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Około dwudziestu pracowników Przewozów 
Regionalnych rozpoczęło strajk na pierwszym 
peronie legnickiego dworca kolejowego. Wśród 
nich są kierownicy pociągów, kasjerki, panie 
sprzątające i maszyniści.

Ostatnie rozmowy nie przyniosły rozstrzy-
gnięcia w sprawie jakiegokolwiek porozumienia 
między związkami zawodowymi Przewozów 
Regionalnych, a władzami spółki.

- W Legnicy, Węglińcu, Głogowie i Wrocławiu 
pociągi stoją – mówi Bogusław Cichosz z NSZZ  
„Solidarność”. - Pasażerowie mogą skorzystać 
jedynie dwa razy dziennie z połączenia Inter Ci-
ty między Legnicą i Wrocławiem.

Także Urząd Marszałkowski wynajął autobu-
sy, które będą dowozić podróżujących w wyzna-
czone miejsca. Strajk potrwa do północy.

Już teraz pracownicy Przewozów Regional-
nych zapowiadają, że jeśli w ciągu tygodnia nie 
dojdzie do porozumienia, to rozpoczną kolejny 
strajk, tym razem 48 – godzinny.

- Żądamy nie tylko wyższych płac, ale przede 
wszystkim nowego taboru kolejowego i czystych 
zadbanych pociągów – dodaje Cichosz. - Jeśli i to 
nie przyniesie skutku, to rozpoczniemy bezter-
minowy strajk z blokadą torów.

mmm
26/27 sierpnia strajk w Przewozach Regional-

nych został odwołany. Późnym wieczorem 
związki zawodowe porozumiały się z zarządem 
spółki.

- Nie ma wygranych, nie ma przegranych. Wy-
grali pasażerowie - komentuje Henryk Grymel, 
przewodniczący Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ 
„S”. Pracownicy spółki - oprócz podwyżki w 
wysokości średnio 120 zł, którą dostali w sierp-
niu br., dostaną jeszcze średnio o 130 zł więcej od 
lipca 2012 r. i o 30 zł więcej od początku 2013 r. 
Oprócz porozumienia w sprawie podwyżek 
związkowcy i zarząd PR uzgodnili również, że 
do połowy września minister infrastruktury 
zwoła „szczyt kolejowy”, podczas którego omó-
wione zostaną najistotniejsze problemy polskie-
go kolejnictwa w sferze przewozów pasażer-
skich. Zarząd PR zrezygnował także z planowa-
nych zwolnień w oddziale śląskim oraz wstrzy-
mania dzierżawy składów dla regionalnej spółki 
Koleje Śląskie.

W ubiegłą środę - po fiasku negocjacji z zarzą-
dem - związkowcy zorganizowali 24-godzinny 
strajk - na trasy nie wyjechały niemal wszystkie 
pociągi PR. Zgodnie z zapowiedziami strajk miał 
być wznowiony 26 sierpnia, ale już na dwie do-
by.

Przewozy Regionalne - należące do samorzą-
dów wojewódzkich - uruchamiają dziennie ok. 
2,7 tys. połączeń, z których korzysta średnio ok. 
300 tys. pasażerów.

Dział Informacji KK

Po strajku na 
kolei dogadali się

Efektem debaty jest przy-
jęty przy zaledwie 3 gło-
sach przeciwnych się 

apel w sprawie wyborów. - 
W 31. rocznicę podpisania 
Porozumień Sierpniowych 
i powstania naszego Związku – 
wydarzeń, które przyczyniły 
się do odzyskania wolności, ale 
były też walką o godność ludzi 
pracy – KK NSZZ „Solidar-
ność” apeluje do wszystkich 
członków i sympatyków 
Związku o korzystanie 
z wywalczonych z takim tru-
dem praw obywatelskich 
poprzez udział w zbliżających 
się wyborach parlamentarnych 
– głosi treść apelu. Podkreślono 
w nim, że udział w wyborach 
jest „nie tylko prawem, ale 
nade wszystko obowiązkiem. 
Tylko w ten sposób możemy 
właściwie zagospodarować 
naszą wolność”.

Komisja Krajowa zaapelo-
wała w dokumencie o „wybór 
osób, które swoją dotychczaso-
wą postawą gwarantują uczci-
wą służbę publiczną i deklarują 
działanie na rzecz realizacji 

praw pracowniczych, bez-
piecznie i godnie wynagradza-
nej pracy, stałego zatrudnienia, 
rzeczywistego dialogu społecz-
nego. - Wybierzmy ludzi 
i ugrupowania, które chcą bu-
dować Polskę solidarną, opartą 
na chrześcijańskiej tradycji, 
prawdziwie równych szans, 
Polskę dla wszystkich, a nie tyl-
ko dla wybranych – głosi treść 
przyjętego dzisiaj apelu.

Związkowcy zapoznali się 
dziś również ze stanem przy-
gotowań do zaplanowanej na 
17 września euromanifestacji 
we Wrocławiu. To akcja Euro-
pejskiej Konfederacji Związ-
ków Zawodowych, jej organi-
zacją zajmuje się NSZZ”Soli-
darność”. Do stolicy Dolnego 
Śląska przyjedzie wtedy kilka 
tysięcy związkowców z całej 
Europy. Wielotysięczną repre-
zentację wystawią NSZZ „Soli-
darność”, OPZZ oraz Forum 
Związków Zawodowych. Swój 
udział zapowiedziała też Soli-
darność Rolników Indywidu-
alnych. - Zbiórka wyznaczona 
jest na godz. 13. na Stadionie 

Olimpijskim – poinformował 
Jarosław Krauze, skarbnik dol-
nośląskiej „S”, odpowiedzialny 
za organizację akcji. - Stamtąd 
przejdziemy na wrocławski 
Rynek, po drodze mijając m.in. 
Halę Stulecia, gdzie właśnie 
wtedy obradować będą unijni 
ministrowie finansów

