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„Wiek jest po prostu sprawą 
umysłu i nie jest czymś 
czego powinniśmy się bać, 
szczególnie w miejscu pracy”. 

Alex Ferguson 
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PROJEKTU
 łow

niczek 
s

Szanow
ni Państw

o, 
To już drugi num

er Serw
isu Inform

ayj-
nego projektu „Zarządzanie w

iekiem
 

jako czynnik zw
iększający potencjał 

adaptacyjny przedsiębiorstw
”.

Pow
stały już program

y szkoleniow
e, 

ruszyły punkty inform
acyjno-rekruta-

cyjne oraz organizow
ane są spotkania 

inform
acyjno-prom

ocyjne. 

Rozpoczęła się już rekrutacja na szko-
lenia, z których pierw

sze odbędą się 
w

e w
rześniu br. N

abór prow
adzony 

jest w
 całej Polsce i dotyczy zarów

no 
pracodaw

ców
 jak i zw

iązkow
ców

. 

Ideą projektu jest dostarczenie w
iedzy 

na tem
at zarządzania w

iekiem
 dw

um
 

stronom
: pracodaw

com
 i pracobior-

com
, tak aby m

ogli się oni spotkać 
przy stole negocjacyjnym

 i w
prow

a-
dzić do układów

 zbiorow
ych pracy 

odpow
iednie zapisy. 

Zainteresow
anych w

zięciem
 udziału  

w
 naszym

 projekcie odsyłam
y do stro-

ny internetow
ej w

w
w

.zw
iekiem

.eu.  

Projekt w
spółfinansow

any jest przez U
nię Europejską w

 ram
ach Europejskiego Funduszu Społecznego

– N
asze społeczeństw

o starzeje się. Jakie działania pow
inny być 

w
 zw

iązku z tym
 podejm

ow
ane?

– Starzenie się społeczeństw
a w

ym
usza podejm

ow
anie działań m

a-
jących na celu w

ydłużanie aktyw
ności zaw

odow
ej pracow

ników. D
zia-

łania te m
uszą być podejm

ow
ane na poziom

ie rządów, przez regulacje 
ustaw

ow
e. N

ajczęściej postrzega się ten problem
 w

 sposób uproszczony 
proponując w

ydłużanie w
ieku em

erytalnego. Są też, rów
nież w

 Polsce, 
bardziej kom

pleksow
e rozw

iązania takie jak rządow
y program

 „Soli-
darność pokoleń 50+”. R

egulacje tego typu stw
arzają m

ożliw
ości do 

podejm
ow

ania działań na poziom
ie organizacji. 

– Jakie skutki niesie ze sobą przdw
czesne w

ychodzenie z rynku pracy?
– Problem

 starzenia się społeczeństw
a m

a charakter zarów
no społeczny jak i ekonom

iczny. 
Przedw

czesne w
ychodzenie z rynku pracy, często prow

adzi do w
ykluczeń, jak rów

nież obniża 
status ekonom

iczny. Jest też pow
ażnym

 obciążeniem
 dla system

u em
erytalnego. Z punktu 

w
idzenia organizacji odejście starszych pracow

ników, najczęściej z dużym
 dośw

iadczeniem
 

zaw
odow

ym
 i życiow

ym
 pow

oduje bezpow
rotną utratę w

iedzy. 

– N
a czym

 polega strategia zarządzania w
iekiem

?
– D

ziałania zm
ierzające do w

ydłużenia okresu aktyw
ności zaw

odow
ej pracow

ników
 m

uszą 
m

ieć charakter kom
pleksow

y i długoterm
inow

y. Strategie zarządzania w
iekiem

 obejm
ują cały 

szereg działań, takich jak kształcenie ustaw
iczne, rozw

ój karier, w
prow

adzanie elastycznych 
form

 zatrudnienia, ochrona zdrow
ia, w

łaściw
e ergonom

iczne projektow
anie stanow

isk pracy, 
przesunięcia w

 firm
ie czy też „łagodne” w

ychodzenie na św
iadczenia em

erytalne. C
zęsto nie 

dostrzega się tego, że zarządzanie w
iekiem

 m
usi być zaplanow

ane i dotyczyć praktycznie 
w

szystkich grup w
iekow

ych. Skupianie się jedynie na starszych pracow
nikach, m

ające cha-
rakter działań interw

encyjnych nie jest efektyw
ne. Zarządzanie w

iekiem
 m

usi m
ieć charakter 

prew
encyjny. 

- Jakie korzyści niesie dla firm
y w

prow
adzenie tej strategii?

K
orzyści dla firm

y w
drażającej strategię zarządzania w

iekiem
 polegają przede w

szystkim
 na 

utrzym
aniu lojalnych, dośw

iadczonych pracow
ników. N

aw
et jeżeli nie m

ogą oni już spraw
nie 

w
ykonyw

ać sw
oich zadań, m

ożna w
ykorzystać ich potencjał w

 inny sposób, np. do kształcenia 
m

łodszych pracow
ników

 w
 system

ie m
entoringu. 

– A jakie korzyści dla pracow
ników

?
Zarządzanie w

iekiem
 przynosi rów

nież korzyści pracow
nikom

. Pozw
ala im

 na zachow
anie 

statusu m
aterialnego, jak rów

nież m
ożliw

ość uczestnictw
a w

 życiu społecznym
.

O
 zarząd

zaniu w
iekiem

 rozm
aw

iam
y 

z d
r inż. A

N
D

RZEJEM
 SZU

W
A

RZYŃ
SK

IM
 z W

yd
ziału Zarząd

zania i 
Ekonom

ii Politechniki G
d

ańskiej

L iczby 

 N

a lata 2010-2020 w
edług dem

ogra-
fów

 przypadnie szczyt procesu starze-
nia się społeczeństw

a europejskiego 


 O

 26 proc. w
zrośnie liczba osób 

w
 grupie w

iekow
ej 50-64 


 O

 30 proc. w
zrośnie liczba osób 

w
 w

ieku 65+
 


 O

 20 proc. zm
niejszy się liczba osób 

w
 w

ieku 20-29 lat. 

Inform
acji na tem

at p
rojektu 

ud
zielają


kierow

nik projektu: Stanisław
a 

G
atz,  s.gatz@

solidarnosc.gda.pl
58 308 43 37, 500 207 442 


sekretarz projektu: M

ałgorzata Kuź-
m

a,  m
.kuzm

a@
solidarnosc.gda.pl

58 301 71 21, 501 121 096

Inform
acje na tem

at rekrutacji 
przedstaw

icieli N
SZZ „Solidarność”


koordynator M

aria Kościńska, 
58 308 42 25 
m

kosci@
solidarnosc.org.pl

Inform
acje d

la p
rzed

sięb
iorców

i ich p
racow

ników


Sylw
ia K

rysa, 58 550 94 93 
sylw

ia.krysa@
profirm

a.pl


Rafał Raczyński, 58 550 94 93 
rafal.raczynski@

profirm
a.pl

KSZTA
ŁC

EN
IE U

STA
W

IC
ZN

E (ang. lifelong 
learning) – jest procesem

 stałego odnaw
ia-

nia, doskonalenia i rozw
ijania kw

alifikacji 
ogólnych i zaw

odow
ych jednostki, trw

ają-
cym

 w
 ciągu całego jej życia. Kształcenie 

przez całe życie to proces ciągłego doskona-
lenia zasobu w

ykształcenia i kw
alifikacji oraz 

ciągłej adaptacji intelektualnej, psychicznej 
i profesjonalnej do przyspieszonego rytm

u 
zm

ienności, który jest znam
ieniem

 w
spół-

czesnej cyw
ilizacji.

Korzyści dla przedsiębiorstw
a

w
w

w
.z

w
ie

k
ie

m
.e

u

DLACZEGO W
ARTO W

ZIĄĆ UDZIAŁ W
 PROJEKCIE?

???
?
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is Inform

acyjny nr 2, w
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wiesz więcej...

Portal projektu w
w

w.zw
iekiem

.eu to narzędzie inform
atyczne w

spom
agające realizację 

w
ielu różnych obszarów

 projektu „Zarządzanie w
iekiem

 …
”. D

o najw
ażniejszych funkcjo-

nalności portalu należy zaliczyć:


 Prom

ocja projektu i publikacja inform
acji na tem

at realizacji projektu

 Budow

anie św
iadom

ości istoty problem
atyki zarządzania w

iekiem
 w

 przedsiębiorstw
ach 

– na stronach portalu m
ożna znaleźć w

iele ciekaw
ych artykułów

 na tem
at zarządzania za-

sobam
i ludzkim

i ze szczególnym
 uw

zględnieniem
 zarządzania różnorodnością


 W

sparcie procesu rekrutacji – na stronach portalu m
ożna znaleźć nie tylko interaktyw

ne 
form

ularze zgłoszenia, ale rów
nież w

iele cennych inform
acji na tem

at w
arunków

 uczest-
nictw

a, term
inów

 szkoleń, program
ów

 zajęć etc.

