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Szkolenia
24 stycznia br. członkowie Solidar-

ności z organizacji w: Miejskim Przed-
siębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o. 
o. w Legnicy, Ado Sp. z o. o. w Legnicy, 
FUM Chofum SA w Chocianowie, 
Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. 
o. w Polkowicach, Cynk-Mal SA w Le-
gnicy, Instytutu Metali Nieżelaznych 
Oddział w Legnicy, Haerter Technika 
Wytłaczania Sp. z o. o. w Legnicy, 
PWSZ w Legnicy, Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego w Legnicy 
i Faurecii Legnica Sp. z o. o. w Legnicy 
uczestniczyli w szkoleniu Księgowość 
podstawowej jednostki organizacyjnej 
Związku. Program szkolenia obejmo-
wał takie zagadnienia jak: sporządza-
nie planu budżetu oraz sprawozdania 
finansowego składającego się z: ra-
chunku wyników, bilansu i informacji 
dodatkowej, a także prowadzenie do-
kumentacji księgowej. Swoją wiedzą 
z uczestnikami podzieliła się Lidia 
Marszałek, księgowa Regionu.

mmm
W dniach 25 - 26 stycznia br., uczest-

nicy cyklu szkoleń „Podstawowe Ele-
menty Zarządzania”  wzięli udział 
w warsztatach Zarządzanie strategicz-
ne, podczas których uczyli się korzy-
stać z narzędzi służących do analizy 
strategicznej organizacji. W projekcie 
uczestniczą przedstawiciele NSZZ „So-
lidarność” z: Volkswagena Motor Pol-
ska Sp. z o. o. w Polkowicach,  Haertera 
Technika Wytłaczania Sp. z o. o. w Le-
gnicy, Cynk-Malu SA w Legnicy, Za-
kładów Wzbogacania Rud Oddziału 
KGHM Polska Miedź SA w Polkowi-
cach, WPEC-u w Legnicy SA, Volks-
wagena Motor Polska Sp. z o. o. w Po-
lkowicach, Regionalnego Centrum 
Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie, Przedsię-
biorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA 
w Lubinie, Powiatowego Urzędu Pracy 
w Lubinie i Pogotowia Ratunkowego 
w Legnicy. Zajęcia przeprowadził Bo-
gusław Sowiński.

mmm
Między 28 a 30 stycznia br. w Legni-

cy, Wojciech Zawadzki, Regionalny 
Koordynator ds. bhp, przeprowadził 
szkolenie Społeczna Inspekcja Pracy 
dla społecznych inspektorów pracy 
z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komu-
nikacyjnego Sp. z o. o. w Legnicy, Haer-
ter Technika Wytłaczania Sp. z o. o. 
w Legnicy, Instytutu Metali Nieżela-
znych w Legnicy, Legnickiej Biblioteki 
Publicznej, Pogotowia Ratunkowego 
w Legnicy i Zarządu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Legnicy. Szkolenie 
dotyczyło podstaw prawnych działal-
ności SIP oraz roli związku zawodowe-
go w zakresie ochrony pracy.

Po raz pierwszy swój 
program i cele 
przedstawiciele ruchu 
zaprezentowali 
w parlamencie.

Tym razem przedstawi-
ciele Społecznego Ruchu 
Świętowania Niedzieli 

zwołali w Senacie RP konferen-
cję pn. „Świętowanie niedzieli 
kluczem chrześcijańskiej tożsa-
mości”. Spotkanie otworzył 
marszałek Stanisław Karczew-
ski, marszałek Senatu.

– Bardzo się cieszę, że możemy 
się, pomimo trudności, spotkać 
w tym miejscu. Podejmowany tu 
temat jest bardzo ważnym elemen-
tem naszego życia. Usza-
nowanie niedzieli jako 
dnia wolnego jest na-
szym obowiązkiem. 
Sam pamiętam z  ro-
dzinnego domu, jak 
moi rodzice i dziadko-
wie szanowali ten dzień. 
Chciałbym, aby i młode 
pokolenia potrafiły do-
cenić świętość niedzieli 
– powiedział na wstępie 
marszałek Senatu.