Członkowie Komisji Krajo-
wej omawiali dziś również 
sprawy wewnątrzzwiązkowe. 
Wśród nich między innymi re-
gulamin prac Komisji Krajowej 
oraz regulamin przyznawania 
tytułu Zasłużony dla NSZZ 
„Solidarność”

Dział Informacji KK

W środku sezonu urlopowego 
we Wrocławiu doszło 29 lipca do 
podpisania porozumienia o dzia-
łalności Organizacji Międzyzakła-
dowej NSZZ „Solidarność” Ener-
giaPro. Lipcowe spotkanie po-
przedzone było wieloma narada-
mi, w których brali udział działa-
cze z „S” EnergiaPro z oddziałów 
w Legnicy, Opolu, Jeleniej Górze, 
Wałbrzychu i Wrocławiu.

- Wspaniały dzień – komentuje 
to wydarzenie Bogdan Kielecza-
wa. W dużym przedsiębiorstwie 
zapewniliśmy drogą porozumie-
nia skuteczną ochronę naszym 

członkom. Jedna organizacja mię-
dzyzakładowa z siedzibą we Wro-
cławiu jest podstawową organiza-
cją w EnergiaPro. Jest to podykto-
wane głębokimi zmianami re-
strukturyzacyjnymi w przedsię-
biorstwie. Aby związek był mobil-
ny i skuteczny musi reprezento-
wać swoich członków wg miejsca 
pracy a nie wg struktury ustalonej 
przez pracodawcę.

Związkowców z EnergiaPro już 
wkrótce czekają dalsze rozmowy, 
tym razem z kolegami z „S” w 
Enionie z uwagi na konsolidację, 
do jakiej dojdzie od września.

Złożyli kwiaty pod 
pomnikiem Papieża

Przedstawiciele Zarządu Regionu Zagłębie 
Miedziowe NSZZ Solidarność złożyli kwiaty 
pod pomnikiem Jana Pawła II. Związkowcy 
czynią to co roku w rocznicę powstania NSZZ 
Solidarność.

- Wychowani w kulturze chrześcijańskiej i w 
uznaniu wielkich zasług ja i moi współpracow-
nicy w Zagłębiu Miedziowym jesteśmy przeko-
nani o tym, że gdyby nie błogosławiony Jan Pa-
weł II nie byłoby Solidarności – mówi przewod-
niczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe 
NSZZ Solidarność Bogdan Orłowski. 

Składając kwiaty w sposób szczególny dzię-
kujemy  Ojcu Świętemu za zmiany jakie za jego 
sprawą zaszły w Polsce po roku 1980. 

Komisja Krajowa 
o wyborach
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zakończyła obrady w Gdańsku. Podczas 
dzisiejszego posiedzenia związkowcy dyskutowali m.in. o nadchodzących 
wyborach parlamentarnych.

APEL nr 12/11 ws. wyborów parlamentarnych

W 31. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania nasze-
go Związku – wydarzeń, które przyczyniły się do odzyskania wolności, ale by-
ły też walką o godność ludzi pracy - Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 
apeluje do wszystkich członków i sympatyków Związku o korzystanie z wy-
walczonych z takim trudem praw obywatelskich poprzez udział w zbliżają-
cych się wyborach parlamentarnych.

Udział w nich jest nie tylko naszym prawem, ale nade wszystko – obowiąz-
kiem. Tylko w ten sposób możemy właściwie zagospodarować naszą wol-
ność.

Apelujemy o wybór osób, które swoją dotychczasową postawą gwarantu-
jącą uczciwą służbę publiczną i deklarują działanie na rzecz realizacji praw pra-
cowniczych, bezpiecznej i godziwie wynagradzanej pracy, stałego zatrudnie-
nia, rzeczywistego dialogu społecznego.
Wybierzmy ugrupowania i ludzi, którzy chcą budować Polskę solidarną, 

opartą na chrześcijańskiej tradycji, prawdziwie równych szans, Polskę dla 
wszystkich, a nie tylko dla wybranych.

Gdańsk, 24 sierpnia 2011 r.  Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”

Udało się coś bardzo trudnego Uroczystości lubińskie poprzedziła 
Msza Święta koncelebrowana pod 
przewodnictwem księdza prałata 

Wiesława Migdała.
Kazanie wygłosił ksiądz Migdał:: 
- Minęło 31 lat od chwili, gdy dzieci wol-

ności upomniały sie o odebraną Polsce wol-
ność w 1945 roku. Wolnośc ta jednak żyła 
w tych, którzy przelewali krew za Polskę 
podczas II Wojny Światowej. Krew wolności 
płynęła w żyłach więzionych przez system 
sowiecki. Wolnośc żyła w polskich sztanda-
rach, żyła na przekór wszytskim w grobach 
i pomnikach oraz dziełach wieszczów i po-
etów. Żyła w nieodkopanych jeszcze mogi-
łach katyńskich. (...)

Za odzyskaną wolność sprzed 31 lat, za 
powstanie NSZZ „Solidarność”, która wnio-
sła nową nadzieję i otuchę w duszę Polaków 

dziś dziękujemy.  Ale musimy sobie uzmy-
słowić że wolnośc nie jest dana raz na za-
wsze, że wolności trzeba nieustatnnie bronić 
strzec. (...) 