 Inform

acja o szkoleniach – potencjalni uczestnicy szkoleń m
ogą zapoznać się z ofertą 

szkoleniow
ą projektu, konspektam

i szkoleń oraz harm
onogram

am
i


 Strony dedykow

ane uczestnikom
 projektu – każdy z uczestników

 szkoleń otrzym
uje login 

i hasło dostępu do m
ateriałów

 inform
acyjnych i edukacyjnych (m

.in. gra decyzyjna)

 Eduportal – platform

a kom
petencyjna – każde przedsiębiorstw

o, które w
eźm

ie udział 
w

 projekcie otrzym
a bezpłatną licencję na korzystanie z platform

y kom
petencyjnej. Jest to 

now
oczesne narzędzie inform

atyczne w
spom

agające procesy ZZL w
 firm

ie.

Struktura projektu jest przyjazna i intuicyjna. O
dzw

ierciedla strukturę projektu, przez co, 
każda osoba, która odw

iedzi naszą stronę bez trudu odnajdzie poszukiw
ane inform

acje. Strona 
została podzielona na dw

ie sekcje: 

 dla pracodaw

ców

 dla zw

iązkow
ców.

Zapraszam
y do odw

iedzania naszej w
itryny internetow

ej w
w

w.zw
iekiem

.eu.
y internetow

ej w
w

w.zw
iekiem

.eu.
y internetow

e


 O

rganizacja reprezentująca pracow
ników

 zyska przeszkolo-
nych działaczy, którzy nabędą w

iedzę i um
iejętności w

 za-
kresie zarządzania w

iekiem

 Przeszkoleni reprezentanci pracow

ników
 będą m

ogli inicjo-
w

ać w
prow

adzanie do zakładow
ych i ponadzakładow

ych 
układów

 zbiorow
ych pracy elem

entów
 zarządzania w

iekiem
 

takich jak:
– tw

orzenie ścieżek kariery zaw
odow

ej pracow
ników

– tw
orzenie w

arunków
, aby w

 przedsiębiorstw
ie w

iedza 
i dośw

iadczenie pracow
ników

 45+
 była w

 pełni w
ykorzy-

stana, a w
arunki pracy dostosow

ane były do w
ieku pra-

cow
nika

– w
prow

adzenie system
u m

entoringu

 Budow

a i ugruntow
anie w

izerunku organizacji reprezentu-
jącej pracow

ników
 jako dbającej o rozw

ój i w
arunki pracy 

pracow
ników


 U

zyskanie m
ożliw

ości profesjonalnego doradztw
a dla w

y-
branych organizacji zw

iązkow
ych w

 zakresie negocjow
ania 

zapisów
 dotyczących strategii zarządzania w

iekiem
 w

 zakła-
dow

ych i ponadzakładow
ych układach zbiorow

ych pracy. 

 W

yszkolenie trenerów
 zw

iązkow
ych w

 zakresie prow
adzenia 

szkoleń dotyczących strategii zarządzania w
iekiem

. 

 Rozw

ój zaw
odow

y trenerów

Korzyści dla pracow
ników


 Zdobycie przew

agi konkurencyjnej poprzez uzyskanie w
iedzy 

z zakresu w
ykorzystania w

 przedsiębiorstw
ie strategii zarzą-

dzania w
iekiem


 Podniesienie w

iedzy i um
iejętności kadry zarządzającej, specja-

listów
 zajm

ujących się polityką personalną oraz kierow
ników

 
średniego 

szczebla 
w

 zakresie 
zarządzania 

personelem
, 

ze 
szczególnym

 uw
zględnieniem

 zarządzania w
iekiem

 jako czyn-
nika zw

iększającego adaptacyjność przedsiębiorstw

 Bezpłatne licencje na używ

anie platform
y kom

petencyjnej – no-
w

oczesnego narzędzia inform
atycznego w

spom
agającego za-

rządzanie kom
petencjam

i pracow
ników

 w
 firm

ie

 Bezpłatny audyt kom

petencji w
szystkich pracow

ników
 w

 fir-
m

ie

 Podniesienie poziom

u efektyw
ności i funkcjonalności przedsię-

biorstw
a jako organizacji


 U

zyskanie m
ożliw

ości profesjonalnego doradztw
a dla w

ybra-
nych firm

 obejm
ującego m

.in. specjalistyczny audyt organiza-
cyjny, którego efektem

 końcow
ym

 będzie raport inform
ujący 

o m
ożliw

ościach 
technicznych, 

organizacyjnych 
i praw

nych 
w

 zakresie w
drożenia strategii zarządzania w

iekiem
 


 Budow

ę i ugruntow
anie korzystnego w

izerunku firm
y, jako 

organizacji odpow
iedzialnej społecznie, zabiegającej o rozw

ój 
sw

oich pracow
ników

 oraz zapew
niającej stabilne m

iejsca pra-
cy, na każdym

 etapie kariery zaw
odow

ej.

ustaw
icznym

O
 KSZTA

ŁCEN
IUnie 

nie 

tak

�
��

��
��

��
���

Postrzeganie potrzeby ustaw
icznego 

kształcenia pracow
ników

 w
 opinii 

m
enedżerów

 i pracow
ników

pracow
nik

m
enedżer

w
 proc.

w
 proc.

W
 ram

ach projektu M
AY

D
AY przeprow

a-
W

 ram
ach projektu M

AY
D

AY przeprow
a-

dzono badania ankietow
e w

śród około tysiąca 
pracow

ników
 i m

enedżerów
 przedsiębiorstw

 
należących do sektora okrętow

ego. Pytania 
m

.in. dotyczyły kształcenia ustaw
icznego 

pracow
nikow

 po 50 roku życia. 
78 proc. pracow

ników
 i 81 proc. m

enedże-
rów

 uznało potrzebę ustaw
icznego kształcenia. 

Zarówno m
enedżerowie, jak i pracownicy za 

najbardziej preferowane kierunki szkoleń uznali:

 szkolenie na stanow

isku pracy zw
iązane 

z w
drażaniem

 now
ych technologii


 szkolenie m

ające na celu zdobycie now
ego 

zaw
odu u dotychczasow

ego pracodaw
cy


 szkolenie w

 zakresie technik inform
atycz-

nych. 
M

enedżerow
ie uznali rów

nież za koniecz-
ne dokształcanie pracow

ników
 w

 zakresie 
ekonom

icznych aspektów
 działalności oraz 

um
iejętności pracy w

 grupie. 

Kwestionariusze ankietowe oraz wyniki 
badań opracowała Politechnika G

dańska, 
badania wśród pracowników przeprowadził 
Region G

dański NSZZ „Solidarność”

Piotr Duda czy Janusz Śniadek? Kto będzie kierował związkiem w najbliższych latach? Odpowiedź na to pytanie 
poznamy już w wkrótce. W dniach 21-22 października we Wrocławiu odbędą się obrady Krajowego Zjazdu Delegatów 
NSZZ Solidarność i wybory przewodniczącego Komisji Krajowej związku. 

Kto przewodniczącym
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Po unijne pieniądze możesz sięgnąć, 
jeżeli mieszkasz na Dolnym Śląsku  
i zdecydujesz się na działalność  
w branżach, które będą wspierać  
organizację oraz przebieg  
mistrzostw Euro 2012.

Jesteś kobietą? 
Marzysz o założeniu własnej firmy,  
a brakuje Ci na to pieniędzy?
Weź udział w projekcie Centrum Promocji 
Przedsiębiorczości II.

Zapraszamy kobiety, które:
- pracują
lub
-  utraciły pracę w ciągu ostatnich  

12 miesięcy, z przyczyn niezależnych 
 od pracownika

lub
-  są nieaktywne zawodowo,  

niezarejestrowane w urzędach pracy.