S p o ł e c z n y 
Ruch Świętowa-
nia Niedzieli re-
p r e z e n t o w a l i 
w Senacie ks. dr 
hab. Bogusław 
Drożdż, ks. dr 
Bogusław Wo-
lański, Stanisława 
Repa, Andrzej 
Potycz oraz Bog-
dan Orłowski. 
Wszyscy przygotowali wystąpie-
nia, w których odnosili się m.in. do 
przyczyn i konsekwencji, jakie 
przynosi odejście od naturalnej za-
sady świętowania niedzieli.

Senator Dorota Czudowska była 
jedną z pomysłodawczyń konfe-
rencji w Senacie   Roman Tomczak/
GN Senat RP

Senator Dorota 
Czudowska była jedną 
z pomysłodawczyń 
konferencji w Senacie

– Wmawia się nam, że naszego 
państwa nie stać na to, aby ustawo-
wo zakazać pracy w niedzielę – 
mówił  Bogdan Orłowski, szef za-
rządu regionu NSZZ „Solidarność 
Zagłębia Miedziowego”. – W rze-
czywistości jest na odwrót. Nie ma 

żadnych badań, które by potwier-
dzały tę tezę. Są natomiast dane, 
które mówią, ile kosztuje państwo 
walka z chuligaństwem czy narko-
manią, zjawiskami, które są konse-
kwencją m.in. wychowywania 
młodych ludzi przez ulicę, a nie ro-
dziny, zajęte w tym czasie pracą, 
także w niedziele – podkreślał szef 
„Miedziowej Solidarności”.

Wiele miejsca prelegenci po-
święcili aktom prawnym, obowią-
zującym w innych europejskich 
krajach, gdzie zakaz handlu w nie-
dzielę regulują ustawy. Ich porów-
naniem ze stanem prawodawstwa 
polskiego zajął się prof. Łukasz Pi-
sarczyk z Uniwersytetu Warszaw-
skiego.

– Analiza tych danych, głównie 
w oparciu o placówki handlowe, 

wykazuje, że regulacje stosowane 
w Niemczech, Francji czy Niem-
czech są bardzo precyzyjne. W Pol-
sce to wygląda inaczej, obowiązują-
ce prawo jest miejscami zawiłe 
i niejasne – mówił prof. Pisarczyk.

Podczas konferencji przypo-
mniano o idei i dotychczasowej 
działalności SRŚN. Wiele miejsca 
poświęcono laickiemu świętowa-
niu i  jego konsekwencjom dla 
współczesnej rodziny (Stanisława 
Repa) oraz harmonii świętowania 
i pracy w porządku społecznym 
(Bogdan Orłowski). Andrzej Po-
tycz z Duszpasterstwa Ludzi Pracy 
’90 mówił o propozycji świętowa-
nia zawartej w Liście Apostolskim 
„Dies Domini” Jana Pawła II.

Organizatorzy mają 
nadzieję, że konferencja 
w Senacie pomoże 
rozpropagować ideę 
świętości niedzieli

Zajęto się także odpowiedzią na 
fundamentalne pytanie, dlaczego 
mamy świętować niedzielę. Odpo-

wiadając na to pytanie, ks. Bogu-
sław Wolański z Wydziału Duszpa-
sterskiego Legnickiej Kurii Bisku-
piej, przytoczył słowa św. Jana Ma-
rii Vianneya. – Święty proboszcz 
z Ars zwykł mawiać do wiernych, 
że Pan Bóg dał ludziom sześć dni, 
siódmy zostawiając dla siebie. – Ja-
kim prawem chcemy zabrać Bogu 
Jego własność? Czy chcemy być 
złodziejami? – pytał ks. dr Wolań-
ski.  

Jak podkreślała senator Dorota 
Czudowska, konferencja mogła 
dojść do skutku po wielomiesięcz-
nych staraniach. – Tyle trwały dys-
kusje z prezydium Senatu na temat 
wyboru formuły tego spotkania. 
Pierwotnie miała ona towarzyszyć 
rekolekcjom parlamentarnym. Tę 
propozycję prezydium Senatu od-
rzuciło. Ostatecznie starania zosta-
ły zwieńczone sukcesem w ramach 
prac odpowiedniej komisji. Może 
to i lepiej, bo wszystkie tego typu 
konferencje są protokołowane, 
a protokoły archiwizowane – wyja-
śniała senator Czudowska.