W 1980 roku powstała Solidarność w  
oparciu o krzyż, Chrystusowy ołtarz, o kon-
fesjonał. Orężem walki w tym czasie stały się 
słowa Chrystusa Pana „Jeden drugiego brze-
miona noście” i słowa Świetego Pawła „ Zło 
dobrem zwyciężaj”. Postulatom i rozmo-
wom towarzyszyła modlitwa. (...)  A po 31 
latach co zauważamy? Że krzyż nagle nie-
którym ludziom przyznającym się do Soli-
darności zaczyna przeszkadzać. Trudno się 
temu dziwić, bowiem w ramionach krzyża 
nie ma innej opcji albo jest się wiernym albo 
jest się zdrajcą. Nie ma innej możliwościi 
dlatego ten krzyż powili stara się usuwać 
i dlatego coraz głośniej się mówi, że trzeba 

oddzielić państwo od kościoła. A przecież 
państwo polskie powstało wraz z krzyżem  
podczas chrztu świętego. (...) Dlatego nie 
możemy zgodzić się na oddzielenie krzyża 
od historii narodu i kościoła. ... Dlatego 
Chrystus wzywa nas do czujności, dlatego 
gromadzimy się dziś na tej eucharystii by 
czuwać.(...)  Własnie na czuwaniu dostrze-
gamy pocałunek Judasza i jego 30 srebrni-
ków w nagrodę za zdradę. Czy Solidarnośc 
dziś nie otrzymuje zdradzieckich pocałun-
ków? Czy jej nie próbuje się dziś sprzedać za 
srebrniki? ...Czy z Solidarności nie odeszło 
wielu do własnych interesów, wyjechali za 
granicę? Jeżeli Solidarność ma trwać to mu-
simy czuwać.(...)

Po Mszy uczestnicy przeszli pod Pomnik 
Pamięci Ofiar Lubina ‘82. W tym roku po raz 
pierwszy do marszu włączyli się kibice Za-

głębia Lubin. Na apel kibiców na lubiński 
Rynek przyszło blisko 500 młodych ludzi. 
Przyszli z transparentami „Dumni z Rodzi-
ców” i „Chwała Bohaterom - Lubin 1982”. 
Przy Kamieniach Świadkach zapalono zni-
cze i złożono kwiaty. Kibice odpalili race. 
Przez całą drogę od Rynku do Pomnika szli 
w skupieniu i ciszy. Pod Pomnikiem Pamię-
ci Ofiar Lubina ‘82 po odśpiewaniu hymnu 
państwowego głos zabrał Bogdan Orłowski 
przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie 
Miedziowe NSZZ „Solidarność. 

- Wiara, pamięć, szacunek zgromadził Nas 
najpierw na Mszy Św., a teraz przed tym Po-
mnikiem.

Pierwszym powodem jest 31 rocznica pod-
pisania porozumień sierpniowych – i po-
wstania NSZZ „S”, które poprzedziły: straj-
ki, rozmowy, negocjacje, 21 postulatów.

rocznice sierpnia 
z kibicami
W 31. rocznicę powstania NSZZ Solidarność i 29. rocznicę Zbrodni Lubińskiej członkowie NSZZ Solidarność  
wraz z kibicami ze Stowarzyszenia Fanatyków Zagłębia Lubin spotkali się pod Pomnikiem Ofiar Pamięci Lubina ‘82.
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Ręce, które składały się do modlitwy, do 
znaku krzyża przed spowiedzią św., Msze 
Św. w intencji Ojczyzny, rodziny, strajkują-
cych na terenach zakładów pracy. Wśród 
protestujących spowiadający i odprawiający 
Msze Św. Księża -wypróbowani przyjaciele 
świata pracy na każdy czas.

Podpisane porozumienia przynoszą ra-
dość i nadzieję na lepsze jutro.

31 lat minęło a my nadal czekamy na 
lepsze jutro. 21. Postulat to żądanie wol-
nych sobót – a w wolnej i demokratycznej 
Polsce w środku Europy tysiące pracow-
ników przymuszone bądź to z przyczyn 
organizacyjnych, ( czyli złej organizacji 
pracy), ale przede wszystkim z przyczyn 
ekonomicznych do pracy w niedzielę 
dzięń uświęcony przez Zmartwychwsta-
łego Chrystusa.

Wiele postulatów odnosiło się do kwestii 
materialnych aby ludzie żyli  godniej.

Bardzo cieszymy się, że Polska ma po-
nad cztero procentowy wzrost PKB- jest li-
derem w, UE, że wzrósł on w ostatnich la-
tach o połowę, ale nikt już nie wspomina, 
że w tym samym przedziale czasowym 
liczba biednych ludzi zwiększyła się trzy-
krotnie, że wg raportu KE Polska przoduje 
wśród wszystkich krajów Unii pod wzglę-
dem liczby dzieci żyjących w biedzie lub 
na jej granicy - ten problem dotyka aż 26 

proc. dzieci. Niewiele lepiej jest z dorosły-
mi - prawie co piąty Polak (19 proc.) żyje 
poniżej progu ubóstwa.. Nie tylko pod tym 
względem liderujemy w Europie, bo 
pierwsze miejsce mamy, jeśli chodzi 
o umowy na czas określony, umowy zlece-
nie o dzieło –nazywamy je umowami śmie-
ciowymi. 

W europie pod względem bezrobocia 
jesteśmy również w czołówce bo 1.863,2 
tys. z czego 1.569.3 tys. bez prawa do za-
siłku.

A ile milionów naszych bliskich jest poza 
ta statystyką?. Zostali zmuszeni z braku pra-
cy a przede wszystkim karygodnie niskich 
płac, aby szukać lepszych warunków poza 
granicami naszej Ojczyzny. Młodzi ludzie, 
z dyplomami wyższych uczelni próbują się 
ratować myjąc w restauracjach, sprzątając 
po domach czasem żebrząc na ulicach bogat-
szej części Europy. 

Ogromna liczba rozwodów, wykluczenie 
społeczne, brak perspektyw na przyszłość.

Co zostało z porozumień sierpnia 80 roku 
ile zrealizowano a ile nie, co się stało z ide-
ałami, patriotycznymi uniesieniami z na-
dzieja na lepsze jutro?