SPotkanIa InforMaCyjnE  
oDbęDą SIę W DnIaCh:
�4 listopada br. godz. 12.00 w Legnicy  

- Hotel Restauracja "KSIĄŻĘCY"  
ul. Dworcowa 9
�5 listopada br. godz. 12.00  

we Wrocławiu - Qubus Hotel  
ul. Św. Marii Magdaleny 2
�8 listopada br. godz. 12.00  

w Wałbrzychu - Qubus Hotel  
ul. Piotra Wysockiego 45
�9 listopada br. godz. 12.00  

w Jeleniej Górze - Hotel Fenix  
ul. 1-go Maja 88

Szczegółowe informacje: www.twojadotacja.eu
tel. (76) 721 64 10; tel. (76) 721 08 78

mmm�

 Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w ramach projektu „Kon-
struktywny dialog – program rozwoju kompetencji liderów NSZZ „So-
lidarność” przygotowała warsztaty dla liderów dialogu społecznego - 
członków prezydiów szczebla regionalnego i branżowego oraz krajo-
wego. W programie przewidziano 3 bloki tematyczne: Kompetencje 
społeczne liderów dialogu społecznego, Komunikacja Społeczna – 
efektywne stosowanie narzędzi wpływu społecznego, Rozwiązywanie 
problemów. W dniach 6 - 8 września, w Gdańsku, w zajęciach uczest-
niczyli przedstawiciele Regionu Zagłębie Miedziowe - Bogdan Orłow-
ski, Jerzy Morawski i Ewa Kosiorowska. Szkolenie prowadziły trenerki 
z Polskiego Centrum Mediacji.

mmm�

Członkowie Regionalnej Komisji Rewizyjnej i zakładowych komisji re-
wizyjnych z organizacji w: Straży Miejskiej w Legnicy, PKP Cargo SA 
w Legnicy, TCM Sp. z o. o. w Polkowicach, VOSS Automotive Polska Sp. 
z o. o. w Nowej Wsi Legnickiej, Zakładach Górniczych „Rudna” Oddziału 
KGHM „Polska Miedź” SA w Polkowicach, Zakładach Górniczych „Lubin” 
Oddziału KGHM „Polska Miedź” SA w Lubinie, Zakładach Wzbogacania 
Rud Oddziału KGHM „Polska Miedź” SA w Polkowicach i Volkswagenie 
Motor Polska Sp. z o. o. wzięli udział w szkoleniu Zasady działania komisji 
rewizyjnej, które miało miejsce w Legnicy, w dniach 15 - 16 września 2010 
r. Celem szkolenia było poznanie zasad działania komisji rewizyjnych, po-
głębienie znajomości prawa wewnątrzzwiązkowego oraz opanowanie 
podstaw zarządzania finansami podstawowych jednostek organizacyj-
nych. Warsztaty przeprowadzili Ewa Kosiorowska i Zbigniew Kuźniar.

mmm�

Między 27 a 29 września br. w Legnicy, Jan Kosowski, Regionalny Ko-
ordynator ds. bhp, przeprowadził szkolenie Społeczna Inspekcja Pracy dla 
społecznych inspektorów pracy z DODR we Wrocławiu, Sanden Manu-
facturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, II Liceum Ogólnokształcącego 
w Legnicy, Boart Longyear Sp. z o. o. w Kątach Wrocławskich, Mine Ma-
ster Sp. z o. o. w Wilkowie i Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polko-
wicach. Szkolenie dotyczyło podstaw prawnych działalności SIP oraz roli 
związku zawodowego w zakresie ochrony pracy. 

mmm�

Członkowie organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność” w: Miejskim 
Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o. o. w Legnicy, Energetyce Sp. 
z o. o. w Lubinie, MPWiK Sp. z o. o. w Lubinie, Haerter Technika Wytłacza-
nia Sp. z o. o. w Legnicy, DFM Zanam-Legmet Sp. z o. o. w Polkowicach 
i Fortis Bank SA w Lubinie wzięli udział w symulacji Gra w przedsiębior-
stwo, czyli elementy rachunkowości zarządczej, która miała miejsce 
w Legnicy, w dniach 8 - 9 października br. Celem warsztatów było przybli-
żenie uczestnikom rachunkowości zarządczej. Poznawali ją zarządzając 
spółką z o. o. i wypełniając po każdej części gry: arkusz przepływów, ra-
chunek zysków i strat, arkusz kapitału obrotowego i bilans. Symulacja za-
kończyła się wyceną spółek na podstawie wartości księgowej i metodą 
dochodową z kapitalizacją. Zajęcia przeprowadziła Urszula Wegner, tech-
nicznie wspomagała ją Ewa Kosiorowska. 

Szkolenia

Legniczanie nagrodzeni przez Migalskiego
Konkurs na film z okazji 

30-lecia Solidarności zorga-
nizował eurodeputowany 
dr Marek Migalski. W kate-
gorii Open zwyciężył film 
„Solidarność po latach…” 
Aleksandry Furmanowicz, 
Bartłomieja Supersona, 
Ewy Sadowskiej (uczniów 
II liceum Ogólnokształcące-
go w Legnicy) wraz z opie-
kunem Krystianem Kukuł-
ką. Twórcy przedstawili po-
jęcie solidarności w oparciu 
o relację dwóch pokoleń. W 
filmie oglądamy wywiady z 

bezpośrednimi uczestnika-
mi tamtych wydarzeń oraz 
młodymi ludźmi, którzy 
przedstawiają swoje poglą-
dy na temat tych wydarzeń. 
Wszyscy zwycięzcy wyjadą 
na sześciodniową wyciecz-
kę do Brukseli, ufundowaną 
przez dra Marka Migalskie-
go.

Film dostępny jest na na-
szej stronie internetowej: 
http://www.solidarnosc.
org.pl/legnica/wydarze-
nia_2010/nagroda_migal-
skiego.html

Wybory nowego 
szefa Solidarności 
Piotr Duda czy Janusz Śniadek? Kto będzie kierował związkiem 
w najbliższych latach?. Odpowiedź na to pytanie poznamy już w wkrótce . 
W dniach 21-22 października we Wrocławiu odbędą się obrady Krajowego 
Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność i wybory przewodniczącego Komisji 
Krajowej związku. 

Ostatnie dni przed 
wyborami  to dla 
szefa Śląsko-Dą-

browskiej Solidarności Pio-
tra Dudy pracowity okres. 
Spotyka się z szefami struk-
tur regionalnych i branżo-
wych. Podkreśla jednak, że 
nie są to klasyczne spotka-
nia przedwyborcze, lecz 
raczej merytoryczne dysku-
sje o przyszłości związku.  - 
Rozmawiamy o tym, co 
należy zmienić w Solidar-
ności, jak związek powinien 
odnaleźć się w dzisiejszej 
niełatwej sytuacji. Koledzy 
z innych regionów i branż 
podchodzą do tych spotkań 
bardzo odpowiedzialnie – 
mówi Piotr Duda. Powta-
rza też, że nie jeździ po kra-
ju, by przekonywać delega-
tów do swojej osoby. - Od 8 
lat kieruję Regionem Śląsko

-Dąbrowskim i każdy, kto 
chciał, mógł sobie wyrobić 
pogląd o mojej działalności 
związkowej .  Związek 
wymaga reform, ja z kole-
gami z branż i regionów 
szukamy wspólnie odpo-
wiedzi, jakie to mają być 
reformy. 

Janusz Śniadek również 
uczestniczy w przedwy-
borczych spotkaniach. - To 
są ważne i ciekawe dysku-
sje. Nie mam żadnych wąt-
pliwości, że chodzi nam 
wszystkim o to samo - o sil-
ną Solidarność, która jest 
potrzebna pracownikom, 
która od 30 lat godność 
pracy bezpiecznej i właści-
wie wynagradzanej stawia 
na pierwszym miejscu - 
mówi przewodniczący Ko-
misji Krajowej. Pojawiają 
się opinie, że nie jest to do-

bry moment na zmiany 
w Solidarności. Piotr Duda 
się z tym nie zgadza. - Ze 
zmianami naprawdę nie 
możemy już czekać. 

Swój pełny program wy-
borczy Piotr Duda ogłosi 
dopiero podczas obrad 
KZD. – Nie chcę, by dele-
gaci z mediów, a nie bez-
pośrednio ode mnie, po-
znali moją wizję Solidarno-
ści – wielokrotnie zastrze-
gał. Ale ze spotkań przed-
wyborczych wyłaniają się 
już zarysy istotnych punk-
tów tego programu. To m.
in. wprowadzenie większej 
równowagi pomiędzy hi-
storią Solidarności a współ-
czesnymi wyzwaniami, 
modernizacja związku  
i stopniowe wdrożenie ka-
dencyjności. Pod jego kie-
rownictwem zmianie ule-

głyby działania nakierowa-
ne na rozwój związku i po-
lityka informacyjna. 

