
Podpisz się pod obywatelskim projektem ustawy 
o wzroście płacy minimalnej. Poprzyj rozwiązanie,  
dzięki któremu płaca minimalna będzie stopniowo, 
w tempie zgodnym ze wzrostem gospodarczym, podno-
szona przynajmniej do poziomu 50 proc. przeciętnego 
wynagrodzenia. Dziś byłoby to ok. 1700 zł.

Wzrost płacy minimalnej to:
K  lepsza jakość życia osób najmniej zarabiających i ich 

rodzin,
K wyższe emerytury w przyszłości,
K  lepszy start dla młodych na rynku pracy,
K wyższe wpływy do budżetu.

Więcej na www.placaminimalna.pl

W imieniu najmniej zarabiających, 
którzy nie mają siły bronić swoich 
praw, prosimy o poparcie naszej 
inicjatywy. Liczy się każdy podpis!
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Słoik monet i goździki dla prezesa
mmm

Pierwsza grupa uczest-
ników cyklu „Podstawowe 
Elementy Zarządzania”, 
w dniach 7 - 8 kwietnia br., 
wzięła udział w szkoleniu 
Zarządzanie społeczno-
ścią. Byli to przedstawicie-
le NSZZ „Solidarność” z: 
Sanden Manufacturing Po-
land Sp. z o. o. w Polkowi-
cach, Organizacji Między-
zakładowej Pracowników 
Oświaty i Wychowania 
w Chojnowie,  Pol-Miedź 
Trans Sp. z o.o. w Lubinie, 
Volkswagen Motor Polska 
Sp. z o. o. w Polkowicach 
i TCM Sp. z o. o. w Polko-
wicach. Podczas warszta-
tów rozmawiano o zarzą-
dzaniu społecznością 
w kontekście miejsca za-
rządzania ludźmi w strate-
gii zarządzania organiza-
cją i podejścia do pracow-
ników i członków Związ-
ku opartego na Katolickiej 
Nauce Społecznej. Zajęcia 
prowadziła Ewa Kosio-
rowska. 

mmm

13 społecznych inspek-
torów pracy z Sitech Sp. 
z o. o. w Polkowicach, 
w dniach 13 - 15 kwietnia 
br. w Sosnówce k/Karpa-
cza, wzięli udział w szko-
leniu Bezpieczeństwo i hi-
giena pracy, podczas któ-
rego omówiono tematy 
technicznego bezpieczeń-
stwa pracy, wypadków 
w pracy i chorób zawodo-
wych. Warsztaty popro-
wadzili Jan Kosowski, Re-
gionalny Koordynator ds. 
bhp i Wojciech Zawadzki, 
ZSIP z Volkswagena i Lu-
dwik Musz specjalista 
w zakresie bhp.

mmm

W dniach 29 - 30 kwiet-
nia br. odbyło się szkolenie 
Zarządzanie społeczno-
ścią, dla grupy 2, w ramach 
projektu Podstawowe Ele-
m e n t y  Z a r z ą d z a n i a . 
W szkoleniu uczestniczyli 
przedstawiciele: Volkswa-
gen Motor Polska Sp. z o. 
o. w Polkowicach, Haerter 
Technika Wytłaczania Sp. 
z o. o. w Legnicy, DFM Za-
nam-Legmet Sp. z o. o. 
w Polkowicach i Nadle-
śnictwa Lubin. Zajęcia pro-
wadziła Ewa Kosiorow-
ska. 

Pracownicy uważają, że restrukturyzacja 
firmy doprowadzi do znacznego ogranicze-
nia miejsc pracy i choć odbyło się 11 spotkań 
z zarządem firmy, to jak zauważają związ-
kowcy nie przyniosły one żadnego efektu

- Bulwersujący jest fakt, że w 2010 roku pre-
zesi spółek zarabiali po kilkaset tysięcy zł. 
a niektórych wynagrodzenie przekraczało 
ponad milion – uważają związkowcy. W pla-
nach spółki jest likwidacja oddziałów, które 
stanowią o bezpieczeństwie energetycznym 
Dolnego Śląska - dodają

Związkowcy z flagami, gwizdkami i trans-
parentami pikietowali przed siedzibą spółki 
blisko 2 godzin.

Zakłady pracy nie są dla prezesów, są miej-
scami pracy, gdzie wszyscy wypracowują 
wspólnie zyski, dlatego wszyscy pracownicy 
maja prawo do godnego wynagrodzenia za 
swoją pracę – powiedział Kazimierz Kimso 
przewodniczący dolnośląskiej „Solidarno-
ści”.

Bogdan Orłowski – przewodniczący NSZZ 
„Solidarność” Zagłębie Miedziowe zwrócił 
uwagę na dysproporcje pomiędzy zarobkami 
prezesów, a wynagrodzeniem pracowników. 
– Wmawia nam się, że żądanie kilkuprocen-
towej podwyżki to niegodziwość w stosunku 
do pracodawcy, to co mamy powiedzieć 
o nich, których premie można liczyć w set-
kach tysięcy? Wymagają w stosunku do nas 
poszanowania prawa, ale jak to prawo szano-
wać, kiedy z dnia na dzień, nie dotrzymując 
układu zbiorowego pracy, okłamuje się pra-

cowników i zabiera im się prawa i przywile-
je.

Przedstawiciele firmy nie wyszli do prote-
stujących, natomiast czteroosobowa delegacja 
związkowców udała się do prezesa z petycją. 
Możemy w niej przeczytać m.in: „Powodem 
dzisiejszego protestu, są działania restruktu-
ryzacyjne i konsolidacyjne planowane i reali-
zowane przez Zarządy EnergiaPro i Tauron 
PE, które powodują likwidacje miejsc pracy 
oraz łamią obowiązujące w spółce porozu-
mienia i Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.”

Ponadto związkowcy skarżą się w niej, że 
obowiązki zwolnionych pracowników muszą 
wykonywać, ci którzy dalej pracują, a co za 
tym idzie pogarszają się warunki pracy 

i wpływa to negatywnie na bezpieczeństwo 
zatrudnionych oraz bezpieczeństwo odbior-
ców energii elektrycznej.

- Odczytaliśmy naszą petycję, złożyliśmy ją 
na ręce prezesa, który nie zgodził się z naszy-
mi postulatami i na tym spotkanie się skoń-
czyło – powiedział po wyjściu z gabinetu pre-
zesa Krzysztof Kisielewski przewodniczący 
Związku Zawodowego Pracowników Ruchu 
Ciągłego w EnergiiPro.

- Dzisiejsza pikieta jest pierwszą, ale nie 
ostatnią - czytamy w wydanym przez organi-
zatorów oświadczeniu - „Jeśli zarządy Ener-
giaPro S.A. i Tauron PE S.A. nie zmienią swo-
ich działań, to podejmiemy kolejne kroki - do 
strajku włącznie”.  Paweł Chabiński

Nowy mammograf 
w legnickim ODO

Legnicki Ośrodek Diagnostyki On-
kologicznej wzbogacił się o nowy 
sprzęt. Jest to mammograf Diamnot, 
najwyższej klasy aparat mammogra-
ficzny wśród aparatów analogowych.

Jak nam powiedziała Dorota Czu-
dowska, dyrektor legnickiego ODO, 
pieniądze na ten sprzęt były zbierane 
od 6 lat. W końcu udało się wynego-
cjować z producentem dogodne wa-
runku i po zapłaceniu połowy kwoty 
nowy sprzęt trafił do Ośrodka Dia-
gnostyki Onkologicznej. Aparat speł-
nia wszelkie warunki, konieczne do 
przeprowadzania badań mammogra-
ficznych wysokiej jakości przy mini-
malnej dawce promieniowania.

Diamont przeszedł też zgodnie 
z przepisami wszelkie badania do-
puszczające go do eksploatacji. Nieza-
leżnie od producentów przetestowała 
go grupa fizyków z Dolnośląskiego 
Centrum Onkologii. 

Już po majowym pierwsze pacjent-
ki będą badane na nowym sprzęcie. 
Legnicki Ośrodek Diagnostyki Onko-
logicznej już zaczyna zbierać pienią-
dze na kolejny sprzęt. Jak powiedziała 
dr Dorota Czudowska tym razem bę-
dzie to mammograf cyfrowy.  

Rusza akcja zbierania podpisów

Związkowcy żądają od 
zarządu KGHM Pol-
ska Miedź wzrostu 

płacy zasadniczej o 300 zło-
tych, zwiększenia o 1 lub 2 
procent odpisu na Pracow-
niczy Program Emerytalny 
oraz ustalenia godziwych 
warunków wykupu od zało-
gi praw do deputatu węglo-
wego.

Na czwartek (5 maja) rano 
związkowcy umówili się 
z władzami miedziowego 
koncernu na wysłuchanie 
publiczne organizowane 
przez wszystkie organizacje 

związkowe działające przy 
KGHM Polska Miedź S.A.

Związkowcy stanęli pod 
salą im. Wyżykowskiego, 
a Zarząd pod drzwiami 
do siedziby Spółki. Przez 
blisko pół godziny związ-
kowcy przekrzykiwali się 
z prezesem i zapraszali do 
siebie. W końcu związ-
kowcy ruszyli w stronę 
b iura .  Tam dosz ło  do 
pierwszych przepychanek 
z ochroną. Zarząd Spółki 
ukrył się w środku nie wy-
chodząc już z niej do koń-
ca pikiety.

Kiedy nie chciano wpuścić 
przedstawicieli rady nadzor-
czej z wyboru załogi, a póź-
niej nawet posła do siedziby 
Spółki, protestujący ruszyli 
ponownie i staranowali 
drzwi do KGHM. Po kilku-
dziesięciu minutach wszy-
scy rozeszli się.

Józef Czyczerski komen-
tując całe wydarzenie mó-
wił: - Wszyscy mogli zoba-
czyć, ile są warte słowa pre-
zesa, że chce rozmawiać. 
Wystawił przeciwko pra-
cownikom niewinnych ludzi 
z Impela.