Gdzie jesteście wybrańcy - nasi przedsta-
wiciele, którzy zobowiązujecie się przed 
każdymi wyborami do poprawy życia Po-
laków? 

Bo przecież tak wielu powołuje się na tak 
zwane korzenie solidarnościowe szczegól-
nie kiedy jest to wygodne i czasie kampanii 
wyborczej. 

Są dobrzy i porządni pracodawcy i chylę 
czoło i dziękuje za podjęcie ryzyka utworze-
nia firmy, prowadzenia szczególnie w burz-
liwych czasach, za dobrą organizację pracy, 
za godne wynagrodzenie, za wykonana pra-
cę, za podmiotowe traktowanie pracowni-
ków i za partnerski szacunek do strony spo-
łecznej, jaką jest zorganizowana grupa pra-
cowników w strukturach NSZZ „Solidar-
ność”.

Niestety to wielka rzadkość i zbyt mała 
ilość takich pracodawców jak na standardy 
współczesnego świata.

 Niestety ciągle spotykamy pracodawców 
w cudzysłowie, bo w firmach i tu bez wzglę-
du na formę własności traktuje się pracowni-
ków jak przysłowiowy folwark czy też z po-
granicza feudalizmu z początkującym kapi-
talizmem. 

-Wyrzuca się ludzi z pracy tylko, dlatego, 
że są członkami NSZZ „S”:

- zamiast negocjacji - procesowanie w są-
dach, 

- zamiast waloryzacji płac - kordony ochra-
niarzy i policja z gazem,

- zamiast szacunku dla decyzji wybor-
czych pracowników – kpiny z prawa,

- zamiast obrony resztek sreber rodowych, 
jakie jeszcze są udziałem skarbu Państwa - 
wyprzedaż za marne grosze.

- Na nic ciężka i niebezpieczna praca. Wy-
pracowany przez pracowników miliardowy 
zysk napychają kieszenie rządzących. Bo 
przecież nie wypada być szefem spółki i za-
rabiać poniżej miliona rocznie.

Wystarczy tylko przekazać trochę juda-
szowych srebrników, zorganizować wielkie 
jubileuszowe świętowanie, dać się pobawić 
i zjeść za kilka złotych, zlecić sztukę teatral-
na, coś się wyremontuje, coś kupi, komuś in-
nemu zasponsoruje, sponsorowany tekst ga-
zecie, sponsorowany wywiad, sponsorowa-
ny reprtarz, miliony dolarów za ocean, mi-
liony euro w europie, raz w roku nawet 
w kościele. Na wszystko starczy z wyjątkiem 
podwyżki dla pracowników.

A potem już tylko wynająć firmę od PR-u, 
żeby wmówić wszystkim, że powinni się cie-
szyć, że mają pracę. A oszołomy związkowe 
to najlepiej wyglądają na ławach sadowych, 
bo to szczyt chamstwa i brak odpowiedzial-
ności upominać się o godne warunki pracy, 
lepsze wynagrodzenie, o lepszą organizację 
pracy o podmiotowość człowieka- pracow-
nika.

Za pieniądze spółki prawnicy jak za stali-
nowskich czasów- dla każdego znajda para-
graf.

Chylę czoło przed wszystkimi, którzy 
upominają się o godność.

Dziękuję wszystkim liderom związko-
wym i członkom NSZZ „S”, szczególnie 
tym, których za pracę i trud o lepszy byt 
w zakładach pracy, oczerniają niektóre me-
dia i zarządzający firmami.

Szacunek dla wszystkich, którym nie prze-
szkadza - dekalog, – dla których jest on wy-
znacznikiem i kierunkowskazem w pracy 
zawodowej, społecznej i politycznej.

Drugim powodem dzisiejszego naszego 
tu uczestnictwa, jest pamięć i szacunek, bo 
29 lat temu, gdy ówcześni liderzy „Soli-
darności” zorganizowali pokojowa mani-
festację w drugą rocznicę powstania NSZZ 
„S” upominając się o wolną Polskę, o uwię-
zionych i internowanych w odpowiedzi 
ówcześni aparatczycy PZPR, MO i ZOMO 
szczególny dialog prowadzili z manife-
stantami trzymając karabiny, granaty 
w swoich rękach i nie zawahali się wydać 
rozkazów, aby odbezpieczyć broń i pocią-
gnąć za spust zabijając Michała Adamowi-
cza, Andrzeja Trajkowskiego, Mieczysła-
wa Pozniaka a kilkanaście innych osób ra-
niąc.

Chwała Wam i cześć, którzy ponieśliście 
największą ofiarę, bo ofiarę życia Chwała 
wszystkim bezimiennym bohaterom tam-
tych dni. 

Rok temu wybieraliśmy radnych, wójtów, 
burmistrzów prezydentów, prezydenta RP.

Za kilka tygodni staniemy przed dylema-
tem, na kogo oddać swój głos, komu zaufać, 
komu powierzyć los ukochanej Rzeczypo-
spolitej i Jej Mieszkańców.

APEL  KK nr 12/11 ws. wyborów parla-
mentarnych

W 31. rocznicę podpisania Porozumień 
Sierpniowych i powstania naszego Związ-
ku – wydarzeń, które przyczyniły się do 
odzyskania wolności, ale były też walką 
o godność ludzi pracy - Komisja Krajowa 
NSZZ „Solidarność” apeluje do wszyst-
kich członków i sympatyków Związku 
o korzystanie z wywalczonych z takim tru-
dem praw obywatelskich poprzez udział 
w zbliżających się wyborach parlamentar-
nych. 

Udział w nich jest nie tylko naszym pra-
wem, ale nade wszystko – obowiązkiem. 
Tylko w ten sposób możemy właściwie za-
gospodarować naszą wolność.