Co będzie, jeśli za ty-
dzień we Wrocławiu dele-
gaci nie poprą jego progra-
mu? – To będzie dowód, że 
zdaniem delegatów jeszcze 
nie nadeszła pora na refor-
mowanie Solidarności. Ale 
jestem optymistą – podkre-
śla Piotr Duda. Spokojnie 
do wyborów podchodzi 
też Janusz Śniadek. – Zwią-
zek żyje i codzienne jego 
funkcjonowanie na żad-
nym szczeblu nie może 
ucierpieć z powodu wybo-
rów. Przełom kadencji 
zbiegł się z doniosłą rocz-
nicą 30. urodzin Solidarno-
ści, ale w naszych struktu-
rach potrafiliśmy to jednak 
połączyć. 

SGŚ

Relikwie 
Błogosławionego 
księdza Jerzego 
Popiełuszki 
w Parszowicach. 
Uroczystość 
wniesienia relikwii 
odbyła się 17 
października 
w Parszowicach. 
Relacja 
z uroczystości 
w następnym 
numerze gazety.

Zagrożona 
demokracja

W zakończeniu referatu odczytanego podczas festynu 
„Solidarności” w dniu 18.09.2010 r. w Jaworze  przez repre-
zentantki młodego pokolenia zawarte zostały następujące 
słowa: „Niepodległość, suwerenność, wolność i demokra-
cja są jednak dzisiaj zagrożone. Obserwujemy procesy re-
komunizacji, upadku obyczajów, systemu wartości, prawa, 
patriotyzmu, dewaluacji pojęć i deprawacji debaty publicz-
nej. Atakowana jest religia katolicka, podstawa moralna 
funkcjonowania społeczeństwa, co otwiera drogę do nihili-
zmu. Widzimy też próbę zawłaszczenia „Solidarności”. 
Rządzący rozpętali antyzwiązkową krucjatę mającą dopro-
wadzić do jego osłabienia, odebrania znanego na cały świe-
cie symbolu oraz etosu. I czynią to także ludzie, którzy na-
leżeli onegdaj do związku, choć na własne życzenie wybra-
li inną drogę i nie mają z nim nic wspólnego od wielu lat”. 

Coś w tych słowach jest na rzeczy.
S.W.

Nieznajomość  
prawa szkodzi

Wielu jaworskich, powiatowych i gminnych dyrektorów 
szkół oferuje nauczycielom kontraktowym umowę na czas 
określony po swojemu interpretując art. 10 Karty Nauczy-
ciela. Z reguły jest tak, że pedagodzy awansowani  powinni 
być zatrudnieni na czas nieokreślony. Art. 10 ustawy szcze-
gółowo i wyczerpująco reguluje możliwość zatrudnienia 
nauczycieli na czas określony. Już pierwsza umowa o pracę 
zwarta na ten czas w innych sytuacjach niż te, na jakie ze-
zwala karta (muszą być one prawdziwe), oznacza zatrud-
nienie na czas nieokreślony.  Wniosek z tego jest taki, że pe-
dagodzy powinni bacznie przyglądać się zapisom swoich 
angaży, gdyż „nieznajomość prawa nie usprawiedliwia”.  
Późniejsze problemy są tylko tego konsekwencją. 

S.W.

Błogosławiony Jerzy powrócił do Parszowic

Wyniki konkursu 

XI RAJDU „CHEŁMY”
 XXI  Rajd „Chełmy” odbył się dnia 25.09.2010r. na terenie powiatu 
legnickiego z uroczystym zakończeniem w amfiteatrze Zespołu Szkół 
w Męcince, który udostępniła nam pani Dyrektor szkoły. 

Organizatorami rajdu byli: 
Zarząd Oddziału PTTK 
w Legnicy, Zarząd Regionu 

Zagłębia Miedziowego NSZZ „Soli-
darność”, Zespół Szkół w Męcince.

W rajdzie uczestniczyło 350 osób, 
były to drużyny z: LO nr 5 w Legni-
cy, SP nr 9 w Legnicy, Zespół Szkół 
Integracyjnych w Legnicy, SP nr 19 
w Legnicy, Społeczne Gimnazjum 
Towarzystwa Wierzy Powszechnej 
w Legnicy, Gimnazjum nr 4 w Legni-
cy, Gimnazjum nr 1 w Legnicy, Gim-
nazjum Nr 5 w Legnicy, SP nr 2 
w Legnicy, Zespół Szkół Muzycz-
nych w Legnicy, SP nr 16 w Legnicy, 
SP nr 10 w Legnicy SP nr 4 w Legni-
cy, Zespół Szkół w Miłkowicach, SP 
w Piotrowicach, Zespół Szkół w Leg-
nickim Polu.

Jedna Drużyna z Gimnazjum nr 1 
w Legnicy przyjechała na rowerach.

Trasy rajdu przebiegały następu-
jąco: 

Chełmiec – Jerzyków – Zamkowa – 
Górzec – Męcinka – 8 km;

Sichów – niebieskim szlakiem – Bo-
gaczów – Górzec – Męcinka – 9 km;

Winnica – Słup – Chroślice – Mę-
cinka – 8 km;

Trasy rowerowe 
Wędrówka po wyznaczonych szla-

kach prowadzili przewodnicy: 

Edward Wiśniewski, Krzysztof Kieł-
basa, Mirosław Bielachowicz, Marek 
Rabski, Maria Staniów, Leopold Naj-
dek.

Uroczyste zakończenie rajdu odby-
ło się na terenie szkoły w Męcince. 
Wszyscy uczestnicy po przybyciu do 
Męcinki otrzymali kiełbasę, którą 
upiekli przy ognisku, pamiątkowy 
znaczek rajdowy, słodycze, a także 
dyplomy.

Na zakończenie przeprowadzono 
wiele atrakcyjnych konkursów m.in. 
konkurs krajoznawczy o terenach po 
których wędrowali  uczestnicy, któ-
ry został przygotowany przez prze-
wodnika pana Mirosława Bielacho-
wicza, konkurs wiedzy o  Solidarno-
ści, konkurs piosenki  oraz wiele 
konkursów sprawnościowych. Zwy-
cięzcom konkursów wręczono na-
grody, które zostały ufundowane 
przez Zarząd Regionu „Zagłębie 
Miedziowe” NSZZ „Solidarność” 
w Legnicy oraz Oddział PTTK 
w Legnicy. 

Konkurs plastyczny Błogosławio-
ny ksiądz Jerzy – Nauczyciel Prawdy 
i Wolności współorganizował Zarząd 
Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ 
„Solidarność”.

Po obejrzeniu 61  prac, które 
napłynęły na konkurs kapituła 
konkursu  pos tanowi ła  p rzy -
znać: 

W kategorii klas I - III

1 NAGRODA –  Noemi Szpakow-
ski – Katolicka Szkoła Podstawowa 
Świętej Rodziny

2 NAGRODA –  Aleksandra Błoń-
ska - Katolicka Szkoła Podstawowa 
Świętej Rodziny 

3 NAGRODA –  Patrycja Rojek – 
SP1

Wyróżnienie – Sandra Hoć SP18
Wyróżnienie – Bartłomiej Redyk 

SP w Rzeszotarach

W kategorii klas IV - VI

1 NAGRODA – Wiktoria Wolska - 
Katolicka Szkoła Podstawowa Świę-
tej Rodziny

2 NAGRODA – Joanna Zmarzlik - 
Katolicka Szkoła Podstawowa Świę-
tej Rodziny

3 NAGRODA – Marcel Kowalczyk SP9
Wyróżnienie – Julia Krzyżanow-

ska SP6 
Wyróżnienie – Agnieszka Urban 

SP7 
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W tym roku minę-
ła 20. rocznica 
p o w s t a n i a 

Regionu. Zarząd Regionu 
postanowił uczcić tą rocz-
nicę spotkaniem integra-
cyjnym. Takie spotkanie 
odbyło się 1 października 
w Parnasiku. Zaproszeni 

zostali wszyscy obecni 
przewodniczący, byli i 
obecni członkowie zarzą-
dów regionu i regional-
nych komisji rewizyjnych 
oraz byli i obecni pracow-
nicy. 