Szkolenia

- Jeżeli pracodawca nie jest 
w stanie zapłacić solidnie pra-
cującemu pracownikowi za 
cały miesiąc wynagrodzenia 
w wysokości płacy minimal-
nej, albo trochę większego, to 
nie powinien w ogóle się za 
działalność gospodarczą za-
bierać- mówi Piotr Duda.

Szef „Solidarności” pod-
czas dzisiejszej konferencji 
prasowej w siedzibie związ-
ku poinformował  o utwo-
rzeniu Komitetu Obywatel-
skiego Inicjatywy Ustawo-
dawczej ustawy o zmianie 
ustawy z dnia 10 październi-
ka 2002r. o minimalnym wy-
nagrodzeniu za pracę.

Przewodniczący Komisji 
Krajowej tym razem wystą-
pił w roli pełnomocnika Ko-
mitetu. Wyjaśnił, jakie są po-

wody dla których „Solidar-
ność” zdecydowała się zaan-
gażować w przygotowanie 
projektu ustawy o wynagro-
dzeniu minimalnym. Za wy-
darzenie, które „przelało 
czarę goryczy” uznał sytu-
ację z zeszłego roku, kiedy 
na forum Komisji Trójstron-
nej doszło do porozumienia 
i wszyscy partnerzy społecz-
ni ustalili zgodnie wysokość 
minimalnego wynagrodze-
nia na 2011 rok. Stronę rzą-
dową reprezentował wice-
premier Pawlak. Niestety, 
Rada Ministrów nie wyrazi-
ła zgody i mimo podpisu wi-
cepremiera rząd ustalił inną, 
niższa kwotę minimalnego 
wynagrodzenia.

Celem przygotowanej 
przez związek ustawy jest 

stopniowe podwyższanie mi-
nimalnego wynagrodzenia - 
do wysokości 50% przeciętne-
go wynagrodzenia w gospo-
darce narodowej w tempie 
zgodnym z tempem wzrostu 
gospodarczego. Jak mówi 
Henryk Nakonieczny, czło-
nek prezydium KK, zastępca 
pełnomocnika Komitetu Oby-
watelskiego Inicjatywy Usta-
wodawczej, proponowana 
ustawa nie zagraża budżeto-
wi państwa, a nawet sprawi, 
że faktyczne wpływy do bu-
dżetu będą wyższe. Nie wpły-
nie również na sytuację na 
rynku pracy. 

- Koszty wynikające z pod-
wyższenia wysokości mini-
malnego wynagrodzenia za 
pracę z tytułu ustawowego 
relacjonowania niektórych 

świadczeń do wysokości mi-
nimalnego wynagrodzenia, 
według danych z z Minister-
stwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej, wyniosą ok. 2,32 mln 
zł za każde 10 zł podwyż-
szające wysokość minimal-
nego wynagrodzenia – wy-
jaśniał Nakonieczny- Tym-
czasem podniesienie płacy 
minimalnej tylko o 10 zł za-
pewni budżetowi państwa, 
dzięki odprowadzanym do 
kasy państwa podatkom 
i składkom, 14,39 mln zł do-
datkowych wpływów. Pa-
miętajmy jednak, że wpły-
wy budżetowe będą wyższe, 
ponieważ obliczenia te opar-
to tylko na liczbie osób za-
trudnionych w podmiotach 
gospodarczych zatrudniają-
cych powyżej 9 osób.

Postanowieniem nr 11 
z dnia 20 kwietnia 2011 r. 
Marszałek Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej przyjął za-
wiadomienie o utworzeniu 
Komitetu Obywatelskiego 
Inicjatywy Ustawodawczej 
ustawy o zmianie ustawy 
z dnia 10 października 2002r. 
o minimalnym wynagrodze-
niu za pracę. Oznacza to, że 
„Solidarność” ma 3 miesiące 
na zebranie 100 000 podpi-
sów pod projektem uchwa-
ły. – Mam nadzieję, że pod 
tym projektem podpiszą się 
nie tylko członkowie związ-
ku, ale wszyscy Polacy. Nie 
chcemy, żeby w Polsce rosło 
pokolenie młodych ludzi, 
którzy pracują za grosze, za 
które nie da się wyżyć- pod-
kreślał Duda. 

Starcie związkowców z ochroną
Ponad półtora tysiąca związkowców przyszło w czwartkowy poranek pod siedzibę KGHM Polska Miedź 
S.A. w Lubinie.

N i e p a l e n i e m  o p o n 
i dźwiękiem syren, ale sło-
ikiem monet na bilet lotni-
czy i goździkami pożegna-
no japońskiego prezesa  po-
lkowickiej fabryki Sanden.

Happening przed bramą 
firmy zorganizowali działa-

cze zarządu regionu Zagłę-
bie Miedziowe NSZZ Soli-
darność. W pokojowej ma-
nifie wzięło udział kilku-
dziesięciu pracowników 
Sandenu z dwóch zmian. 
Związkowy piknik rozpo-
czął się od przyjazdu dwóch 

policyjnych radiowozów, 
ale po zapewnieniu jednego 
z szefów Solidarności o po-
kojowym przebiegu mani-
festacji, policjanci odjechali. 
Na wszelki wypadek został 
wóz Straży Miejskiej. Dzia-
łacze Solidarności rozwiesi-

li kąśliwe transparenty 
w stylu: „Prezes wyjeżdża, 
nasze podwyżki razem 
z nim”, czy „Wszyscy ma-
my nadzieję, że okres postu 
już się skończył”. Przygoto-
wano też wazon goździków 
i słoik z monetami. Wszyst-
ko dla odchodzącego z po-
lkowickiej firmy japońskie-
go prezesa, Tetsuo Shimizu. 
-  Przez cały ten okres nasz 
dialog z prezesem Sandenu 
wyglądał tak: minął mie-
siąc, cisza, minęły dwa, ci-
sza, minęło pół roku, cisza 
z przerwą na zwolnienie 
dyscyplinarne szefowej 
związku Ewewliny Zarem-
by, minął rok, znów cisza. 
Tak rozmawia pracodawca 
z pracownikiem, tak po ja-
pońsku wygląda dialog 
społeczny i partnerstwo. 
My nie jesteśmy związkiem, 
którego pracodawca ma się 
bać i unikać, jesteśmy tu po 
to, by przypomnieć wła-

dzom tej fabryki, że tu pra-
cują ludzie, którzy ciężko 
pracują na utrzymanie swo-
ich rodzin, a dostają marne 
pensje i których pracę się 
w ogóle nie docenia - mówił 
Dariusz Dąbrowski, szef So-
lidarności z sąsiedniej fa-
bryki Volkswagena.

Szefowa związku Solidar-
ności w Sandenie, Lidia Fec-
ko - Skierka odczytała list 
pożegnalny dla prezesa 
i przypomniała 10 postula-
tów, które stały się kością 
niezgody. Najważniejsze 
punkty to m.in. wdrożenie 
stawek zaszeregowania, 
podwyżka płac o 15 pro-
cent, wypłacanie nadgodzin 
i zwiększenie zatrudnienia. 
- Żegnamy prezesa symbo-
licznymi peerelowskimi 
goździkami. Mamy też dla 
niego słoik monet na bilet 
lotniczy. Niech mu się w tej 
Francji wiedzie. Chcieliby-
śmy powiedzieć, że nam 

smutno, że prezes nas 
opuszcza, ale niestety jest 
inaczej - wtórował Bogdan 
Orłowski, przewodniczący 
ZR Zagłębie Miedziowe 
NSZZ Solidarność.

 Ostatnia manifestacja So-
lidarności przed bramą San-
denu nie była tak pikniko-
wa, jak ta dzisiejsza. Działa-
cze ostro zareagowali na 
dyscyplinarne zwolnienie 
z pracy szefowej związku 
Eweliny Zaremby, która 
przez ponad rok przed są-
dem walczyła o zadość-
uczynienie. Wtedy było pa-
lenie opon, przeraźliwe wy-
cie syren i donośne okrzyki. 
Sanden Manufacturing Po-
land to jedna z większych 
fabryk w polkowickiej pod-
strefie ekonomicznej. Za-
kład specjalizuje się w pro-
dukcji kompresorów do kli-
matyzacji samochodowych.

Tomasz Jóźwiak Radio Elka

EnergiaPro(testuje)
Rzetelnego dialogu społecznego, gwarancji zatrudnienia dla pracowników oraz podjęcia 
rozmów nt. restrukturyzacji firmy domagały się związki zawodowe działające przy EnergiaPro 
( w tym „Solidarność”) podczas pikiety, która odbyła się 13 kwietnia pod siedzibą firmy przy 
pl. Powstańców Śląskich we Wrocławiu. Wzięło w niej udział blisko 500 osób z Wrocławia, 
Legnicy, Opola i Kalisza.
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Do Rzymu na beatyfi-
kację Ojca Świętego 
Jana Pawła II udało 

się blisko 100 tysięcy piel-
grzymów z Polski, wśród 
nich blisko  1000 z regionu 
legnickiego. Tytuł Honoro-
wego Obywatela Miasta  
Jego Świątobliwości Ojcu 
Świętemu Janowi Pawłowi 
II – Papieżowi Pielgrzymo-
wi przyzanły:  Legnica 
i Jawor.

„Ojciec Święty Jan Paweł 
I I  –  Papież dialogu ze 
wszystkimi – wyniósł swoją 
misję apostolską wysoko po-
nad polityczne podziały 
w świecie, wbudowując 
chrześcijańskie wartości du-
chowe w dążenia ludów 
i narodów wszystkich kon-
tynentów.

Swoją mądrością, prostotą 
serca, umiłowaniem czło-
wieka, konsekwentnym dą-
żeniem do jedności i wierno-
ści w Bogu, stał się orędow-
nikiem pokornej służby 
w umacnianiu wiary i rodzi-
ny.

Jan Paweł II jest nieprze-
mijającym autorytetem mo-
ralnym społeczeństw i naro-
dów świata.

Wrażliwością na nieprzy-
chylność losów wobec ludz-
kiej jednostki dotkniętej cho-
robą, krzywdzonej, prześla-
dowanej i poniżanej – pozy-
skał serca milionów pro-
stych ludzi.