Apelujemy o wybór osób, które swoją do-
tychczasową postawą gwarantującą uczciwą 
służbę publiczną i deklarują działanie na 
rzecz realizacji praw pracowniczych, bez-
piecznej i godziwie wynagradzanej pracy, 
stałego zatrudnienia, rzeczywistego dialogu 
społecznego. Wybierzmy ugrupowania i lu-
dzi, którzy chcą budować Polskę solidarną, 

opartą na chrześcijańskiej tradycji, prawdzi-
wie równych szans,

Polskę dla wszystkich, a nie tylko dla wy-
branych.

Kończąc dziękuję wszystkim tu obecnym 
każdemu z Was bez względu na stopień 
i godność, za to, że jesteście dziś w tym miej-
scu po raz pierwszy są z nami w sposób zor-
ganizowany członkowie Stowarzyszenia 
Sympatyków Zagłębia Lubin „Zagłębie Fa-
natyków”.

W ubiegłym roku kończyłem swoje wy-
stąpienie cytując Św. Pawła. 

Dzisiaj pragnieniem moim jest abyśmy 
w zgodzie z szacunkiem rozeszli się do do-
mów wspominając -  

ABC Społecznej Krucjaty Miłości - Sługi 
Bożego

Stefana Kardynała Wyszyńskiego Pryma-
sa Tysiąclecia:

1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus 
w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego 
człowieka, twojego brata(siostrę).

2. Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle 
o nikim. Staraj się nawet w najgorszym 
znaleźć coś dobrego.

3. Mów zawsze życzliwie o drugich - nie 
mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę 
wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdź-
więku między ludźmi.

4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. 
Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie 
rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspo-
kajaj i okazuj dobroć.

5. Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie 
chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy 
wyciągnij rękę do zgody.

6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. 
Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, 
aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, 
co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś 
winien innym.

7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chęt-
nie spiesz z pociechą, radą, pomocą, ser-
cem.

8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy 
korzystają inni, jak Ty korzystasz z pra-
cy drugich.

9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. 
Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj 
ze swego. Staraj się dostrzec potrzebują-
cych wokół siebie.

10. Módl się za wszystkich, nawet za nie-
przyjaciół.

Po przemówieniu przewodniczącego kibi-
ce  zapalili race i skandowali: „Cześć i chwa-
ła bohaterom”. Lubinianie brawami podzię-
kowali im za patriotyczną postawę. Wiele 
osób nie kryło wzruszenia. Na koniec przy-
byłe delegacje złożyły kwiaty pod Pomni-
kiem.

rocznice sierpnia z kibicami
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Czy zachowamy żarli-
wość dyskusji? - Taki 
podpis pod zdjęciem 

ukazał się w ostatnim - 22- 
numerze naszej gazety wyda-
nej w dniu rozpoczęcia obrad 
I WALNEGO ZJAZDU DELE-
GATÓW NSZZ „SOLIDAR-
NOŚĆ” WOJEWÓDZTWA 
LEGNICKIEGO - 5 czerwca

br. Żarliwość dyskusji za-
chowaliśmy. Gorzej było z me-
rytorycznym sensem wielu 
wypowiedzi. Sens ten gubił się 
w formalnych wnioskach i za-
strzeżeniach, którym w wielu 
wypadkach trudno było od-
mówić zasadności - niemniej 
stanowiły one jak gdyby 
ucieczkę od tematów zasadni-
czych. A temat zasadniczy to – 
próba   znalezienia wspólnego 
języka i zajęcia jednego stano-
wiska na temat      regionalizacji 
i struktury organizacyjnej 
Zwi1zku. Delegaci z zakładów 
pracy z terenu MKR Głogów 
i MKR Lubin w większości - co 
już wcześniej nie stanowiło

tajemnicy - opowiadali się za  
włączeniem województwa do 
makroregionu we  Wrocławiu, 
podczas gdy delegaci z zakła-
dów pracy zrzeszonych w MKZ 

Legnica - choć i tu zdania były 
podzielone - reprezentowali 
pogląd, że region powinien 
obejmować swym zasięgiem 
wyłącznie województwo le-
gnickie. Ponieważ każdy swe-
go stanowiska był pewien, pa-
trzono na siebie z pewn1  nieuf-
nooeci1 - obliczaj1c w myśli 
szanse powodzenia własnej 
koncepcji,wysuwaj1c wzglę-
dem siebie – niejednokrotnie 
personalnie - szereg zastrzeżeń. 
Podniosło to temperaturę dys-
kusji, ale nie sprzyjało atmosfe-
rze jedności i zgody. A jednak 
trudno zaprzeczyć - pierwsza 
część Zjazdu wniosła elementy 
konstruktywne.  Podjęto sze-
reg obowi1zuj1cych uchwał. 
Które przy zróżnicowanych 
i zdecydowanych postawach - 
nie wszystkich zadowoliły. 
Wszyscy jednak bez demon-
stracji i protestu podporz1dko-
wali się woli większości. Podję-
to w tajnym głosowaniu  decy-
zje o strukturze regionalnej 
Zwi1zku. Wiekszości1 głosów 
zapadła decyzja o przynależ-
ności naszego województwa 
do makroregionu Dolny Śląsk 
z siedzib1 we Wrocławiu. Na-
stępnie  określone zostały wa-

rianty struktury poziomej 
władz zwi1zkowych „Solidar-
ności” na terenie wojewódz-
twa. (...) Warianty struktury

poziomej głosowano kilka-
krotnie. Przegłosowano, że bę-
dzie jedna delegatura.

Kolejne głosowanie miało 
ustalić jej siedzibę. Ponieważ 
Głogów ze względu na  położe-
nie miasta i dotychczasowe wa-
runki lokalowe MKR zrezygno-
wał z kandydowania na siedzi-
bę delegatury – wchodził w ra-
chubę wybór pomiędzy dwoma 
miastami: Lubinem a Legnic1. 
Większość delegatów opowie-

działa się za Legnic1. Po  doko-
naniu analizy przez specjalnie 
powołane spośród delegatów 
komisje - warunków na jakich 
województwo legnickie ma 
przyst1pia do makroregionu.