Przypominamy skład  
pierwszego Zarządu Re-

gionu Zagłębie Miedziowe 
1990 – 1992:

Wojciech Lica – prze-
wodniczący, Jacek Swakoń 
– zastępca przewodniczą-
cego, Józef Janus – sekre-
tarz, Zbigniew Kuźniar – 
skrabnik, Piotr Jaszcza 
członek prezydium, Jan 

Gaca – członek prezydium, 
Władysław Grocki – czło-
nek prezydium, Mariola 
Prokopowicz  - członek 
prezydium, Krzysztof Ru-
siecki – członek prezy-
dium, Marek Smyk – czło-
nek prezydium, Wiesław 
Bogacki, Krzysztof Chra-

plewski, Józef  Czyczerski, 
Roman Gwóźdź, Zbigniew 
Korczowski, Marian Krze-
miński, Zbigniew Lipow-
ski, Włodzimierz Meder-
ski, Halina Morar, Adam 
Myrda, Bogdan Nuciński, 
Kazimierz Skowron, Ja-
nusz Skowroński,  Zbi-

gniew Szneller, Stanisław 
Tarnowski.

Regionalna Komisja Re-
wizyjna 1990 -1992:

Danuta Czerwińska, Mar-
ta Gaweł, Stanisław Kąkol, 
Jerzy Osiecki, Tadeusz Wa-
sik, Franciszek Witkowski, 
Wanda Zapisek . 

Zarząd Regionu 1992–1995 - Jacek Swakoń
Antoni Blicharski, Józef Czyczerski, Ryszard Fenc, Jan Gaca, 

Ryszard Kasperski, Mirosław Kaszowski, Ewa Kosiorowska, Zbi-
gniew Kuźniar, Wojciech Lica, Zbigniew Łęczycki, Leon Łukasze-
wicz, Włodzimierz Mederski, Jerzy Morawski, Adam Myrda, Bog-
dan Nuciński, Maria Polakiewicz, Janusz Skowroński, Marek 
Smyk, Małgorzata Szczygieł, Tadeusz Tumielewicz.

Regionalna Komisja Rewizyjna 
Andrzej Augustyniak, Ryszard Cywiński, Zbigniew Nawizow-

ski, Janusz Schroeder, Wiesław Stefan.

Zarząd Regionu  1995–1998 - Jacek Swakoń
Antoni Blicharski, Tadeusz  Chmielewski, Józef  Czyczerski, 

Mirosław Kaszowski, Ewa Kosiorowska, Zbigniew Kuźniar, Jerzy 
Kwarcjan,  Zbigniew Łęczycki, Włodzimierz Mederski, Mirosław 
Młodecki, Jerzy Morawski, Adam Myrda, Bogdan Nuciński, Maria 
Polakiewicz, Mirosław Powałowski, Zbigniew Rogalski, Janusz 
Skowroński, Marek Smyk, Tadeusz Tumilewicz,  Tadeusz Wasik.

Regionalna Komisja Rewizyjna 
Maria Dudek, Mirosława Kantor, Joanna Kryjak, Bogdan Or-

łowski, Szymon Stafiniak. 

Zarząd Regionu 1998–2002 - Tadeusz Tumilewicz
Kazimierz Adamski, Józef Czyczerski, Marek Gawroński, Miro-

sław Kaszows ki, Ewa Kosiorowska, Zbigniew Kuźniar, Adam 
Malczewski, Maria Masny, Jerzy Morawski, Adam Myrda, Witold 
Nowicki, Bogdan Nuciński, Wojciech Obremski, Marek Podskal-
ny, Maria Polakiewicz, Grzegorz Smyk, Jacek Swakoń, Bogusław 
Szarek, Tadeusz Wasik, Bogdan Woźniak.

Regionalna Komisja Rewizyjna  
Ryszard Dobrowolski, Mirosława Kantor, Sławomir Nowecki, 

Bogdan Orłowski, Janusz Zieliński.

20 rocznica powstania Regionu
29 września 1990 roku podczas IV Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” województwa legnickiego podjęto 
uchwałę o wystąpieniu organizacji związkowych z terenu województwa legnickiego z Regionu Dolny Śląsk oraz o 
utworzeniu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” obejmującym swym zasięgiem Województwo Legnickie.

Zarząd Regionu 2002–2006 - Bogdan Orłowski
Józef Czyczerski, Dariusz Dąbrowski, Mirosław Kaszowski, 

Bogdan Kieleczawa, Zdzisław Korczak, Ewa Kosiorowska, Zbi-
gniew Kuźniar, Tadeusz Madziarczyk, Adam Malczewski, Stani-
sław Miazga, Jerzy Morawski, Wojciech Obremski, Marek Pod-
skalny, Maria Polakiewicz, Jacek Swakoń, Bogusław Szarek, Ta-
deusz Tumilewicz, Piotr Wegner, Stanisław Witek, Bogdan Woź-
niak

Regionalna Komisja Rewizyjna 
Adam Buszkowski, Ewa Górka, Anna Guzek, Zbigniew Krzyża-

nowski, Wiesław Samul.

Zarząd Regionu 2006–2010 - Bogdan Orłowski
Józef Czyczerski, Dariusz Dąbrowski, Jacek Dziuba, Jacek 

Franczuk, Ewa Grześkowiak, Mariola Karwan, Bogdan Kielecza-
wa, Ewa Kosiorowska, Jacek Krawczun, Andrzej Kulik,  Krystyna 
Marcinowska, Stanisław Miazga, Jerzy Morawski, Wojciech 
Obremski, Maria Polakiewicz, Jarosław Polowy, Marian Rynkie-
wicz, Tadeusz Tumilewicz, Piotr Wegner, Stanisław Witek, An-
drzej Woźnica.

Regionalna Komisja Rewizyjna
Adam Buszkowski, Krzysztof Danek, Mirosław Drabczyk, Piotr 

Motyliński, Dariusz.Pająk.
Bogdan Orłowski

Zarząd Regionu 2010–2014 - Bogdan Orłowski
Włodzimierz Broda, Józef Czyczerski, Dariusz Dąbrowski, Ja-

cek, Dziuba Jacek Franczuk, Adam Januchta, Sławomir Kleczyń-
ski, Ewa Kosiorowska, Jacek Krawczun, Andrzej Kulik, Krystyna 
Marcinowska, Jerzy Morawski, Wojciech Obremski, Ireneusz Pa-
sis, Franciszek Poszelużny, Marian Rynkiewicz, Andrzej Szwaj-
kowski, Piotr Wegner, Stanisław Witek, Katarzyna Wojtkowska.

Regionalna Komisja Rewizyjna 
Wojciech Arndt, Bogusław Mrowiec, Tomasz Rogala, Mieczy-

sław Stachniewicz , Jarosław Tarnawski.
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Centralnym punktem 
spotkania była Msza 
św. na Jasnogórskim 

Szczycie pod przewodnictwem 
bp. Kazimierza Ryczana, Krajo-
wego Duszpasterza Ludzi Pra-
cy. Homilię wygłosił bp Antoni 
Dydycz, biskup diec. drohi-
czyńskiej. Eucharystię koncele-
browali duszpasterze Świata 
Pracy, wśród nich ks. prał. Jan 
Iłczyk - sekretarz krajowego 
Duszpasterza Ludzi Pracy i ks. 
kan. Witold Andrzejewski, 
duszpasterz ludzi pracy 
z Gorzowa Wielkopolskiego. 
Zebranych witał o. Sebastian 
Matecki, podprzeor Jasnej 
Góry.

W homilii bp Antoni Dydycz 
mówił o aktualnych proble-
mach w Polsce. Wspomniał 
o dużym bezrobociu i maso-
wych wyjazdach Polaków za 
granicę w poszukiwaniu pracy. 
- To straszliwa choroba naszego 
państwa, że nie jest w stanie za-
pewnić miejsc pracy każdej 
dziewczynie i każdemu chłop-
cu - powiedział hierarcha.

Nawiązując do walki pol-
skich robotników o wolność 
podkreślił, że towarzyszyły im 
wizerunki Matki Bożej, a potem 
Jana Pawła II. - Było wtedy miej-
sce na Msze św., na sakrament 
pojednania, na prywatną i pub-
liczną modlitwę. Niestety, jakoś 
bardzo szybko usiłowano nam 
wytłumaczyć, że to nie robotni-
cze protesty, nie wasze cierpie-
nia, nie wasze modlitwy po-
zwalały cokolwiek uzyskać, ale 
to wszystko rzekomo zawdzię-
czamy swoistym autorytetom - 
mówił bp Dydycz - I wystar-
czyło, że jakoś i coś się poretu-
szowało, a po jakimś czasie 
znów się okazywało, że robot-
nik jest nadal wykorzystywany, 
oszukiwany, pozbawiany pra-
cy bez żadnych skrupułów, ze 
szczególnym cynizmem, 
a w imię rzekomej jedności nie 
powinno się protestować ani 
dochodzić swego. I obraża się, 
i obawia się, że Europa się zgor-
szy, że takie robotnicze protesty 
są przeprowadzane. (...) Robot-
nik i pokrzywdzony pozostaje 

znowu sam. I tak się okazuje, że 
ma za sobą jedynie Kościół, 
Ewangelie, Matkę Najśw. I dla-
tego tutaj dzisiaj jesteśmy.