W 1997 roku Jan Paweł II – 
Papież Pielgrzym odwiedził 
Polskę, Dolny Śląsk, Legni-
cę. W naszym mieście spo-
tkał się z tysiącami chrześci-
jan, wyznawców wielu reli-
gii i wyznań, kontynuując 
dzieło swojego życia – umac-
nianie wiary.

Nadanie Ojcu Świętemu 
Janowi Pawłowi II najwyż-
szego wyróżnienia miasta 
Legnicy, jakim jest Tytuł 
„Honorowego Obywatela 
Miasta Legnicy”, stanowi 
podziękowanie za Jego piel-
grzymkę do Legnicy w dniu 
2 czerwca 1997 roku.”

Przypominamy 
kazanie wygłoszone  
2 czerwca 1997 roku:

„Uwielbiaj, duszo moja, Pa-
na” (por. Łk 1, 46). Magnifi-

cat! Słowa tego kantyku słysze-
liśmy w dzisiejszej Ewangelii. 
Maryja po zwiastowaniu od-
wiedziła swoją krewną Elżbietę. 
Elżbieta zaś, gdy usłyszała po-
zdrowienie Maryi, doznała 
szczególnego objawienia. 
W głębi serca poznała, że jej 
młoda krewna, która przycho-
dzi do niej w stanie błogosła-
wionym, nosi w swoim łonie 
Mesjasza. Wydała więc okrzyk 
pozdrawiając Maryję: Błogosła-
wiona jesteś między niewiasta-
mi i błogosławiony jest owoc 
Twojego łonať (Łk 1,42). I wów-
czas, odpowiadając na pozdro-
wienie Elżbiety, Maryja oddaje 
cześć Bogu słowami Magnifi-
cat:

Wielbi dusza moja Pana, 
i raduje się duch mój w Bogu, 
moim Zbawcyť (Łk 1, 46-47).

Kościół ciągle powraca do te-
go kantyku, śpiewa go wielo-
krotnie - i powtarza każdego 
dnia, a w szczególności w litur-
gii nieszpornej - dziękując Panu 
za to samo, za co dziękowała 
Maryja: za to, że Syn Boży stał 
się Człowiekiem i zamieszkał 
między nami. I my dzisiaj, pod-
czas liturgii Mszy św. w pia-
stowskiej Legnicy, śpiewamy 
wraz z Maryją Magnificat, aby 
wyrazić naszą wdzięczność za 
dar nieustannej obecności Chry-
stusa w Eucharystii. Spotykamy 
się bowiem w ramach Między-
narodowego Kongresu Euchary-
stycznego we Wrocławiu. Sło-
wami Maryi dziękujemy za 
wszelkie dobro, w którym 
uczestniczymy przez sakrament 
Ciała i Krwi Pańskiej.

Zanosimy to dziękczynienie 
wraz ze wszystkimi pokolenia-
mi wierzących na całym świe-
cie. I jest dla nas szczególną ra-
dością, iż ten powszechny 
hymn uwielbienia rozbrzmiewa 
na Dolnym Śląsku - tutaj w Le-
gnicy. Cieszę się, że mogłem tu 
przybyć i spotkać się ze wspól-
notą Kościoła, która od pięciu 
lat ma swoją diecezję. Słowa 
serdecznego powitania kieruję 
do waszego pasterza, księdza 
biskupa Tadeusza, jego biskupa 
pomocniczego, do kapłanów, do 
osób konsekrowanych i do 
wszystkich wiernych diecezji 
legnickiej. Pozdrawiam także 
pielgrzymów przybyłych z Nie-

miec i z Czech, oraz Serbołuży-
czan. Dziękuję za tę obecność.

Wasza diecezja jest młoda, 
ale chrześcijaństwo na tych zie-
miach ma swoją długą i bogatą 
tradycję. Pamiętamy, że Legni-
ca to miejsce historyczne - miej-
sce, na którym książę piastow-
ski Henryk Pobożny, syn św. 
Jadwigi, stawił czoło najeźdź-
com ze Wschodu - Tatarom - 
wstrzymując ich groźny po-
chód ku Zachodowi. Z tego po-
wodu, choć bitwa była przegra-
na, wielu historyków uznaje ją 
za jedną z ważniejszych w dzie-
jach Europy. Ma ona również 
wyjątkowe znaczenie z punktu 
widzenia wiary. Trudno okre-
ślić, jakie motywy przeważały 
w sercu Henryka - chęć obrony 
ojczystej ziemi i udręczonego 
ludu, czy też wola powstrzy-
mania wojsk mahometańskich 
zagrażających chrześcijaństwu. 
Wydaje się, że te motywy były 
nierozłączne. Henryk, oddając 
życie za powierzony jego wła-
dzy lud, równocześnie oddawał 
je za wiarę Chrystusową. I to 
był znamienny rys jego poboż-
ności, którą ówczesne pokolenia 
dostrzegały i zachowały jako 
przydomek.

Ta okoliczność historyczna, 
związana z miejscem naszej 
dzisiejszej liturgii, usposabia 
nas do refleksji nad tajemnicą 
Eucharystii w szczególnej per-
spektywie - w perspektywie ży-
cia społecznego. Słusznie bo-
wiem naucza Sobór, że skoro  
żadna (...) społeczność chrześci-
jańska nie da się wytworzyć, je-
żeli nie ma korzenia i podstawy 
w sprawowaniu Najświętszej 
Eucharystii, od niej (...) trzeba 
zacząć wszelkie wychowanie do 
ducha wspólnotyť (Presbytero-
rum ordinis, 6).

2.Czyż nie wiecie, żeście 
świątynią Boga i że Duch Boży 
mieszka w was?ť (1Kor 3, 16). 
Te słowa św. Pawła odnoszą się 
do wspólnoty Kościoła - Kościo-
ła w Koryncie, ale można też je 
odnieść do wszystkich wspól-
not, które rozwijały się w mia-
stach i wioskach na przestrzeni 
wieków. Czym żyła wspólnota 
Kościoła? Skąd otrzymywała 
Ducha Bożego? Dzieje Apo-
stolskie dają świadectwo, że 
chrześcijanie od początku trwa-

li na modlitwie, na słuchaniu 
słowa Bożego i na łamaniu 
chleba, czyli liturgii euchary-
stycznej (por. Dz 2, 42). W ten 
sposób codziennie powracali do 
Wieczernika, do tej chwili, gdy 
Chrystus ustanowił Euchary-
stię. Od tego momentu Eucha-
rystia stała się zaczynem nowej 
budowy.

Eucharystia stała się źró-
dłem głębokiej więzi między 
uczniami Chrystusa: budowa-
ła Ťkomunięť, wspólnotę Jego 
Mistycznego Ciała. Wspólno-
ta ta miała korzenie w miłości 
i była przeniknięta miłością. 
Widzialnym znakiem tej mi-
łości była codzienna troska 
o każdego pozostającego w po-
trzebie. Dzielenie euchary-
stycznego Chleba było dla 
chrześcijan wezwaniem do te-
go, by dzielić również chleb 
codzienny z tymi, którzy go 
nie mają. Niektórzy nawet, 
jak czytamy w Dziejach Apo-
stolskich, Ťsprzedawali ma-
jątki i dobra i rozdzielali je 
każdemu według potrzebyť 
(Dz 2, 45). Ta działalność 
pierwszej wspólnoty Kościoła 
we wszystkich wymiarach ży-
cia społecznego była kontynu-
acją Chrystusowej misji nie-
sienia światu nowej sprawie-
dliwości - sprawiedliwości 
Królestwa Bożego.

3. Bracia i Siostry! Dziś, gdy 
celebrujemy Eucharystię, i dla 
nas staje się jasne, że jesteśmy 
wezwani, by żyć tym samym 
życiem i tym samym Duchem. 
Jest wielkim zadaniem naszego 
pokolenia, wszystkich chrześci-
jan tego czasu, nieść światło 
Chrystusa w życie społeczne. 
Nieść je na współczesne areopa-
giť, ogromne obszary współcze-
snej cywilizacji i kultury, poli-
tyki i ekonomii. Wiara nie może 
być przeżywana tylko we wnę-
trzu ludzkiego ducha. Ona mu-
si znaleźć swój zewnętrzny wy-
raz w życiu społecznym. ŤKto 
nie miłuje brata swego, którego 
widzi, nie może miłować Boga, 
którego nie widzi. Takie zaś 
mamy od Niego przykazanie, 
aby ten, kto miłuje Boga, miło-
wał też i brata swegoť (1 J 4,20-
21). To jest wielkie zadanie, ja-
kie staje przed nami, ludźmi 
wiary.

Wielokrotnie poruszałem 
kwestie społeczne w przemó-
wieniach, a nade wszystko 
w Encyklikach: Laborem exer-
cens, Sollicitudo rei socialis, 
Centesimus annus. Trzeba jed-
nak do tych tematów powracać, 
dopóki na świecie dzieje się 
choćby najmniejsza niesprawie-
dliwość. Inaczej Kościół nie był-
by wierny misji, którą zlecił mu 
Chrystus - misji sprawiedliwo-

ści. Bo zmieniają się czasy, 
zmieniają się okoliczności, 
wciąż jednak pośród nas są lu-
dzie, którzy potrzebują głosu 
Kościoła i głosu Papieża, aby 
zostały wypowiedziane ich tro-
ski, bóle i niedostatki. Oni nie 
mogą się zawieść. Oni muszą 
wiedzieć, że Kościół był i jest 
z nimi, i że jest z nimi Papież; 
że obejmuje sercem i modlitwą 
każdego, kogo dotyka cierpienie. 
I Papież będzie mówił o proble-
mach społecznych, bo tu za-
wsze chodzi o człowieka - o kon-
kretną osobę.

