy wychodzisz z muzeum 

i uruchamia się alarm.

mmmm

Gość do kelnera: 
- Dlaczego wasza restauracja 

nazywa się Wielkie Oczy? 
- Dowie się pan jak przyniosę 

rachunek.

mmmm

Mama pyta się Jasia: 
- Jasiu dlaczego płaczesz? 
- Bo śniło mi się że szkoła się 

paliła. 
- Nie płacz to tylko sen! 
- Właśnie dlatego płaczę.

mmmm

Przychodzi pacjent do dentysty: 
- Ależ od pana czuć alkohol! - 

mówi oburzony stomatolog. 
- To dlatego, że przykładałem 

go sobie na bolący ząb! 
- A od dawna boli? 
- No, już jakieś cztery lata.

mmmm

- Dlaczego nie ratował pan to-
nącej żony? 

- A skąd ja miałem wiedzieć, że 
tonie? Darła japę, jak zwykle.

mmmm

Najlepszym dowodem na to, 
że w kosmosie istnieje inteligencja, 

jest to, że się z nami nie kon-
taktują.

mmmm

Życie kobiety dzieli się na trzy 
okresy:

W pierwszym działa na nerwy 
ojcu, w drugim mężowi, w trzecim 
zięciowi.

mmmm

Sąsiad z dołu do sąsiada z góry: 
- Ależ w nocy poszaleliście z żo-

ną. Mało mi żyrandol na głowę nie 
zleciał... 

- Panie sąsiedzie. Tak się wła-
śnie tworzą plotki. Mnie nawet 
w nocy w domu nie było.

mmmm

Na lekcji języka polskiego na-
uczyciel pyta: 

- Czym będzie wyraz „chętnie” 
w zdaniu: „Uczniowie chętnie wra-
cają do szkoły po wakacjach.”? 

Zgłasza się Jasio: 
- Kłamstwem, panie profesorze!

mmmm

- Tato, tato! Dom się pali!!!
- Cicho bo matkę obudzisz.
Wieczorem w szpitalnej świetli-

cy pielęgniarka podchodzi do jedy-
nego pacjenta, który jako jedyny nie 
spał, tylko oglądał telewizję.

– Proszę przestać oglądać te-
lewizję. Już północ! Teraz idziemy 
do łóżka.

– A jak nas ktoś przyłapie?

mmmm

Były więzień przechodzi przez 
granicę i prowadzi rower. Przez ra-
mę roweru przewieszony jest spo-
rych rozmiarów worek. Celnik pyta:

– Co pan tam wiezie?
– Piasek.
– Proszę przejść na bok, zaraz 

to sprawdzimy.
Celnik sprawdza zawartość wor-

ka i okazuje się, że rzeczywiście w 
środku jest tylko piasek. Sytuacja 
powtarza się kilka razy dziennie i za 
każdym razem zawartość worka jest 
identyczna. Pewnego razu celnik 
nie wytrzymuje i mówi:

– Ja pana znam. Wiem, że pan 
coś przemyca. Nie wiem tylko, co 
to jest. Daruję panu wszytko, tylko 
niech pan powie, co pan przemyca.

– Rowery – odpowiada recy-
dywista.

mmmm

– Cześć, tato. Idę na imprezę.
– Czekaj. Będziesz pił?
– Nie.
– Jakieś papierosy?
– No co ty!
– Jakieś dziewczyny?
– Zwariowałeś?!
– To po cholerę wychodzisz?

Ludzie nie przestają realizować swoich marzeń, po-
nieważ się starzeją; starzeją się, ponieważ przestają 
spełniać swoje marzenia

Gabriel Garcia Marquez

Słabi nigdy nie przebaczają. Przebaczenie jest atry-
butem silnych

Mahatma Gandhi

Trudności losu często przygotowują zwykłych ludzi 
do niezwykłego przeznaczenia.

 C. S. Lewis

Nigdy nie będę w stanie umrzeć dla swoich przeko-
nań, ponieważ mogę się mylić

Bertrand Russell 

Teraz, gdy już nauczyliśmy się latać w powietrzu 
jak ptaki, pływać pod wodą jak ryby, brakuje nam 
tylko jednego: nauczyć się żyć na ziemi jak ludzie

George Bernard Shaw

Ten, kto pragnie być doskonale dobrym, żyjąc 
wśród ludzi, którzy takimi nie są, zginie na pewno.

Niccolò Machiavelli

Życie bez miłości nie ma sensu. Kto nie kochał, ten 
nigdy nie żył 

Joe Black

Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest 
niewidoczne dla oczu

 Antoine de Saint-Exupéry 