- Wiele będzie zależało od te-
go, jaki duch będzie panował 
w 30-letniej ‘Solidarności’ - mó-
wił kaznodzieja - Czy wystraszy 
się agresji, i podda się próbom 
rozbicia, czy też okaże się we-
wnętrznie silna mocą wiary. Ufa-
my, że to drugie będzie rzeczy-
wiście. I takie niech będą nasze 
życzenia na przyszłość. Wiemy 
bowiem, że robotnik w pojedyn-
kę niewiele osiągnie, albo nawet 
nic. Ale świat pracy dobrze, uczci-
wie zorganizowany może oka-
zać się skutecznym partnerem 
w dialogu z pracodawcami i każ-
dą władzą w dążeniu do społecz-
nego ładu, opartego na sprawied-
liwości i miłości. Tego życzymy 
i o to się modlimy!

Na zakończenie Mszy św. bp 
Kazimierz Ryczan wypowie-
dział w imieniu wszystkich Akt 
Zawierzenia Matce Bożej.

,,Solidarność” z racji 30. rocz-
nicy powstania Związku ufun-

dowała pamiątkowy ryngraf 
z wizerunkiem Matki Bożej na 
ścianę Kaplicy Cudownego 
Obrazu. Przed sumą ryngraf 
poświęcił bp Kazimierz Ryczan, 
Krajowy Duszpasterz Ludzi 
Pracy.

 - Nie damy się podzielić ani 
zamknąć sobie ust oskarżeniami 
o mieszanie się do polityki, 
a uśmiercanie Solidarności to 
uśmiercanie marzeń Polaków 
o sprawiedliwej, solidarnej Pol-
sce - mówił na Jasnej Górze szef 
krajowych struktur tego związki 
Janusz Śniadek. Śniadek prze-
mawiał do pielgrzymów przed 
rozpoczęciem mszy, będącej 
głównym punktem uroczysto-
ści 28. Pielgrzymki Ludzi Pracy.

Wcześniej szef Solidarności 
wniósł na ołtarz relikwie błogo-
sławionego ks. Jerzego, które po-
zostaną na Jasnej Górze jako dar 
dla sanktuarium. Zwracając się 
do pielgrzymów podkreślił, że 
do Częstochowy przybyła Soli-
darność, która żyje, bo ks. Popie-
łuszko oddał za nią swoje życie. 
Dziękował też Bogu i Maryi za 
jego niedawną beatyfikację.

Śniadek przypomniał m.in., 
że podczas niedawnego roczni-
cowego zjazdu związku 
w Gdyni postanowiono wystą-
pić do Stolicy Apostolskiej 
o ustanowienie ks. Popiełuszki 
patronem Solidarności. 

Nawiązał przy tym do wy-
stąpienia na zjeździe premiera 
Donalda Tuska.

- Na uroczystym zjeździe 
w Gdyni nasz gość, premier 
polskiego rządu mówił o dwóch 
Solidarnościach. Jedną nazwał 
tą dzisiejszą, z którą on i wielu 
ludzi nie utożsamia się, jak po-
wiedział. Natomiast była ta 
pierwsza, nasza Solidarność - 
mówił dalej - prawdziwa, której 

nie ma. Potem dużo mówił 
o nienawiści.

Prowokująco uczył nas na 
czym polega godność i szacu-
nek do drugiego - mówił Śnia-
dek. Dodał, że jedyne czego pre-
mier życzył wówczas uczestni-
kom zjazdu, to „żebyśmy nie 
pogardzali i nie nienawidzili”. - 
Gość, zaproszony na uroczysto-
ści, zakwestionował tożsamość 
jubilata - ocenił szef związku. - 
Pouczał nas, ale nie powiedział 
nic o swoich obowiązkach, 
o tym, jak będzie rozwiązywał 
polskie problemy - podkreślił 
dodając, że słowa premiera za-
bolały i zraniły ludzi Solidarno-
ści. „Solidarność”, jeżeli umarła, 
to tylko w sercach tych, którzy 
tak twierdzą - oznajmił.

Śniadek zaznaczył przy tym, 
że choć wiele osób odeszło ze 
związku do polityki czy bizne-
su, nadal wielu członków jest 
w Solidarności od samego po-
czątku. - Ponoszą ofiary, nie 
oglądając się na korzyści. Dzię-
kujmy im i okazujmy szacunek, 
zamiast obrażać - wezwał lider 
Solidarności dodając, że są tak-
że „inni, którzy realizują zupeł-
nie inną wizję Polski”. - Dla nich 
Solidarność staje się przeszko-
dą, wyrzutem sumienia, który 
próbują zagłuszyć. Uśmierca-
nie Solidarności to uśmiercanie 
ideałów Sierpnia, to uśmierca-
nie marzeń Polaków o spra-
wiedliwej i solidarnej ojczyźnie. 
Nie przestaniemy marzyć o lep-
szej Polsce, nie zejdziemy 
z obranej drogi, nie złamiemy 
złożonej przysięgi - zadeklaro-
wał lider związku.

Śniadek powiedział, że real-
nymi polskimi problemami są 
dziś wykorzystywani przez 
nieuczciwych pracodawców 
pracownicy, bezrobotni, powo-

dzianie czy ludzie ubodzy. - 
Chcemy o tych problemach roz-
mawiać, chcemy je rozwiązy-
wać, chcemy Polski dla wszyst-
kich, nie tylko dla wybranych - 
nawoływał.

- Nie damy sobie zamknąć ust 
oskarżeniami o mieszanie się do 
polityki. Wygraliśmy wolność, 
bo byliśmy razem. Nie damy się 
skłócić, nie damy się podzielić, 
bo chcemy wygrać lepszą Pol-
skę dla nas i dla naszych dzieci. 
Pod hasłem „zorganizowani 
mają lepiej” będziemy budować 
związek, powiększać naszą 
wspólnotę - zadeklarował lider 
Solidarności i w imieniu wszyst-
kich zgromadzonych pielgrzy-
mów poprosił o modlitwę za 
Polskę.

Mszę św. poprzedziła modli-
twa różańcowa oraz program 
słowno-muzyczny prowadzo-
ny przez regionalny zespół 
,,Nasz Tata” z Powiatowego 
Młodzieżowego Domu Kultu-
ry w Trzebini.

Pielgrzymka rozpoczęła się 
już w sobotę, 18 września Mszą 
św. o godz. 19.00 na Jasnogór-
skim Szczycie. Eucharystii prze-
wodniczył i homilię wygłosił bp 
Kazimierz Ryczan, Krajowy 
Duszpasterz Ludzi Pracy. Za-
śpiewał regionalny zespół ,,Nasz 
Tata” z Powiatowego Młodzie-
żowego Domu Kultury w Trze-
bini. Rozważanie Apelu Jasno-
górskiego o godz. 21.00 w Kapli-
cy Matki Bożej poprowadził bp 
Kazimierz Ryczan. Po Apelu na 
wałach zostało odprawione na-
bożeństwo Drogi Krzyżowej 
(cz.1, cz.2). Przez całą noc trwało 
modlitewne czuwanie.

Tradycję pielgrzymek ludzi 
pracy zapoczątkował kapelan 
Solidarności, ks. Jerzy Popie-
łuszko w 1983 r. 

Zasadzenie „Dębów Pamięci” i od-
słonięcie pomnika w Głogowie 
w dniu 

17 września 2010 r.

 W 71. rocznicę agresji sowieckiej na 
Polskę, 17 września w Głogowie odby-
ła się podniosła uroczystość. W tym 
dniu w naszym mieście odsłonięto po-
mnik poświęcony ofiarom zbrodni ka-
tyńskiej z 1940 r. a których krewni 
mieszkają w Głogowie oraz ofiarom 
katastrofy pod Smoleńskiem z 10 IV 
2010 r. Jednocześnie zsadzono 15 „Dę-
bów Pamięci” 

1 dąb - 1 ofiara mordu katyńskiego. 
Pomnik powstał z inicjatywy prezy-
denta miasta Jana Zubowskiego i jego 
zastępcy Leszka Szulca oraz p. Maria-
na Staszaka i autora relacji.