Mówię o tym także w Pol-
sce, bo wiem, że potrzeba jej 
tego orędzia sprawiedliwości. 
Dziś bowiem, w dobie budo-
wania demokratycznego pań-
stwa, w dobie dynamicznego 
rozwoju gospodarczego, ze 
szczególną wyrazistością od-
słaniają się wszystkie braki ży-
cia społecznego w naszym kra-
ju. Co dnia przekonujemy się, 
jak wiele jest cierpiących nie-
dostatek rodzin, szczególnie 
rodzin wielodzietnych. Wiele 
jest samotnych matek boryka-
jących się z ogromnymi trud-
nościami w utrzymaniu wła-
snych dzieci; wielu opuszczo-
nych i pozbawionych środków 
do życia ludzi w podeszłym 
wieku. W domach dziecka nie 
brak tych, którym nie dostaje 

codziennego chleba i odzienia. 
Jak nie wspomnieć chorych, 
którzy z braku środków nie 
mogą być otoczeni należytą 
opieką? Na ulicach i placach 
miast przybywa ludzi bezdom-
nych. Nie można przemilczeć 
obecności pośród nas tych 
wszystkich naszych braci, któ-
rzy także należą do tego same-
go Ciała Chrystusa. Przycho-
dząc do Stołu Pańskiego, aby 
posilać się Jego Ciałem, nie 
możemy pozostać obojętni na 
tych, którym brakuje codzien-
nego chleba. Trzeba o nich mó-
wić, ale trzeba też odpowiadać 
na ich potrzeby. Jest obowiąz-
kiem zwłaszcza tych, którzy 
sprawują władzę, tak zarzą-
dzać dobrem wspólnym, takie 
stanowić prawa i tak kierować 
gospodarką kraju, aby te bole-
sne zjawiska życia społecznego 
znalazły swoje właściwe roz-
wiązanie. Jest też naszym 
wspólnym obowiązkiem, obo-
wiązkiem miłości, nieść pomoc 
na miarę naszych możliwości 
tym, którzy jej oczekują.
Wszystko, co uczyniliście jed-
nemu z tych braci moich naj-
mniejszych, Mnieście uczyni-
l iť - mówi Chrystus (Mt 
25,40). Wszystko, czego nie 
uczyniliście jednemu z tych 
najmniejszych, tegoście i Mnie 
nie uczyniliť (Mt 25,45). Po-
trzeba naszego chrześcijańskie-

go dzieła, naszej miłości, aby 
Chrystus obecny w braciach 
nie cierpiał niedostatku.

Wiele w tym względzie już 
zrobiono w naszym Kraju. Wie-
le uczynił i czyni tu także Ko-
ściół. Do działalności duszpa-
sterskiej Kościoła na stałe we-
szły już inicjatywy na rzecz 
ubogich, chorych, bezdomnych 
- nie tylko w kraju, ale i poza 
jego granicami. Rozwija się wo-
lontariat i dzieła charytatywne. 
Pragnę więc podziękować 
wszystkim - duchownym, oso-
bom zakonnym i świeckim - 
którzy na co dzień wykazują 
wrażliwość na potrzeby innych, 
umiejętność ofiarnego dzielenia 
się dobrami i wielkie zaangażo-
wanie na rzecz drugiego czło-
wieka. Wasza posługa, często 
spełniana w ukryciu, często 
przemilczana przez środki in-
formacji, jest zawsze znakiem 
wiarygodności pasterskiej misji 
Kościoła.

Mimo tych wysiłków pozo-
staje jeszcze wielkie pole do 
działania. Zachęcam was, Bra-
cia i Siostry, abyście budzili 
w sobie wrażliwość na wszelki 
niedostatek i ofiarnie współ-
działali w niesieniu nadziei 
wszystkim, którym jej brak. 
Niech Eucharystia będzie dla 
was niewyczerpanym źródłem 

tej wrażliwości i mocy do jej 
urzeczywistniania w codzien-
ności.

4. Chciałbym tu zatrzymać 
się nieco przy sprawie ludzkiej 
pracy. U początków mojego 
pontyfikatu poświęciłem temu 
zagadnieniu całą Encyklikę La-
borem exercens. Dziś, po szes-
nastu latach od jej wydania, 
wiele problemów pozostało na-
dal aktualnych. Wiele z nich 
w naszym kraju jeszcze bar-
dziej się uwydatniło. Jak nie 
wspomnieć tych, którzy na sku-
tek reorganizacji przedsię-
biorstw i gospodarstw rolnych 
stanęli wobec dramatu utraty 
pracy? Ile osób i całych rodzin 
popadło z tego powodu w skraj-
ne ubóstwo! Ilu ludzi młodych 
nie widzi sensu podejmowania 
nauki, podnoszenia kwalifika-
cji, studiowania, wobec per-
spektywy braku zatrudnienia 
w obranym zawodzie! Pisałem 
w Encyklice Sollicitudo rei so-
cialis, że bezrobocie jest zna-
kiem niedorozwoju społecznego 
i gospodarczego państw (por. n. 
18). Dlatego trzeba zrobić 
wszystko, co możliwe, aby te-
mu zjawisku zapobiec. Praca 
jest bowiem dobrem człowieka - 
dobrem jego człowieczeństwa - 
przez pracę (...) człowiek nie 
tylko przekształca przyrodę, do-
stosowując ją do swoich po-
trzeb, ale także urzeczywistnia 
siebie jako człowiek, a także po-
niekąd bardziej „staje się czło-
wiekiem”ť (Laborem exercens, 
9). Jest jednak również obo-
wiązkiem płynącym z wiary 
i miłości, by chrześcijanie, któ-
rzy dysponują środkami pro-
dukcji, tworzyli miejsca pracy, 
przyczyniając się w ten sposób 
do rozwiązywania problemu 
bezrobocia w najbliższym śro-
dowisku. Gorąco proszę Boga, 
aby wszyscy ci, którzy pragną 
uczciwie zdobywać chleb pracą 
własnych rąk, mieli ku temu 
właściwe warunki.

Z sytuacją bezrobocia jest 
związane takie podejście do pra-
cy, w którym człowiek staje się 
narzędziem produkcji, zatraca-
jąc w konsekwencji swą osobo-
wą godność. W praktyce zjawi-
sko to przybiera formę wyzy-
sku. Często przejawia się on 
w takich sposobach zatrudnia-
nia, które nie tylko nie gwaran-

tują pracownikowi żadnych 
praw, ale zniewalają go poczu-
ciem tymczasowości i lękiem 
przed utratą pracy do tego stop-
nia, że jest pozbawiony wszel-
kiej wolności w podejmowaniu 
decyzji. Wielokrotnie ów wy-
zysk przejawia się w takim 
ustalaniu czasu pracy, iż po-
zbawia się pracownika prawa 
do odpoczynku i troski o ducho-
we życie rodziny. Często też 
wiąże się z niesprawiedliwym 
wynagrodzeniem, zaniedbania-
mi w dziedzinie ubezpieczeń 
i opieki zdrowotnej. Wielokrot-
nie, szczególnie w przypadku 
kobiet, jest zaprzeczeniem pra-
wa do szacunku dla osobowej 
godności.

Praca ludzka nie może być 
traktowana tylko jako siła po-
trzebna dla produkcji - tak zwa-
na Ťsiła roboczať. Człowiek nie 
może być widziany jako narzę-
dzie produkcji. Człowiek jest 
twórcą pracy i jej sprawcą. 
Trzeba uczynić wszystko, aby 
praca nie straciła swojej właści-
wej godności. Celem pracy - 
każdej pracy - jest sam czło-
wiek. Dzięki niej winien się 
udoskonalać, pogłębiać swoją 
osobowość. Nie wolno nam za-
pomnieć - i to chcę z mocą po-
wiedzieć - że praca jest dla czło-
wieka, a nie człowiek dla pracy. 
Wielkie zadania stawia przed 
nami Bóg, domagając się od nas 
świadectwa na polu społecz-
nym. Jako chrześcijanie, ludzie 
wierzący, musimy uwrażliwiać 
nasze sumienia na wszelkiego 
rodzaju niesprawiedliwość czy 
formy jawnego lub zakamuflo-
wanego wyzysku.

Zwracam się tu przede 
wszystkim do tych braci 
w Chrystusie, którzy zatrud-
niają innych. Nie dajcie się 
zwieść wizji natychmiastowego 
zysku, kosztem innych. Strzeż-
cie się wszelkich pokus wyzy-
sku. W przeciwnym razie każde 
dzielenie eucharystycznego 
Chleba stanie się dla was oskar-
żeniem. Tych zaś, którzy podej-
mują jakikolwiek rodzaj pracy, 
zachęcam: spełniajcie ją odpo-
wiedzialnie, uczciwie i solidnie. 
Podejmujcie swoje obowiązki 
w duchu współpracy z Bogiem 
w dziele stwarzania świata. 
Czyńcie sobie ziemię poddana 
(por. Rdz 1,28). Podejmujcie 

pracę w poczuciu odpowiedzial-
ności za pomnażanie dobra 
wspólnego, które ma służyć nie 
tylko temu pokoleniu, ale 
wszystkim, którzy w przyszło-
ści zamieszkiwać będą tę ziemię 
- naszą ojczystą, polską ziemię.

5. Patrz! Kładę dziś przed to-
bą życie i szczęście, śmierć 
i nieszczęście. Ja dziś nakazuję 
ci miłować Pana, Boga twego, 
i chodzić Jego drogami, pełniąc 
Jego polecenia, prawa i nakazy, 
abyś żył i mnożył się, a Pan, 
Bóg twój, będzie ci błogosławił 
(Pwt 30,15-16) - te słowa Moj-
żeszowego testamentu z wielką 
mocą rozbrzmiewają dziś w na-
szej Ojczyźnie. Wybierajcie 
więc życie! (Pwt 30, 19) - wzy-
wa Mojżesz.