Przy ich formułowaniu 
wzięto pod uwagę nasz1 ordy-
nacje wyborcz1, dokonuj1c po-
prawek na podstawie wro-
cławskiej ordynacji wyborczej 
w punkcie dotycz1cym wybo-
ru delegatów na Walny Zjazd  
w makroregionie. W dalszej 
części Zjazdu (12 14 czerwca) 
zaczęto  procedury wyborcze 
do Zarz1du Oddziału. Bardzo 
bogaty był repertuar pytań za-
dawanych kandydatom na 
przewodnicz1cego delegatury. 
Dotyczyły one przede wszyst-
kim stosunku do PZPR, świa-
topoglądu, stanu maj1tkowe-
go, dotychczasowego przebie-
gu pracy. Były także i pytania 
wprost nie na miejscu i śmiesz-
ne. Diabli mnie brali, gdy do 

znudzenia słyszało się pytania 
do Jurka Węglarza o jego jazdę  
samochodem po Rynku. Osta-
tecznie na listę kandydatów na 
przewodnicz1cego  zostali 
wpisani: Jerzy Węglarz, An-
drzej Bednarz,Ryszard Sawic-
ki, Edward Jaroszewicz, Kry-
styna Sobierajska, Stanisław 
Orzech i Andrzej Kosmalski. 
Pierwsza tura głosowania nie 
przyniosła rozwi1zania. Za-
rz1dzono wiec drug1, w wyni-
ku której przewodnicz1cym 
Delegatury „Zagłębie Mie-
dziowe” wiekszości1 głosów 
wybrany został Ryszard Sa-
wicki, dotychczasowy prze-
wodniczący MKR w Lubinie. 
W następnych dniach Zjazd 
wybrał członów Zarz1du De-
legatury i ustosunkował się do 
najistotniejszych problemów 
Zwi1zku. 

JOTEM Solidarność Zagłębia 
Miedziowego nr 24, 25 

z czerwca 1981 roku

I Zjazd  
– czerwiec 1981
Po 60 godzinach obrad zakończyły się obrady I Walnego Zjazdu 
Delegatów NSZZ „Solidarność” województwa legnickiego, które 
odbyło się w dniach 5 -6,12 - 14 czerwca 1981 roku w Legnicy.

Zarząd Delegatury: 
Franciszek Bazylczuk, Andrzej Bednarz, Tomasz Dziurzyński, An-

drzej Gurkowich, Edward Jaroszwicz, Zbigniew Kuźniar, Zbigniew 
Krzystek,
Krystyna Muciłowicz, Tadeusz Pokrywka, Krystyna Sobierajska, Ry-

szard Zygmunt z Legnicy. Zofia Bobińska, Marek Foltyński, Wiesław 
Skiba, Marek Smyk, Zdzisław Strzelec, Jerzy Owczarek, Wojciech 
Uczkiewicz, Franciszek Marcinkowski, Janusz Sobola z Lubina. Romu-
ald Halicki, Jerzy Jurkiewicz, Andrzej Kosmalski, Józef Sławiński z Gło-
gowa. Roman Czarnecki z Chocianowa i Prochowic. Alfred Kozioł, Sa-
bina Sosnowska z Jawora. Janina Pieprzka ze Złotoryi. Zdzisław Mali-
nowski z Chojnowa.

Komisja Rewizyjna: 
Piotr Kuźniak, Jan Paprota, Stanisław Lembas, Manfred Kozioł, Jan   

Przybylski, Antoni Trzebiński, Grażyna Gulińska

Euromanifestacja 
- Wrocław, 17 
września 2011

NSZZ „Solidarność” rozpoczyna przygoto-
wania do dużej manifestacji z udziałem związ-
kowców z całej Europy, która 17 września od-
będzie się we Wrocławiu.
Pod hasłami „TAK dla europejskiej solidar-

ności, TAK dla miejsc pracy i praw pracowni-
czych, NIE dla polityki cięć” w stolicy Dolnego 
Śląska demonstrować będą związkowcy z Pol-
ski i kilkudziesięciu krajów Europy. Organizato-
rem protestu jest Europejska Konfederacja 
Związków Zawodowych.
- Decyzja o dacie i miejscu akcji zapadła pod-

czas ostatniego kongresu EKZZ, który w maju 
odbył się w Atenach. O wyborze Wrocławia 
zdecydował fakt przejęcia przez Polskę unijnej 
prezydencji i zaplanowanego na 17 września 
we Wrocławiu spotkania ministrów finansów 
krajów Unii Europejskiej – wyjaśnia Jerzy Wiel-
gus, wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność”, 
odpowiedzialny za przygotowania związku do 
wrześniowego protestu.

Związkowcy z całej Europy będą we Wrocła-
wiu domagać się zaprzestania polityki usta-
wicznych cięć socjalnych i obniżania wynagro-
dzeń. Zaprotestują też przeciwko dyktatowi ryn-
ków finansowych i agencji ratingowych oraz 
deregulacji standardów pracy i płacy, degrada-
cji standardów społecznych i demontażowi dia-
logu społecznego.
– W proteście może wziąć udział nawet 10 

tys. członków NSZZ „Solidarność”. W przeci-
wieństwie do manifestacji 30 czerwca, za przy-
gotowanie której odpowiadały w dużej mierze 
poszczególne regiony „Solidarności”, tym ra-
zem ciężar przygotowań i uczestnictwa spadł 
na struktury branżowe naszego związku. Więk-
szość z nich boryka się przecież z poważnymi 
problemami, które będzie chciała zasygnalizo-
wać we Wrocławiu - mówi Jerzy Wielgus.
Podobne manifestacje, organizowane przy 