 Uroczystości rozpoczęto Mszą 
Świętą w kościele pw. Bożego Ciała 
w asyście Kompani Honorowej Woj-
ska Polskiego oraz pocztów sztanda-
rowych ze szkół, zakładów pracy 
i służb mundurowych. Oprawę litur-

giczną przygotowało Gimnazjum nr 
3 w Głogowie. Obecne były Rodziny 
Katyńskie z Głogowa a także p. Mał-
gorzata Szmajdzińska i p. Jacek 
Świat, prezydent miasta, starosta gło-
gowski, parlamentarzyści z Dolnego 
Śląska, przedstawiciele służb mun-
durowych, uczniowie oraz miesz-
kańcy miasta. Na początku Mszy ks. 
kapelan wojskowy odczytał nazwi-
ska pomordowanych w Katyniu oraz 
ofiar katastrofy smoleńskiej. Po za-

kończeniu Mszy Świętej zgromadze-
ni przeszli na plac im. ks. Zbigniewa 
Kutzana, gdzie odbyła się uroczy-
stość patriotyczna. Wysłuchano prze-
mówienia prezydenta miasta Jana 
Zubowskiego, przedstawicieli Ro-
dzin Katyńskich p. Marianny Tula 
i p. Edwarda Kozara oraz p. Jacka 
Świata. Następnie młodzież z Gim-
nazjum nr 3 z Oddziałami Integracyj-
nymi w Głogowie wykonała poru-
szający montaż słowno-muzyczny, 

który wywołał wzruszenie wśród ze-
branych a szczególnie Rodzin Katyń-
skich. Następnie został odsłonięty 
i poświęcony pomnik łączący ofiary 
zbrodni katyńskiej i katastrofy smo-
leńskiej oraz złożona wieńce i kwia-
ty. Na zakończenie symbolicznie za-
sadzono „Dęby Pamięci” na których 
były nazwiska pomordowanych. Ro-
dziny Katyńskie rozwiązały biało-
czerwoną szarfę z nazwiskiem swo-
jego krewnego oraz zapaliły znicze.

Uroczystość zakończyło odśpiewa-
nie pieśni „Boże coś Polskę”. 

 Uroczystości w dniu 17 września 
zakończyły w naszym mieście działa-
nia upamiętniające 70 rocznicę Zbrod-
ni Katyńskiej. Wcześniej odbyły się 
dwie uroczyste akademie, konkursy 
dla uczniów ze szkół głogowskich oraz 
spotkania z Rodzinami Katyńskimi. 

 Te wszystkie przedsięwzięcia nie 
były by możliwe bez zaangażowania 
wielu osób a mianowicie p. prezyden-
ta miasta Jana Zubowskiego i jego za-
stępcy Leszka Szulca, p. Józefa Wilcza-
ka, p.Mariana Staszaka ze Stowarzy-
szenia Upamiętnienia Zbrodni Ukraiń-
skich Nacjonalistów. Nieoceniony 
wkład w realizację tych zadań włożyła 
p. dyrektor Gimnazjum nr 3 w Głogo-
wie p. Małgorzata Nowakowska oraz 
nauczyciele – p. Hudziak Małgorzata, 
p. Mielcarek Marzena, p. Weryszko 
Ewa, p. Krzysztof Kwieciński oraz ko-
ordynator projektu Mielcarek Bogu-
sław.

Bogusław Mielcarek

KSIĄDZ  
TADEUSZ ŁĄCZYŃSKI

Przybył ze Stanisławowskiego 
z grupą repatriantów w 1945 ro-
ku. Przez pewien czas był jedy-
nym duchownym w Legnicy, or-
ganizował życie religijne miasta. 
Proboszczem parafii pod wezwa-
niem św. Piotra i Pawła został 
w 1948 roku i piastował tę funkcję 
przez 40 lat, do 1988 roku, kiedy 
to zmarł. Kapłan darzony wielkim 
szacunkiem, pozostający na ce-
lowniku władz prze cały okres po-
sługi kapłańskiej. Kościół św. Pio-
tra i Pawła stał się miejscem orga-
nizowania Mszy za Ojczyznę 
w trudnych latach 80-tych, był 
miejscem, w którym legnicka mło-

dzież - dzięki organizowanym 
tam wykładom - (o ile oczywiście 
chciała) mogła uczyć się niezakła-
manej historii Polski. To właśnie 
w kościele św. Piotra i Pawła 
w 1985 r. odbyła się uroczystość 
odsłonięcia tablicy poświęconej 
Józefowi Piłsudskiemu. Tablicę 
ufundowali legniccy działacze So-
lidarności między innymi: Paweł 
Juros, Stanisław Obertaniec czy 
Stanisław Kot. Projekt wykonał 
Henryk Baca. Odlew zaś hutnicy 
Huty Miedzi. Podana przez płot 
zakładu, zawędrowała do księdza 
Jana Gacka a następnie pod osło-
ną nocy została wmurowana 
w ścianę Kościoła p/w św. Piotra 
i Pawła. Sama pamiętam wspania-
łe uroczystości 11 XI 1985 r., które 
związane były z jej odsłonięciem.

OJCIEC  
EUZEBIUSZ CIACIEK

Ojciec Euzebiusz był probosz-
czem franciszkańskiej parafii 
p/w św. Jana Chrzciciela. Do Leg-
nicy przybył w 1977 r., funkcję 
gwardiana i proboszcza objął 
w 1980 r.i piastował ją do 1988 r. 
Gdy kraj ogarnęła fala strajków 
sierpniowych, do ojca Ciaćka 
przybyli robotnicy zakładu „ Leg-
met”( zakład jak wiele innych już 
nie istnieje…) prosząc o Mszę Św. 
na terenie zakładu. Prośbie stało 
się zadość i proboszcz parafii św. 
Jana odprawił ja osobiście.

Na początku 1981 r., w święto 
Matki Boskiej Gromnicznej został 
poświęcony sztandar zakładowej 
„Solidarności”. Gośćmi uroczysto-
ści byli: ks. Tadeusz Łączyński, 
ksiądz Władysław Jóźków , ksiądz 
Tadeusz Kisiński – proboszczowie 
legnickich parafii. Sztandar ten 
znikł oczywiście podczas wpro-
wadzania stanu wojennego. Meta-
lowcy nie zapomnieli jednak 
o nim i w V rocznicę poświęcenia 
sztandaru w kościele św. Jana zo-
stała odsłonięta tablica dla upa-
miętnienia tamtego wydarzenia. 
Wmurowali ją Mieczysław Dem-
bowiak oraz Stanisław Huzar. 

To również parafia i klasztor 
franciszkański stały się ostoją dla 
„Solidarności” RI.

Ojciec Euzebiusz znany był 
z wspaniałych, nie owijających 
w bawełnę kazań wygłaszanych 
podczas uroczystości patriotycz-
nych i religijnych. Szczególnie iry-
towały władze jego rozważania 
podczas świąt Bożego Ciała. Wia-
domo np., że sprawą kazań wła-
dze wojewódzkie starały się zain-
teresować zakonnych zwierzchni-
ków księdza, a także zmieniano 
trasę procesji tak, by nie docierał 
na Rynek, gdzie zawsze groma-
dziło się wielu wiernych oczekują-
cych na kazanie ojca Euzebiusza.

Ponieważ szpital chirur-
giczny przy ul Murarskiej sąsia-
dował z parafią św. Jana, któregoś 
to dnia w latach 80-tych u ojca 
gwardiana zjawił się ordynator 
Paweł Juros, zaproponował by 
przy okazji remontu wygospoda-
rować w szpitalu kaplicę. Chodzi-
ło tylko o to, by z prośbą  o odpo-
wiednie pomieszczenie zwrócił 
się do szpitala proboszcz sąsied-
niej parafii. Pismo takie  wystoso-
wano. Jednak mimo formalnej 
zgody były duże trudności z jej 
założeniem. 

Do ważnych zadań legnickich 
parafii należała pomoc charyta-
tywna dla wszystkich, którzy po-
trzebowali pomocy, w trudnych 
czasach stanu wojennego. 