Jaką drogą pójdziemy w trze-
cie tysiąclecie? Kładę dziś przed 
tobą życie i szczęście, śmierć 
i nieszczęście - mówi Prorok. 
Bracia i Siostry, proszę was: 
wybierajcie życieť! Ten wybór 
dokonuje się w sercu, w sumie-
niu każdego człowieka, ale nie 
pozostaje on bez wpływu rów-
nież na życie społeczności - na-
rodu. Każdy człowiek wierzący 
jest więc w jakiś sposób odpo-
wiedzialny za kształt życia spo-
łecznego. Chrześcijanin żyjący 
wiarą, żyjący Eucharystią, jest 
wezwany do budowania przy-
szłości własnej i swego narodu 
- przyszłości opartej na moc-
nych fundamentach Ewangelii. 
Nie lękajcie się zatem brać od-
powiedzialności za życie spo-
łeczne w naszej Ojczyźnie. To 
jest wielkie zadanie, jakie stoi 
przed człowiekiem: pójść od-
ważnie do świata; kłaść podwa-
liny pod przyszłość, by była 
ona czasem poszanowania czło-
wieka; by była otwarta na Do-
brą Nowinę! Czyńcie to w jed-
nomyślności, która wyrasta 
z miłości do człowieka i z umi-
łowania Ojczyzny.

U schyłku tego wieku potrze-
ba wielkiego czynu i wielkiego 
dzieła, o którym pisał kiedyś 
Stanisław Wyspiański (Przy 
wielkim czynie i przy wielkim 
dziele), aby cywilizację, w któ-
rej żyjemy, przepoić duchem 
sprawiedliwości i miłości. Trze-
ba wielkiego czynu i wielkiego 
dzieła, by współczesna kultura 
otworzyła się szeroko na świę-

tość, pielęgnowała ludzką god-
ność, uczyła obcowania z pięk-
nem. Budujmy na Ewangelii, 
abyśmy, wraz z kolejnymi po-
koleniami Polaków żyjącymi 
w wolnej i zasobnej Ojczyźnie, 
mogli dziękować wraz z Psal-
mistą:

Każdego dnia będę Ciebie 
(Panie) błogosławił  i na wieki 
wysławiał Twe imię.

Wielki jest Pan i godzien 
wielkiej chwały,

a wielkość Jego niezgłębiona.

Pokolenie pokoleniu głosi 
Twoje dzieła

i zwiastuje Twoje potężne 
czyny  (Ps 145/144/, 2-4).

6.  Uwielbiaj, duszo moja, 
Pana!ť Podczas Międzynarodo-
wego Kongresu Eucharystycz-
nego na Dolnym Śląsku wraz 
z Maryją dziękujemy za Eucha-
rystię - źródło miłości społecz-
nej. Wyrazem tej jedności 
z Maryją niech będzie ukorono-
wanie cudownego wizerunku 
Matki Bożej Łaskawej z Krze-
szowa.

Sanktuarium krzeszowskie 
ufundowała Anna, wdowa po 
Henryku Pobożnym, w rok po 
bitwie legnickiej. Już w wieku 
XIII przed obrazem Matki Naj-
świętszej gromadziły się rzesze 
pielgrzymów. I już wówczas 
nosiło ono nazwę Domus Gra-
tiae Mariae. Rzeczywiście był 
to Dom Łaski hojnie rozdziela-
nej przez Bogurodzicę, do któ-
rego licznie przybywali piel-
grzymi z różnych krajów, 
zwłaszcza Czesi, Niemcy, Ser-
bołużyczanie i Polacy. Cieszy-
my się, że dziś także Boża Mat-
ka zgromadziła licznych piel-
grzymów z tych po sąsiedzku 
żyjących narodów.

Niech ten znak włożenia ko-
ron na głowę Maryi i Dzieciąt-
ka Jezus będzie wyrazem naszej 
wdzięczności za dobrodziejstwa 
Boże, których tak wiele otrzy-
mywali i stale otrzymują czci-
ciele Maryi, spieszący do krze-
szowskiego Domu Łaski. Niech 
będzie również znakiem zapro-
szenia Jezusa i Maryi do królo-
wania w naszych sercach 

Jan Paweł II błogosławionym
1 maja w Watykanie papież Benedykt XVI wyniósł na ołtarze Jana Pawła II papieża z Polski.
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dzono praktycznie po całym 
kraju 20-25 tysięcy egzem-
plarzy wydawnictw pod-
ziemnych.  

ZAGADAŁA 
GADAŁA

Pojawiły się również „ga-
dały”- pudła, skrzynki za-
mknięte na kłódki z odtwa-
rzanymi w środku kasetami 
magnetofonowymi z nagra-
nymi głosami opozycjoni-
stów, z hasłami antysyste-
mowymi, z treściami opty-
mistycznymi i niosącymi na-
dzieję. „Gadały” były duże  
i ciężkie, akcje zawieszania 
ich na płotach, wystawiania 
na dachach musiały być do-
brze zorganizowane. Nawet 
tam, gdzie znajdowały się 
kordony zomowców, uda-
wało się to dzięki współpra-
cy, no i odwadze. Nawet je-
śli był to parkan…kościoła 
św. Stanisława Kostki, gdzie 
posługiwał ksiądz Jerzy Po-
piełuszko. 

Gdy aresztowano jednego 

z  n i ch  i  umieszczono 
w areszcie na ul Rakowiec-
kiej, na sąsiednim dachu wy-
stawiono gadałę, właściwie 
pod okiem strażników wię-
ziennych. Wysłano pozdro-
wienia dla uwięzionego ko-
legi oraz zadedykowano 
ulubioną piosenkę. Niestety, 
gadała została zauważona 
i …zastrzelona przez funk-
cjonariuszy więziennych! 
Proszę sobie jednak wyobra-
zić, jak wielką wdzięczność 
dla przyjaciół czuje ten, któ-
ry siedzi i nie wie co z nim 
właściwie będzie? 

Zaufanie do przyjaciół, lo-
jalność, konieczność docho-
wania im wiary, niezgoda 
na kłamstwo a z drugiej stro-
ny odwaga cywilna zmusza-
ła do wyznania prawdy 
przyjaciołom jeśli  w więzie-
niu sypnęło się któregoś, je-
śli nie wytrzymało się presji. 
Ilu ludzi starszych, zaanga-
żowanych, do dzisiejszego 
dnia się wybiela, kłamie, 
czerpiąc jeszcze z tego profi-
ty? 

RADIO „ 
SOLIDARNOŚĆ”

Członkowie Grup Oporu 
zaangażowani byli także 
w transmisje radia „Solidar-
ność”. Zagłuszano nadajniki 
telewizyjne i radiowe, poja-
wiały się informacje o tym, 
co  rzeczywiście dzieje się 
w kraju, pozwalano sobie 
nawet na taką bezczelność, 
że zagłuszano konferencje 
prasowe rzecznika rządu J. 
Urbana. Nagrodą zaś były 
tysiące mrugających świa-
tłem okien. W każdej audycji 
proszono bowiem, by każdy 
kto ją słyszy zamrugał świa-
tłem. Wrażenia były nieza-
pomniane.

REPRESJE

Oczywiście podstawową 
represją były aresztowania, 
osadzanie w więzieniu, ale 
także cenzurowanie kore-
spondencji więziennej, za-
straszania i bicie.

Wiemy również o co naj-

mniej jednym przypadku 
porwania.

Jeden z członków Grupy 
Oporu został porwany z uli-
cy, odurzony i umieszczony 
w jakiejś piwnicy. Tam pod-
dano go biciu zarówno goły-
mi rękami, jakimś prętem, 
przypalano papierosami 
a także rażono prądem na-
rządy płciowe. Omdlałego 
z bólu, pomalowanego na 
czerwono i nagiego porzu-
cono na torach kolejowych. 
Młody człowiek, gdy się 
ocknął, jakoś wrócił do do-
mu. Pojawił się przyjaciel, 
który przyniósł środki prze-
ciwbólowe, umył  i pokrze-
pił. 

RODZICE

Młodzi ludzie, myślą, że 
rodzice będą się martwić je-
śli zostaną aresztowani, ale 
robią swoje.

A rozmowy w Pałacu Mo-
stowskich (siedziba Komen-
dy Stołecznej Milicji Obywa-
telskiej) były urocze i pełne 
kultury. Gdy matka przy-
chodziła szukać syna, funk-

cjonariusze pytali: „Jakżeś 
kurwo syna wychowała? Za-
bieraj go, bo go tu zajebie-
my!” 

Trzeba  tu też opowiedzieć 
historię o tacie „Adasia”. 
„Adaś” to pseudonim jedne-
go z działaczy Grup Oporu. 
Otóż w 1985 r. „ Adaś” brał 
udział w alternatywnym li-
czeniu wyborców. Chodziło 
o to, żeby zorientować się, 
ile na prawdę osób poszło 
do wyborów. Było to o tyle 
ważne, że opozycja wzywa-
ła wtedy do bojkotu. Stał 
więc „Adaś” z kolegami pod 
jednym z lokali wyborczych 
i tam zostali aresztowani.  
Koledzy trafili do więzienia, 
„Adaś” nie. Zanim go osa-
dzono w areszcie, udano się 
bowiem do jego domu celem 
przeszukania. Zadzwoniono 
do drzwi i otworzył tata 
„Adasia” w samych krótkich 
majteczkach (niektórzy, nasi 
czytelnicy pamiętają jeszcze 
te czasy, gdy mężczyźni po 
domu chodzili 

sobie w majteczkach). No 
więc tata „Adasia” kiedy zo-
rientował się o co chodzi …
chwycił syna wciągnął do 
mieszkania, nakazał zamy-
kanie drzwi a sam wysko-
czył na korytarz. Efekt był 
taki, że na wycieraczce szar-
pał się z esbekami tata „Ada-
sia”, a jakaś kobieta krzycza-
ła  w milicyjnej radiostacji, 
że „biją naszych”. Na klatce 
schodowej zaroiło się od zo-
mowców  i esbeków. W re-
zultacie, tata „Adasia” trafił 
do więzienia na kilka mie-
sięcy, ale „Adaś” został 
w domu… 

Byli młodzi, ideowi i od-
ważni, o coś im chodziło. 
Nie wstydzą się porównań 
do młodzieży z sabotażu 
AK, powstania warszaw-
skiego. „Oni mieli butelki 
i karabiny, my ulotki, wal-
czyliśmy o to samo”.