W konferencji, zorganizowanej 
w ramach senackiej Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Pety-
cji, wzięli udział parlamentarzyści, 
duchowni i przedstawiciele me-
diów.

Deklaracja ideowa Społecznego 
Ruchu Świętowania Niedzieli po-
wstała w grudniu 2010 r. w diecezji 
legnickiej. Od tego czasu SRŚN 
promuje ideę powrotu pierwszego 
dnia tygodnia jako dnia wolnego 
od pracy – dnia wypoczynku fi-
zycznego i duchowego.

Roman tomczak Gość Niedzielny

Prymas 
senior  
nie żyje

 
Prymas senior Józef GlemP zmarł 

23 stycznia 2013 roku. od lat zmaGał 
się z chorobą nowotworową. miał 
83 lata.

Kardynał Józef Glemp w listopadzie 1981 roku 
dokonał poświecenia dwóch sztandarów Solidar-
ności. Sztandaru PKS w Legnicy w kościele Świę-
tego Jacka, oraz Zanamu w Lubinie.

Kardynał Józef Glemp przewodniczył także 
Mszy Świętej w kościele pw. Świętego Maksymilia-
na Marii kolbego w Lubinie podczas obchodów 25 
rocznicy Zbrodni Lubińskiej.

Józef Glemp urodził się w Inowrocławiu, a wy-
chował w Rycerzewie. W latach 1939-1945 był ro-
botnikiem przymusowym w niemieckim gospo-
darstwie rolnym. W PRL-u służby bezpieczeństwa 
zamierzały spreparować dowody na jego współ-
pracę z Niemcami. Po maturze Józef Glemp ukoń-
czył studia filozoficzne w Prymasowskim Wyż-
szym Seminarium Duchownym w Gnieźnie i teo-
logiczne w Arcybiskupim Seminarium Duchow-
nym w Poznaniu. 25 maja 1956 roku otrzymał w 
Gnieźnie święcenia kapłańskie. W latach 1967-
1979 był osobistym sekretarzem Stefana Wyszyń-
skiego, prymasa Polski. 

Kard. Glemp przez 23 lata przewodził Konfe-
rencji Episkopatu Polski. W latach 1981-2004 był 
przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, 
w latach w latach 1981–2009  Prymasem Polski, a 
od 2006 r. arcybiskupem seniorem archidiecezji 
warszawskiej. Przeprowadził Kościół w Polsce 
przez trudny czas stanu wojennego, przemiany 
ustrojowe w 1989 r. oraz integrację z Unią Euro-
pejską. Rozpoczął i prowadził dialog z Kościołem 
prawosławnym w Rosji, którego efektem był 
wspólny dokument wzywający do pojednania Po-
laków i Rosjan. Prymas senior zainicjował proces 
beatyfikacyjny ks. Jerzego Popiełuszki na szczeblu 
archidiecezji warszawskiej.

Ostatnie lata życia prymas senior spędził w swo-
jej rezydencji w warszawskim Wilanowie. Zaini-
cjował tam budowę Świątyni Opatrzności Bożej, w 
której znajduje się Panteon Wielkich Polaków. 
Prymas senior był honorowym obywatelem War-
szawy.

 

Nie okradać Pana 
Boga z niedzieli
– Mam nadzieję, że poprzez tę konferencję głos obrońców świętości niedzieli będzie 
słychać dalej i donioślej – powiedziała Dorota Czudowska, senator PiS z okręgu 
legnicko-jeleniogórskiego, jedna ze współorganizatorek konferencji w Senacie.

Ochrona najniżej opłacanym 
zawodem w Polsce

Kto w 2012 r. zarabiał najmniej? Według raportu „Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń” 
pracownicy ochrony i szwaczki. Ich średnie dochody wynosiły zaledwie 1568 zł, czyli zaled-
wie 68 zł. więcej niż minimalne wynagrodzenie.