okazji szczytów unijnych, odbywają się od kilku 
lat. Wcześniej EKZZ zorganizował takie protesty 
m. in. w Lublanie, Pradze i Budapeszcie. We 
Wrocławiu spodziewanych jest nawet 10 tys. 
gości z całej Europy. Liczną reprezentację wy-
stawią też Ogólnopolskie Porozumienie Związ-
ków Zawodowych i Forum Związków Zawodo-
wych. W sumie na ulicach stolicy Dolnego Ślą-
ska demonstrować będzie kilkadziesiąt tysięcy 
osób.
Europejska Konfederacja Związków Zawo-

dowych zrzesza 83 organizacje związkowe z 36 
krajów, a także 12 europejskich struktur bran-
żowych. Do organizacji członkowskich EKZZ 
należy ok. 60 milionów związkowców. W Pol-
sce członkami EKZZ są NSZZ „Solidarność” 
i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Za-
wodowych. O członkostwo ubiega się Forum 
Związków Zawodowych.

DIKK

Zgłoszenia osób chętnych na wyjazd 
do Wrocławia z Regionu Zagłębie Mie-
dziowe NSZZ „Solidarność” przyjmo-
wane będa do 9 września do godz. 15.30 
wyłącznie w Regionie w Legnicy.

Proszę przy zgłoszeniu chętnych po-
dać: imię i nazwisko uczestnika, miej-
scowość, w której wsiądzie do autobusu 
oraz nazwę organizacji zakładowej.

Trasę i godziny odjazdu autobusów 
podamy po 9 września. (zgłoszenia: wo-
bremski@gmail.com)

W uroczys tośc iach 
w Gdańsku wzięli 
udział sygnatariusze 

porozumień, władze „Solidar-
ności, członkowie związku, 
poczty sztandarowe, parlamen-
tarzyści i samorządowcy, miesz-
kańcy Trójmiasta. Na części 
obchodów obecny był były pre-
zydent i historyczny przywódca 
„Solidarności” Lech Wałęsa. 

W swoim wystąpieniu pod Po-
mnikiem Poległych Stoczniowców 
Piotr Duda oddawał honor uczestni-
kom wydarzeń sprzed 31 lat. - Ci, 
którzy postanowili postawić Stocz-
nie Gdańską w strajk, i ci którzy te 
strajki prowadzili, są wspaniałymi 
bohaterami. Bo przecież mieli w gło-
wie to, co stało się w 1970 r w Gdań-
sku i Gdyni i 1976 roku w Radomiu 
i Ursusie. Tak władza tłumiła strajki 
robotników, ale oni się nie zawahali 
i dzięki swej determinacji doprowa-
dzili do podpisania 21 postulatów.

Przewodniczący „Solidarności” 
zaznaczył, że wciąż żyjemy w kraju, 
w którym miliony Polaków żyje 
w ubóstwie i bezrobociu. - Tamte 21 
postulatów jasno wskazywało, w ja-
kim kierunku ma iść Polska. Jednym 
z głównych postulatów był postulat 
wolnych związków zawodowych, 
niezależnych od partii i pracodaw-
ców. Po 31 latach skarżymy się do 
międzynarodowych organizacji na 

to, że biernie przygląda się temu jak 
wyrzuca się ludzi za to, że zakłada 
się wolne związki zawodowe. 21 po-
stulatów – dziedzictwo narodowe, 
będące na liście UNESCO, zyskają 
prawdziwą wartość dopiero wtedy, 
kiedy będą w pełni realizowane – 
podkreślił Piotr Duda. 

Obchody rozpoczęły się mszą 
w kościele pw. św. Brygidy. W ho-
milii metropolita gdański Sławoj Le-
szek Głódź powiedział, że wspólno-
ta ludzka, która przez lata zbierała 
się pod sztandarami „Solidarności”, 
przetrwała. - Niektórzy, którzy przed 
laty tworzyli tę wspólnotę wybrali 
inną drogę, ktoś z nich przepraszał 
za „S”, ktoś przekonywał, że „S” to 
już zapisana karta, ktoś inny mówił, 
że to związek kombatantów a inni 
mówili, że nadchodzi zmierzch cza-
sów związków zawodowych, a jesz-
cze inni, że stanowią hamulec gospo-
darki i nie pojmują zasad i filozofii 
wolnego rynku, bez ich pośrednic-
twa można ułożyć relację pomiędzy 
pracodawcą a pracownikami a wy 
ludzie „S” naszego czasu mówicie co 
innego. Mówicie o waszych zada-
niach i obowiązkach, których nie 
umniejszyło to, że wasze działanie 
ma miejsce w wolnej Polsce – mówił 
arcybiskup. 

- Polska nie jest własnością zwy-
cięskich ugrupowań politycznych – 
przypominał kapłan. - Jest domem 

całej wspólnoty narodu. Wobec nie-
go służebną rolę powinna sprawo-
wać polityczna władza. Polityka jest 
kwestą moralności, jest przestrzenią 
wielkiej odpowiedzialności za dobro 
wspólne – mówił metropolita.

List do uczestników obchodów 
wystosował prezydent Bronisław 
Komorowski. Przed mszą odczytał 
go szef Kancelarii Prezydenta RP Ja-
cek Michałowski. - Tak jak każda klę-
ska jest sierotą, tak każde zwycię-
stwo ma wielu ojców. Dlatego 
w rocznicę tego historycznego trium-
fu trzeba myśleć z wdzięcznością 
o jego bezpośredni autorach, bo 
przecież nie zawsze były ich miliony, 
czasem były to jednostki, czasem 
dziesiątki ludzi, którzy pierwsi pod-
nieśli  głowy. Wspominamy 
z wdzięczności ich odwagę, którą 
dowiedli przeciwstawiając się syste-
mowi komunistycznemu, wspomi-
namy ich mądrość, dzięki której dla 
realizacji marzeń o Polsce sprawie-
dliwej, wolnej i demokratycznej wy-
brali drogę dialogu i porozumienia – 
napisał prezydent. 