KSIĄDZ  
WŁADYSŁAW JÓŹKÓW

Ksiądz Władysław probosz-
czem parafii Św. Trójcy w Legnicy 
został  w 1976 roku. Podczas straj-
kowych dni Sierpnia do księdza 
Władysława przyszli pracownicy 
przedsiębiorstwa komunikacji sa-
mochodowej. Strajk w PKS dał po-
czątek wystąpieniom w  woje-
wództwie legnickim. Kierowcy 
poprosili proboszcza o odprawie-
nie Mszy Świętej na terenie zakła-
du.

Ołtarz na kilku przyczepach, 
wszystko pięknie przystrojone.

Gdy wprowadzono stan wojen-
ny, parafianie już 13 XII przyby-
wali do swego proboszcza, by roz-
mawiać o przyszłości. A sam 
ksiądz proboszcz zapraszał na ka-
napki i herbatę stojących pod ple-
banią, przy koksownikach żołnie-
rzy. Wiedział też o działalności 
swoich wikarych, akceptował ją 
i inicjował.

W 1982 roku podczas krwa-
wych zajść w Lubinie ksiądz Wła-
dysław zaraz tam pojechał, by  
spróbować pomóc pokrzywdzo-
nym. Prawy kapłan, odważny 
człowiek.

Na parafii odbywały się konspi-
racyjne spotkania, wykłady oraz 
przedstawienia. To właśnie na pa-

rafii św. Trójcy powstało Duszpa-
sterstwo Ludzi Pracy. To tu na 
plebanii rodziła się nowa elita 
miasta. To właśnie na parafii księ-
dza Władysława Jóźkowa zorga-
nizowano konkurs na plakat w  70 
rocznicę odzyskania Niepodległo-
ści. Przysłano b. wiele prac, któ-
rych wystawa miała miejsce 
w kościele. Oczywiście skonfisko-
wane przez SB, przepadły… 

KSIĄDZ  
MARIAN KOPKO 
NASZ KAPELAN

Pierwszą parafią, do której zo-
stał skierowany po ukończeniu 
semina-

rium w 1981 ro-
ku była… parafia p/w Św. Trój-
cy. „Ledwie pół roku posługiwał 
ksiądz Kopko w parafii, gdy ko-
muniści wprowadzili stan wo-
jenny”. Z pierwszego szoku 
otrząsnął się szybko i zabrał do 
działania. Ukrywał ludzi „ Soli-
darności”. Gromadził wokół sie-
bie młodzież, i dzięki probosz-
czowi udało się kupić instru-
menty i założyć zespół muzycz-
ny. Wkrótce zaczęły powstawać 
grupy teatralne, recytatorskie. 
Organizował pielgrzymki, ale 
także powoli rozwijała się wy-
miana informacji, książek, prasy 
podziemnej. Ksiądz Kopko oso-
biście angażował się w druk 
i przewóz podziemnych wydaw-
nictw. Miał swoje znajomości 
wśród koszalińskich drukarzy, 
którzy bardzo pomagali.

Ksiądz Marian znał Barbarę Sa-
dowską, poetkę, matkę Grzego-
rza Przemyka i to właśnie on za-
prosił ją na wieczór autorski do 
Legnicy.

To ksiądz Marian organizował 
przerzut pism religijnych, Biblii 
w języku rosyjskim do ZSRR.

Rozmawiał z pracownikami, ra-
dzieckimi oficerami stacjonują-
cym w Legnicy i pomagał.  

W 1985 roku ksiądz Marian 
Kopko przeniesiony został do Bie-
lawy i tam oczywiście także pod-
jął działalność patriotyczną. 

Formalnie kapelanem NSZZ 
„Solidarności” Zagłębia Miedzio-
wego został  w 1991 r. nieformal-
nie był nim zawsze…

NASI KSIĘŻA

Intuicja robotników całej Polski 
– 1980 r.- którzy w wielu miej-
scach prosili o Msze Święte w swo-
ich zakładach, spotkała się z intui-
cją wspaniałych kapłanów, którzy 
rozumieli, że  w trudnych okresie 
nie mogą zostawić swoich wier-
nych samych sobie.

Poświęciliśmy nasz tekst czte-
rem kapłanom, ale każdy z nich 
miał przyjaciół, współpracowni-
ków: innych księży, osoby świe-
ckie. 

Bez nich nasz ruch by nie prze-
trwał, bez nich nadzieja mogłaby 
nas opuścić. Jesteśmy winni na-
s z y m  k a p ł a n o m  s z a c u n e k 
i wdzięczność.

NA KONIEC

Namawiam naszych czytelni-
ków by szukali wspomnień z tam-
tych lat, by czytali o Karnawale 
Solidarności i Nocy Grudniowej. 
Tylko wtedy bowiem obronimy 
nasze poglądy, intuicje  i warto-
ści.

Mateusz Wyrwich jest autorem 
obszernego, ale bardzo przystęp-
nie i ciekawie napisanego dzieła 

„Kapelani Solidarności”, z które-
go zaczerpnęłam szereg informa-
cji.

Na rynku pojawia się też wiele 
wspomnień. 

Doktor P. Juros był założycie-
lem  „ Solidarności” Służby Zdro-
wia oraz senatorem w wolnej już 
Polsce. W Legnicy działa Fundacja 
Jego imienia krzewiąca wartości 
chrześcijańskie w naukach me-
dycznych. Fundacja Pawła Jurosa 
partycypowała w wydaniu książ-
ki ojca Euzebiusza Ciaćka „ Na-
dzieja i wolność”. Książka jest do-
stępna w siedzibie fundacji.

Agnieszka Rurak-Żeleźny

P.S. Nasze miasto coraz bardziej 
nowoczesne. „Miasto banków i gale-
rii”, szalenie trendy,  sklepy z dopala-
czami( 2-3?) miały się dobrze przez 
wieeeeele miesięcy i to przez pewien 
czas pod bokiem Urzędu Miasta, na 
ul NMP. Swoją drogą zastanawiam 
się, kto wydał koncesję na tego rodza-
ju asortyment. Przecież przeciętnie 
inteligentny urzędnik może się domy-
ślić, że chodzi o obejście ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii. Czy 
rzeczywiście miasto (gwoli uczciwo-
ści trzeba dodać, że nie tylko Legnica) 
musi szukać dochodów za wszelką ce-
nę? Jak by tego było mało, miasto na-
sze dostarcza i innych atrakcji. 

Oto w piątek 9 X spacerowałam so-
bie po legnickim rynku, moją uwagę 
przykuły zieloniutkie, pokaźne plaka-
ty. Były wszędzie: w przejściu mię-
dzy blokami, na słupkach ogłoszenio-
wych, „rzut beretem” od Urzędu 
Miasta. I zachęcały hasłem ”Uwolnić 
konopie”, tło plakatu stanowiły szkice 
motywów roślinnych. Nie ma takiej 
imprezy kulturalnej, którą można by 
w ten sposób reklamować. Jest to ta 
sama metoda robienia sobie jaj z pra-
wa, co reklama dopalaczy poprzez po-
dobiznę Boba Marleya. Po to nasz 
Rynek został zrewitalizowany, uro-
czyście otwarty, żeby oblepiać go pry-
mitywnymi plakatami, mogącymi być 
interpretowane jako nawoływanie do 
legalizacji narkotyków???    AR-Ż
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28 X 1956 r.  
do Warszawy, po 
trzyletnim uwięzieniu 
przez władze 
komunistyczne, 
z Komańczy wrócił  
Prymas Polski 
Ksiądz Stefan 
Wyszyński. 

19 X 1984 r. do 
Bydgoszczy wyjechał 
charyzmatyczny 
kapelan środowisk 
solidarnościowych, 
ksiądz Jerzy 
Popiełuszko. To był 
ostatni raz, kiedy 
widziano go żywego, 
25 X zwłoki 
zamordowanego 
księdza wyłowiono 
z Wisły pod 
Włocławkiem.

Październik  
– miesiąc 
różańcowy, miesiąc 
królowej polskiego 
narodu Najświętszej 
Marii Panny.

Więc w tym 
miesiącu 
przypomnimy  
Naszym Czytelnikom 
księży, bez których 
walka o wolność, 
solidarność  
i prawdę byłaby 
dużo trudniejsza. 
Przypomnimy 
„naszych” 
kapłanów.

16 X 1978 roku 
arcybiskup 
krakowski Karol 
Wojtyła został 
wybrany papieżem 
i przyjął imię Jana 
Pawła II. 

ODWAGA ŚWIĘTOŚCI

Pielgrzymka Ludzi Pracy 
Nie damy się podzielić ani zamknąć sobie ust - mówił podczas 28 Pielgrzymki Ludzi Pracy, przewodniczący Janusz Śniadek.

„KATYŃ … OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”