NADZIEJE

Książę
9 kwietnia w Legnicy 

z okazji 770 rocznicy Bitwy 
pod Legnicą odprawiono 

wspaniałą Mszę  Świętą 
w rycie trydenckim. W ho-
milii ksiądz Robert  Krist-
man przypomniał wiersz  C. 
K. Norwida o perspektywie 
Krzyża. Gdy jesteśmy odeń 
daleko wydaje się nam, że 
już brak nadziei, ze rozbije-
my maszt o most, im bliżej 
jednak tym bardzie przeko-
nujemy się, że krzyż nie sta-
nowi przeszkody lecz staje 
się bramą, otwarciem.

Dziecko i Krzyż
- Ojcze mój! Twa łódź 
Wprost na most płynie - 
Maszt uderzy!...wróć... 
Lub wszystko zginie. 
Patrz! Jaki tam krzyż, 
Krzyż niebezpieczny - 
Maszt się niesie w zwyż, 
Most mu poprzeczny - 

- Synku! Trwogi zbądź: 
To znak - zbawienia; 
Płyńmy! Bądź co bądź - 
Patrz, jak? Się zmienia... 
Oto - wszerz i wzwyż 
Wszystko - toż samo. 

 
    - Gdzie się podział krzyż? 

- Stał się nam bramą
Ksiądz R. Kristman pod-

niósł zasługi wielkiego księ-
cia Henryka Pobożnego. 
Zresztą kilka dni wcześniej 
na spotkaniu autorskim - 
zorganizowanym przez 
Duszpasterstwo Ludzi Pra-
cy’89  i nieocenionego A. Po-
tycza- Tomasz Łysiak( autor 
powieści o najeździe tatar-
skim na Polskę pt. „Psy Tar-
taru”) również zwrócił uwa-
gę na eschatologiczną rolę, 
jaką odegrał dla chrześcijań-
stwa książę Henryk Poboż-
ny. 

Duma
Zaś JE Biskup Marek Men-

dyk, który w dniu następ-
nym  celebrował Mszę Świę-
tą w pierwszą rocznicę kata-
strofy smoleńskiej przypo-
mniał, że  Jezus nie wybawił 
nas od śmierci, lecz zbawił 
nas w śmierci. Nawiązując 
do ewangelii o wskrzesze-
niu Łazarza  w piękny spo-
sób odwołał się do zbawien-
nej miłości, którą odczuwał 
do przyjaciół Jezus.

JE Ksiądz Biskup M. Men-
dyk wzywał  do dumy 
z przynależności do narodu 
polskiego, jednocześnie 
przestrzegał tych, którzy 
mają wpływ na losy pań-
stwa, że cierpliwość narodu 
może się wyczerpać. Z czu-
łością i serdecznością  wspo-
minał ofiary tragedii smo-
leńskiej.

PAmIęĆ

Bohaterowie nie umierają jeśli 
tylko zechce się o nich pamiętać.

Ktoś niedawno przypo-
mniał rycerzy Króla Artura, 
których celem było odnale-
zienie kielicha z krwią Chry-
stusa-świętego Graala. I choć 
wielu z nich z racji rozma-
itych przewin i słabości nie 
mogło go zobaczyć, to jed-
nak i ich udziałem mogło 
być dojrzenie przez chwilę 
choć lśnienia świętego Gra-
ala. Wierzę, że i my mamy 
taką możliwość dzięki - mię-
dzy innymi - młodym lu-

dziom z Grup Oporu Soli-
darności, dzięki bohaterom 
i zbawiennej miłości do 
przyjaciół.  

Agnieszka Rurak-Żeleźny
Maria Dłużewska, Konrad Falęcki, 

Grupy Oporu, dodatek dvd do Biuletyn 
IPN nr. 1-2, 2011r.

Tomasz Łysiak, trylogia awanturni-
cza z XIII w.: Szalbierz, Bliznobrody, 
Psy Tartaru, 2008 r.

P.S. Wiem, że obchody rocz-
nicowe bitwy pod Legnicą zo-
stały już opisane. Wszyscy wie-
dzą więc, że 9 kwietnia w rolę 
Księcia Henryka Pobożnego 
szalenie przekonująco wcielił 
się Wojciech Szefert z górnoślą-
skiego bractwa rycerskiego, jak 
poinformował mnie rycerz 
bractwa legnickiego Sebastian 
Trafas - rycerze zjechali się 
min. z Warszawy, Górnego 
Śląska, Poznania, Szczecina.  

Orszak książęcy był okazały. 
Gdy czekaliśmy na możliwość 
wejścia do kościoła NMP, sam 
książę i jego rycerze nawiązali 
łaskawy dialog z nami miesz-
czanami, zapytując, czy jeste-
śmy gotowi do obrony grodu 
i walki za swego księcia, wzy-
wali również do gościnności 

wobec strudzonych, wracają-
cych po bitwie rycerzy.  Gdy 
książę zawołał, że spotkamy się 
po bitwie na pewno albo tu na 
ziemi, albo w Niebie, jeden 
z rycerzy zakrzyknął, że praw-
dę powiedziawszy wolałby tu 
na ziemi. Potem jeszcze entu-
zjastycznie wiwatowaliśmy na 
cześć naszego księcia Henryka 
Pobożnego. 

Piękno gotyckiej świątyni 
stanowiło wspaniałą oprawę 
dla duchowego przeżycia Mszy 
trydenckiej.

Przejście książęcego orszaku 
na plac Orląt Lwowskich było 
imponujące.

Niemniej jednak nasuwa się 
kilka pytań do władz miasta: 

1. Dlaczego na obchody 9 IV nie 
zaproszono w sposób specjalny 
mieszkańców miasta?

2. Dlaczego na czas przemarszu 
orszaku książęcego do kościoła 
NMP nie zamknięto ruchu uliczne-
go?

3. Dlaczego przemarsz na Plac 
O r l ą t  

pod Pomnik 2000 lat Chrześcijań-
stwa odbył się …przejściem pod-
ziemnym?

Wierzcie drodzy Czytelnicy to 
naprawdę niezapomniane przeży-
cie.

4. Dlaczego wszystko złożono na 
barki Bractwa Rycerskiego i LCK, 
a Urząd Miasta ograniczył się do  
udzielania wywiadów mediom? 

5. Jak to możliwe, że na niezwy-
kłej Mszy z przepiękną homilią 
i oprawą rycerską nie zobaczyliśmy 
rajców miejskich w swych świet-
nych strojach?

6. Hołd poległym rycerze złożyli 
z honorem i powagą, pytamy jed-
nak, jak to możliwe, że włodarz na-
szego Miasta przechadzał się samot-
nie po placu niemal incognito, za-
glądając to tu to tam, dlaczego to za-
kończenie nie miało właściwej opra-
wy???

7. Czy godzi się składać wszystko 
na barki niedofinansowanych insty-
tucji oraz szkół?

Ponieważ jednak Bractwo i LCK 
spisało się świetnie, zapraszam was 
drodzy Czytelnicy na 24 czerwca, 
kiedy to odbędziecie jarmark śre-
dniowieczny oraz o godzinie 20.00 
inscenizacja samej bitwy.    

A. R-Ż

Zbawienna miłość  
do przyjaciół

Zbawienna miłość  
do przyjaciół

Kilka dni po wprowa-
dzeniu stanu wojen-
nego do jednej z war-

szawskich szkół średnich 
wchodzi jej uczeń, widzi 
powiewające z okien flagi 
ZSMP, bez większego namy-
słu zrywa jedną, niszczy 
i wyrzuca, idzie dalej, pod 
gabinetem dyrektor szkoły 
stoi dziewczyna  i chłopak 
w czerwonych krawatach. 
Nasz bohater - dziewczynie 
radzi aby udała się do klasy, 
zaś  młodzieńcowi zrywa 
czerwony krawat zetem-
powca. Efektem tej demon-
stracji  jest zawieszenie 
w prawach ucznia.

Akademia Sztuk Pięknych 
w Warszawie, pułkownik 
LWP wygłasza okoliczno-
ściową mowę związaną 
z wprowadzeniem stanu 
wojennego, jeden z obec-
nych młodych ludzi zwraca 
się do oficera w te słowa: Pa-
nie pułkowniku, czy pan 
wie, że te bagnety prędzej 
czy później wbiją się wam 
w dupę?

ULOTKI

Grupy Oporu „Solidarni” 
były przygotowywane od 
początku 1982 roku, a wcze-
sną wiosną funkcjonowały 
już ich struktury. Zostały za-

łożone w Warszawie przez 
Teodora Klincewicza (ps. 
„Borys”, „Rafał” „Teoś”), 
wiceprzewodniczącego Ko-
misji Krajowej Niezależnego 
Zrzeszenia  S tudentów 
i przewodniczącego NZS na 
Politechnice Warszawskiej. 
Grupy Oporu były strukturą 
luźną, było ich kilka, każda 
miała nawet po kilkudzie-
sięciu członków, uczniów 
szkół średnich, czy studen-
tów. Początkowo zajmowa-
ły się akcjami ulotow ymi. 
Członkowie grup rozrzuca-
nie ulotek doprowadzili do 
perfekcji wymyślając szereg 
sposobów, by akcja była 

szybka, sprawna i efektyw-
na. Zwykle z dachów spada-
ło morze karteczek albo roz-
wijały się wielkie płachty 
z napisami np..: Solidarność 
żyje. 

Co jednak robić, gdy na 
dach prowadzi tylko jedna 
klatka schodowa a względy 
bezpieczeństwa nakazują 
wybrać inną drogę odwro-
tu? No oczywiście należy 
przeskoczyć  z dachu na 
dach. Myślicie, że tych mło-
dych ludzi nie było na to 
stać? Otóż mylicie się… by-
ło. Wspominając tamte lata 
członkowie Grup Oporu 
mówią, że ta praca była waż-

na, potrzebna,  od razu dają-
ca efekty, bo przecież ulotki 
były natychmiast  zbierane.