Obchody zakończyło otwarcie 
wystawy upamiętniającej 30. roczni-
cę I Krajowego Zjazdu Delegatów 
NSZZ „Solidarność”. Obecny na 
otwarciu ekspozycji prezes Instytutu 
Pamięci Narodowej Łukasz Kamiń-
ski powiedział, że ten Zjazd był „par-
lamentem wolnej Polski w zniewo-

lonym kraju”. - W zniewolonym kra-
ju było miejsce, w którym kilkuset 
delegatów reprezentujących nie tyl-
ko 10 milionów członków „Solidar-
ności”, ale tak naprawdę większość 
społeczeństwa, obradowało nad 
przyszłością Polski. 

Na trzydziestu panelach wystawy 
(jej pełna nazwa brzmi „I Krajowy 
Zjazd Delegatów NSZZ «Solidar-
ność». Zjazd Nadziei na Samorząd-
ną Rzeczpospolitą”) zaprezentowa-
no pochodzące ze zbiorów Archi-
wum Komisji Krajowej NSZZ „Soli-
darność” oraz archiwum IPN 
w Warszawie dokumenty, plakaty 
i ilustracje, zdjęcia autorstwa fotogra-
fów dokumentujących dzieje NSZZ 
„Solidarność” oraz rysunki zaczerp-
nięte z komiksu „Solidarność – 
pierwsze 500 dni”. Tłem do wysta-
wy są oryginalne nagrania dźwięko-
we ze Zjazdu, transmitowane przez 
Radio „Solidarność” (rozgłośnia Re-
gionu Mazowsze, Dolny Śląsk oraz 
BIPS przy współpracy SAR w Gdań-
sku) oraz bezpośrednie nagrania 
z sali obrad.

Wystawa do 7 października (od 
wtorku do niedzieli, w godz. 10.00-
18.00) prezentowana będzie w słyn-
nej Sali BHP na terenie Stoczni Gdań-
skiej. Po Gdańsku trafi do innych 
miast. Wstęp na wystawę jest bez-
płatny.

Dział Informacji KK 

K a ż d e g o  r o k u 
w przedostatnią nie-
dzielę września na Ja-
sną Górę pielgrzymują 
pracownicy. Dwudnio-
wa pielgrzymka gro-
madzi kilkadziesiąt ty-
sięcy członków NSZZ 
„Solidarność”.

Pielgrzymka rozpo-
czyna się w sobotę po 
południu. O godz. 21. 
odbędzie się Apel Ja-
snogórski i droga krzy-
żowa. W programie jest 
również nocne czuwa-
nie. Głównym punktem 
uroczystości jest msza św. na szczycie, 
która rozpocznie się o godz. 11. Prze-
wodzić jej będzie i homilię wygłosi 
abp Sławoj Leszek Głódź. Wcześniej 
pielgrzymów przywita przewodni-
czący Komisji Krajowej NSZZ „Soli-
darność”, Piotr Duda.

Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną 
Górę zapoczątkował ks. Jerzy Popie-
łuszko. We wrześniu 1983 roku Ks. Je-
rzy zorganizował pielgrzymkę robot-
ników Huty „Warszawa” na Jasną 

Górę. Za rok do Czę-
stochowy pielgrzymo-
wali  już robotnicy 
z różnych części Polski. 
Idea Ks. Jerzego prze-
rodziła się w coroczną 
ogólnopolską Piel-
grzymkę Ludzi Pracy 
na Jasną Górę w trzecią 
niedzielę września.

Zarząd Regionu or-
ganizuje autobus na 
wyjazd do Częstocho-
wy na 18 września 
(NIEDZIELA). Koszt 
wyjazdu to 10 zł.
Zgłoszenia osób chęt-

nych na wyjazd do Częstochowy 
przyjmowane będa do 9 września do 
godz. 15.30 wyłącznie w Regionie 
w Legnicy.

Proszę przy zgłoszeniu chętnych 
podać: imię i nazwisko uczestnika, 
miejscowość, w której wsiądzie do au-
tobusu oraz nazwę organizacji zakła-
dowej.

Trasa i godziny odjazdu autobusu 
podamy po 9 września. (zgłoszenia: 
wobremski@gmail.com)

Sierpniowe postulaty wciąż aktualne
21 postulatów Sierpnia 1980 roku zyska prawdziwą wartość dopiero wówczas, gdy będzie 
w pełni realizowane – mówił przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda podczas obchodów 
31. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

Pielgrzymka Ludzi Pracy
Program XXIX Ogólnopolskiej 
Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę

17 WRZEśNIA (SObOtA)

19.00  Msza św. – przewodniczy i homilię wy-

głosi ks. bp Marian Florczyk

21.00  Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudownego 

Obrazu – ks. bp Kazimierz Ryczan, Kra-

jowy Duszpasterz Ludzi Pracy

21.30 Droga Krzyżowa na Wałach

18 WRZEśNIA (NIEDZIELA)

00.00  Msza św. w Bazylice – przewodniczy 

i homilię wygłosi ks. prałat Jan Iłczyk

01.00  – 05.00 – Czuwanie w Kaplicy Cudowne-

go Obrazu

09.30  Różaniec

10.00  Koncert zespołu „Mazowsze”

10.30  Wystąpienie Przewodniczącego Komisji 

Krajowej NSZZ „Solidarność”, Piotra 

Dudy

11.00  Uroczysta suma – przewodniczy i homi-

lię wygłosi ks. abp Sławoj Leszek Głódź
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