W 1983 r. chłopaki z War-
szawy udali się do Katowic, 
gdzie jak to na gościnnych 
występach, przeprowadzili 
akcję ulotową z użyciem wy-
rzutników pirotechnicz-
nych. Wyrzutniki umiesz-
czono w koszach na śmieci 
i w odpowiednim momen-
cie robiąc dużo huku, wy-
rzuciły ulotki na 7 metrów 
w górę. W głównym wyda-
niu Dziennika Telewizyjne-
go akcja ta stała się wiado-
mością dnia, a informacja 
o „zamachach terrorystycz-

nych” solidarnościowego 
podziemia w Polsce dotarła 
nawet do Moskwy. Podano 
również, że została ranna 
74-letnia staruszka. Jak 
wspominają uczestnicy akcji 
Grup Oporu, po jakimś cza-
sie udano się do niej  z kwia-
tami i przeprosinami, które 
oczywiście zostały przyjęte.

W miarę upływu czasu za-
kres działalności powiększał 
się. Pojawił się kolportaż 
prasy i wydawnictw pod-
ziemnych, druk, reprinty 
książek, rozprowadzanie so-
lidarnościowych znaczków. 
Niektórzy szacują, że w naj-
lepszym okresie  rozprowa-

Jan Paweł II błogosławionym
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i w życiu naszego narodu. Aby-
śmy wszyscy stawali się świą-
tynią Boga i mężnymi świadka-
mi Jego miłości do ludzi.

Słowo Jana Pawła II po Mszy 
św. na Legnickim Polu

Bożej Opatrzności dzięki 
składam za to piękne, euchary-
styczne spotkanie w słońcu. 
Jeszcze raz pragnę pozdrowić 
wszystkich mieszkańców ziemi 
legnickiej. Większość z was 
przybyła tutaj po wojnie. Po-
mimo wielu trudności pielęgno-
waliście życie religijne i ojczy-
stą kulturę. Dzisiaj wszystkim 
wam wyrażam wdzięczność za 
tę postawę pełną głębokiej wia-
ry i miłości do ojczyzny.

Pragnę szczególnie pozdrowić 
obecnych tutaj Sybiraków i ich 
rodziny. Na terenie waszej die-
cezji jest wielu, którzy czerpiąc 
siłę z wiary, potrafili przejść 
przez Sybir i ciężkie doświad-
czenia lat wojennych i powojen-
nych   chociażby przez straszli-
we obozy koncentracyjne. Tylko 
dzięki wierze przetrwaliście te 

straszliwe warunki na nieludz-
kiej ziemi, na której przyszło 
wam żyć długie nieraz lata. 
Niech dobry Bóg wynagrodzi 
wasze cierpienia, a zmarłym da 
wieczny odpoczynek.

Pozdrawiam również byłych 
więźniów obozu koncentracyj-
nego Gross-Rosen (Rogoźnica). 
W ciężkich warunkach, zwłasz-
cza w kamieniołomach przy 
wydobywaniu granitu, praco-
wali w obozie ludzie różnych 
narodowości, wśród nich Pola-
cy, kapłani i świeccy. Wielu 
zginęło. Dobrze, że pamiętacie 
o tym miejscu wielkiego poni-
żenia człowieka, ale i miejscu, 
gdzie się okazywała moc ducha 
ludzkiego.

Są tu również obecni górnicy 
i hutnicy z Wałbrzycha oraz 
okolic Zagłębia Miedziowego. 
Pozdrawiam was, bracia i sio-
stry, jak również wszystkich 
ludzi pracy. Ziemi legnickiej 
życzę Szczęść Boże!

Pragnę jeszcze raz powitać 
naszych gości. Są wśród nich 

kardynałowie: Sekretarz Sta-
nu, ksiądz Prymas, kardynał 
metropolita wrocławski, kar-
dynał Majda z diecezji Detro-
it ze Stanów Zjednoczonych 
i kardynał Vlk z Pragi, kardy-
nał Meissner z Kolonii, kar-
dynał Macharski z Krakowa, 

jak również wielu biskupów 
z Polski i ze świata. Dziękuję 
wszystkim za solidarność 
z Kościołem legnickim. Szcze-
gólne słowa życzeń dla arcy-
biskupa Adama Kozłowieckie-
go z Zambii z okazji sześć-
dziesięciolecia kapłaństwa. 

W ł ad z om  wo j ewód z k im 
i miejskim oraz wszystkim, 
którą dzisiejszą uroczystość 
przygotowali, dziękuję z całe-
go serca. Niech Matka Boża 
Łaskawa, której obraz został 
dzisiaj ukoronowany, strzeże 
waszej wiary i wspiera każde-

go z was i całą młodą diecezję 
legnicką w wypełnianiu za-
dań, jakie wyznacza wam 
w obecnym czas i e  Boża 
Opatrzność. Bóg zapłać za 
dzisiejsze głębokie przeżycie 
eucharystyczne. Niech Bóg 
wszystkim błogosławi!

fo
t.

 p
io

tr
 k

r
zy

ża
n

o
w

sk
i



WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA8

ZATRZYM
AĆ DOJRZAŁYCH PRACOW

NIKÓW

Zarządzanie 
w

iekiem
jako czynnik zw

iększający
potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw

Serw
is Inform

acyjny
nr 4, kw

iecień 2011

w
w

w
.zw

iekiem
.eu

Projekt w
spółfinansow
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przez

U
nię
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w

ram
ach

Europejskiego
Funduszu

Społecznego

L iczby 

 W

 2030 roku co trzeci 
Polak będzie m

iał w
ięcej niż 

50 lat (obecnie co szósty)

 W

śród krajów
 rozw

iniętych najw
ięcej osób 

po 50. roku życia jest obecnie w
 Japonii (43 

proc.), a najm
niej w

 Irlandii (28 proc.). 

w
w

w
.zw

iekiem
.eu

wiesz więcej...

„Każdy, kto przestaje się uczyć, jest 
stary, bez względu na to, czy ma 20 
czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę, 
pozostaje młody. Najwspanialszą 
rzeczą w życiu jest utrzymywanie 
swojego umysłu młodym.”Henry Ford

– Problem
 zarządzania w

iekiem
 pow

inno się 
rozpatryw

ać w
 trzech aspektach: przede w

szyst-
kim

, jak zatrzym
ać starszych – a m

oże lepiej 
pow

iedzieć dojrzałych pracow
ników

 – na rynku 
pracy. Po drugie – jak przyw

rócić tych, którzy 
przedw

cześnie odeszli z pracy, czy to z pow
odu 

wcześniejszych em
erytur, czy bezrobocia. W

resz-
cie – jak w

drożyć w
 firm

ie
 zarządzanie

przez 
różnorodność  pod w

zględem
 w

ieku.  
O

czyw
iście, najlepiej by było w

prow
adzić 

takie m
echanizm

y, które  pozw
olą  zatrzym

ać 
w

 m
iejscu pracy dośw

iadczonych pracow
ni-

– Projekt, którego działania obejm
ują 

cały obszar kraju i skierowane są równo-
legle  zarówno do dużej grupy przed-
siębiorców oraz przedstawicieli NSZZ 
„Solidarność”, przyczyni się przede 
wszystkim

 do rozwoju kapitału społecz-
nego organizacji w nim

 uczestniczących 
oraz podniesienia poziom

u dialogi 
spoecznego na poziom

ie zakładu pracy. 
Stanowi on również jedno z narzędzi 
rozwoju NSZZ „Solidarność”, zarówno 
w aspekcie m

erytorycznym
, jak i organi-

zacyjnym
. Starzejem

y się jako społeczeń-
stwo, co traktowane jest jako nieszczęście 
lub kataklizm

, a przecież um
iejętne 

wykorzystanie kapitału starszych 
pracowników m

oże stanowić przewagę 
konkurencyjną przedsiębiorstwa. M

łodsi 
pracownicy m

ogą być potencjalnym
 

źródłem
 nowych idei i inspiracji, a starsi 

powinni być fundam
entem

 wiarygodno-
ści i jakości organizacji. 

STA
N

ISŁA
W

A
 

G
ATZ 

kierow
nik 

projektu

M
A

RIA
N

 KRZA
KLEW

SKI 
przedstaw

iciel N
SZZ „S” w

 Kom
itecie Ekonom

iczno-
Społecznym

 U
nii Europejskiej

ków
 jak najdłużej, zarów

no z korzyścią dla 
nich, jak i pracodaw

cy. Jednym
 z takich roz-

w
iązań, które m

ogłoby znaleźć się w
 układach 

zbiorow
ych pracy, jest w

prow
adzenie praw

a do 
cyklicznego bilansu kom

petencji pracow
ników. 

Rów
nież w

prow
adzenie w

 przedsiębiorstw
ach 

system
u m

entoringu i shadow
ingu pozw

oliło-
by na lepsze w

ykorzystanie dośw
iadczenia 

dojrzałych pracow
ników. Innym

 rozw
iązaniem

 
jest w

prow
adzenie krótszego czasu pracy dla 

starszych pracow
ników

 oraz w
ydłużenie ich 

urlopu w
 celu  popraw

y  stanu zdrow
ia. 

– N
ajczęściej w

 pierw
szej kolejności 

z pracy zw
alnia się starszych ludzi, nie zw

a-
żając na ich dośw

iadczenie zaw
odow

e, które 
niejednokrotnie jest bardzo potrzebne firm

ie.
Zgodnie ze strategią zarządzania w

iekiem
 

pow
inno się tw

orzyć m
ieszane zespoły pra-

cow
icze składające się zarów

no z m
łodych, 

jak i starszych pracow
ników. Starsi m

ogą 
przekazyw

ać sw
oją w

iedzę i dośw
iadczenie 

m
łodszym

 kolegom
. N

ie jest m
ożliw

e naucze-
nie się tego z książek. 

W
niosek jest prosty – w

 zakładzie potrzeb-
ni są zarów

no starsi, jak i m
łodsi, no bo kto 

przekaże w
ieloletnie dośw

iadczenie, jak star-
si odejdą? O

czyw
iście, nie m

ożna zapom
inać 

i o tym
, że rów

nież starsi pracow
nicy m

uszą 

STA
N

ISŁA
W

 KO
TYŃ

SKI 
przew

odniczący Kom
isji Zakładow

ej  
N

SZZ „Solidarność” w
 G

PEC G
dańsk

się rów
nież szkolić, gdyż w

drażane są  now
e 

produkty, innow
acje. I tu, w

brew
 pozorom

, 
starszy pracow

nik często jest w
 stanie szyb-

ciej się nauczyć now
ych rzeczy niż m

łodzież 
– tu przydaje się bezcenne dośw

iadczenie. 
N

ależy też pam
iętać o system

ie m
entoringu, 

który pow
inien funkcjonow

ać w
 w

iększości 
przedsiębiorstw. Starsi w

iekiem
 i dośw

iad-
czeniem

 zaw
odow

ym
 pracow

nicy pow
inni 

pełnić funkcję m
entorów. Ich zadaniem

 jest 
praktyczna nauka zaw

odu, szczególnie na 
praktykach. N

iestety, często jest tak, że m
ło-

dzi ludzie przychodzą do zakładu i niew
iele 

się uczą, w
ykorzystyw

ani są do prostych, 
niew

ym
agających w

iedzy i dośw
iadczenia 

prac.  W
ięcej...>

>

PLATFORM
A  

KOM
PETENCYJNA

Bonus

– U
czestniczyłam

 w
 trzech szkoleniach 

przeznaczonych dla specjalistów
 ds. perso-

nalnych,  organizow
anych w

 ram
ach pro-

jektu „Zarządzanie w
iekiem

 jako czynnik 
zw

iększający potencjał adaptacyjny prze-
siębiostw

”. U
w

ażam
, że takie szkolenia  są 

potrzebne. D
la m

nie jest to usystem
atyzo-

w
anie praktycznej w

iedzy, którą w
ykorzy-

stuję w
 codziennej pracy z ludźm

i.
D

opóki nie uczestniczyłam
 w

 szkole-
niach, nie zdaw

ałam
 sobie spraw

y że idea 
zarządzania w

iekiem
 jest tak potrzebna w

 
polskich przedsiębiorstw

ach. N
ie w

iedzia-
łam

, że jest to taki problem
. N

ie zdaw
ałam

 

W
YKORZYSTAĆ DOŚW

IADCZENIE

sobie spraw
y, że w

iek m
oże być  tak w

aż-
nym

 czynnikiem
 określającym

 styl pracy  
z ludźm

i pod kątem
 ich potrzeb.

STYL PRACY ZALEŻY OD W
IEKU

KATA
RZYN

A
 G

RA
LA

K, m
enedżer Zespołu Sprzedaży, Radiow

e 
D

oradztw
o Reklam

ow
e sp. z o.o. Kraków

???
?
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Inform
acji na tem

at projektu 
udzielają

 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 dla przedsiębiorców

 
i ich pracow

ników

 Sylw

ia Krysa, 58 550 94 93  
sylw

ia.krysa@
profirm

a.pl

 Rafał Raczyński, 58 550 94 93  

rafal.raczynski@
profirm

a.pl

PROJEKTU
 łow

niczek 
s

A
ktualne term

iny szkoleń oraz 
inform

acje o rekrutacji znajdują 
się na stronie internetow

ej ...>
>

TRW
AJĄ SZKOLENIA

Szkolenia odbyw
ają się dw

utorow
o:

1. Szkolenia dla pracodaw
ców

 i ich pra-
cow

ników
2. Szkolenia dla przedstaw

icieli N
SZZ 

„Solidarność”.
D

o tej pory w
 szkoleniach dla zw

iązkow
-

ców
 w

zięło już udział blisko 285 osób – są to 
przedstaw

iciele w
ładz zw

iązkow
ych szczebla 

krajow
ego, regionalnego, jak i rów

nież zakła-

Już ponad 1200 osób zostało przeszkolonych w
 ram

ach projektu „Zarządzanie W
iekiem

...” 
dow

ego. Szkolenia dla zw
iązkow

ców
 odby-

w
ają się w

 G
dańsku, Białym

stoku, W
arszaw

ie, 
W

rocław
iu, Przem

yślu oraz w
 K

oszalinie. 
Rów

nolegle odbyw
ają się szkolenia dla 

pracodaw
ców

 – przeszkolono około 900 osób. 
Są to zarów

no w
łaściciele firm

,jak
ikadra

zarządzająca, pracow
nicy działów

 kadr oraz 
kierow

nicy niższego szczebla. 

Szkolenia dla kadry 
zarządzającej
Zarząd

zan
ie w

iekiem
 jako

 strateg
ia 

o
siąg

an
ia ko

rzyści b
izn

eso
w

ych
M

iasto
Term

in
Poznań

4 lipca
O

pole
27 kw

ietnia
W

rocław
 

20 w
rześnia

Kraków
12 w

rześnia
Białystok

19 m
aja

Rzeszów
23 m

aja
Szczecin

25 m
aja

O
lsztyn

6 czerw
ca

G
orzów

 W
lkp.

23 sierpnia

Lublin
20 w

rześnia

Łódź
30 m

aja

Bydgoszcz
26 w

rześnia

G
dańsk

6 czerw
ca

Katow
ice

30 czerw
ca

W
arszaw

a
17 czerw

ca

Kielce
19 października

Szkolenia dla specjalistów
  

ds. polityki personalnej 
Bu

d
o

w
an

ie efektyw
n

ych
 zesp

o
łó

w
M

iasto
Term

in
Białystok

do uzgodnienia

W
rocław

8-9 czerw
ca

29-30 czerw
ca

11-12 lipca
O

lsztyn
do uzgodnienia

W
arszaw

a
12-13 m

aja
25-26 m

aja
9-10 czerw

ca

Katow
ice

16-17 m
aja

2-3 czerw
ca

14-15 czerw
ca

Ro
zw

ó
j i zarząd

zan
ie ko

m
p

eten
cjam

i 
p

raco
w

n
ikó

w

M
iasto

Term
in

Łódź
19-20 m

aja
9-10 czerw

ca 
29-30 czerw

ca

G
dańsk

12-13 m
aja

2-3 czerw
ca

20-21 czerw
ca 

Poznań
19-20 m

aja
6-7 czerw

ca
29-30 czerw

ca

W
arszaw

a
28-29 kw

ietnia
16-17 m

aja 
2-3 czerw

ca

Kraków
23-24 m

aja 
9-10 czerw

ca 
29-30 czerw

ca

Bydgoszcz
30-31 m

aja
16-17 czerw

ca
4-5 lipca

Lublin, O
pole, 

Kielce, O
lsztyn 

do uzgodnienia

Strateg
ia – Lu

d
zie – Efektyw

n
o

ść

M
iasto

Term
in

Szczecin, Łódź, 
O

lsztyn
do uzgodnienia

Szkolenia dla kierow
ników

 
średniego szczebla
Bu

d
o

w
an

ie i zarząd
zan

ie  
ró

żn
o

ro
d

n
ym

 zesp
o

łem

M
iasto

Term
in

W
arszaw

a
19-20 m

aja

O
pole, O

lsztyn, 
G

orzów
 W

lkp., 
Rzeszów

do uzgodnienia

Kraków
30-31 m

aja

W
rocław

28-29 kw
ietnia

Bydgoszcz
28-29 kw

ietnia

Poznań
23-24 m

aja

G
dańsk

30-31 m
aja

Kielce
25-26 m

aja

Lublin
12-13 m

aja

Łódź
23-24 m

aja

Katow
ice

26-27 m
aja

Białystok
16-17 m

aja

KA
PITA

Ł LU
D

ZKI –  połączona w
iedza, 

um
iejętności, innow

acyjność i zdolność. 
Kapitał ludzki m

ożna zdefiniow
ać

jako
„za-

sób w
iedzy, um

iejętności, zdrow
ia i energii 

w
italnej, zaw

arty w
 każdym

 człow
ieku 

i w
 społeczeństw

ie jako całości, określający 
zdolności do pracy, do adaptacji do zm

ian 
w

 otoczeniu oraz m
ożliw

ości kreacji now
ych 

rozw
iązań”. 

Szczególną cechą kapitału ludzkiego jest 
w

rodzona siła do generow
ania w

artości. Jest 
to jedyny rodzaj kapitału, który m

oże do-
daw

ać w
artość do siebie i przez siebie. Inne 

zasoby nic nie dodają do sw
ojej w

artości, do-
póki człow

iek nie zw
iększy w

artości poprzez 
ich zastosow

anie. W
iedza jest specyficznym

zasobem
, którego przybyw

a w
 m

iarę w
yko-

rzystyw
ania (proces uczenia się). 

N
ajbardziej cenionym

i przez praco-
daw

ców
 cecham

i pracow
ników

 są chęć 
rozw

oju oraz um
iejętność krytycznego 

m
yślenia.

KA
PITA

Ł STRU
KTU

RA
LN

Y – sprzęt kom
-

puterow
y, oprogram

ow
anie, bazy danych, 

struktura organizacyjna, patenty, znaki 
handlow

e i w
szystko, co jest w

łasnością 
przedsiębiorstw

a i w
spiera produktyw

ność 
pracow

ników
.

KA
PITA

Ł IN
TELEKTU

A
LN

Y – to kom
peten-

cje, czyli w
iedza, um

iejętności, uzdolnienia, 
kondycja fizyczna,style

działania,osobo-
w

ość, w
yznaw

ane zasady, zainteresow
ania 

oraz inne cechy, które używ
ane i rozw

ijane 
w

 procesie pracy prow
adzą do osiągnięcia 

rezultatów
 zgodnych ze strategicznym

i 
zam

ierzeniam
i organizacji. Są to także 

relacje interpersonalne, w
 tym

 zdolność 
do dzielenia się w

iedzą i zaufanie, a także 
system

 w
artości i norm

, uznaw
anych przez 

w
spółpracow

ników
, w

ynikający z istniejącej 
w

 firm
ie

kultury
organizacyjnej.

KA
PITA

Ł LU
D

ZKI +
 KA

PITA
Ł STRU

KTU
RA

L-
N

Y =
 KA

PITA
Ł IN

TELEKTU
A

LN
Y 

Źródło: m
ateriały szkoleniow

e projektu „Za-
rządzanie w

iekiem
 jako cztynnik zw

iększający 
potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw

” 
opr. przez dr A

ndrzeja Szuw
arzyńskiego