- W branży jest bardzo źle – potwierdza Mi-
chał Kulczycki, przewodniczący organizacji 
międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” bran-
ży ochrony. Średnia płaca pracownika to 5-6 
zł na godzinę. Żeby mógł utrzymać rodzinę 
musi pracować nawet po 300 godz. miesięcz-
nie.

Zdaniem pracodawców z branży ochro-
niarskiej, główna przyczyna tkwi w ustawie 
o zamówieniach publicznych, gdzie prak-
tycznie jedynym kryterium rozstrzygają-
cym o zdobyciu kontraktu jest cena. Taką te-
zę podzielają również związkowcy.

- To branża, którą wykreował rynek, popyt 
– komentuje wynagrodzenia w ochronie pre-
zes Konsalnetu Tomasz Wojak. - Ponad 90 
proc. zleceń wygrywa się ceną.

Według różnych szacunków w sektorze 
ochrony pracuje ponad 250 tys. pracowników, 
to dwa razy więcej niż w policji. Rynek ten jest 
warty ponad 8 mld zł rocznie. Raport Ogólno-
polskie Badanie Wynagrodzeń prowadzony 
jest przez portal www.wynagrodzenia.pl na-
leżącym do grupy Sedlak&Sedlak.

m.lewandowski

Prokuratura Rejonowa 
Gdańsk-Oliwa umorzyła 
sprawę usunięcia napisu  
„im. Lenina” z bramy Stoczni 
Gdańskiej.–to koniec 
żenującego spektaklu – 
komentuje Bogdan Orłowski, 
przewodniczący Zarządu 
Regionu Zagłębie Miedziowe 
NSZZ „Solidarność”. 

Po trwającym pół roku dochodzeniu 
gdańska prokuratura doszła do wnio-
sku, że związkowcy z „Solidarności” 

nie chcieli niszczyć bramy, a usunięcie napisu 
nazwała „demontażem”.

- Prokuratorzy nie dopatrzyli się w działaniach 
związkowców czynu zabronionego. Po zdjęciu ele-
mentów bramy chcieli oddać je miastu – powie-
dział Polskiej Agencji Prasowej Cezary Szostak, 
szef oliwskiej prokuratury. 

29 sierpnia ub. roku członkowie Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarność” z przewodniczącym 
związku Piotrem Dudą na czele odpiłowali szlifier-
ką napis „im. Lenina” znad legendarnej bramy nu-
mer 2 Stoczni Gdańskiej. Napis ten pojawił się 
w maju br. na potrzeby zdjęć do filmu Andrzeja 
Wajdy o Lechu Wałęsie. Władze Gdańska zadecy-
dowały o tym, że zostanie już na stałe.

Prezydent Gdańska złożył w prokuraturze do-
niesienie o popełnieniu przez związkowców prze-
stępstwa. Jesienią na przesłuchania w komendach 
policji na terenie całego kraju wzywani byli wszy-
scy członkowie Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność”.

Jednym z nich był Bogdan Orłowski, przewod-
niczący Zarządu regionu Zagłębie Miedziowe 
NSZZ „Solidarność”. Po decyzji oliwskiej prokura-
tury odczuwa satysfakcję.

- Umiarkowaną satysfakcję – zaznacza Orłowski. 
– Jesteśmy świadkami końca tego spektaklu za pu-
bliczne pieniądze. Prokuratura powinna teraz wy-
słać fakturę prezydentowi Gdańska za narażeniu 
podatników na koszty podatników – mówi szef le-
gnickiej „Solidarności”.

- Od samego początku mieliśmy do czynienia 
z farsą. Nie usunęliśmy z bramy stoczni żadnego 
historycznego napisu, tylko atrapę na potrzeby fil-
mu. Poza tym w pewnym sensie staliśmy na straży 
obowiązującego prawa, bo symbolika komuni-
styczna jest w naszym kraju na szczęście zakazana. 
Miejsce Lenina jest na śmietniku historii – kończy 
Bogdan Orłowski.

RCZ musi oddać pieniądze  
na fundusz socjlany

Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie 
musi wpłacić prawie 160 tysięcy złotych do 
funduszu socjalnego spółki plus prawie11 ty-
sięcy zwrotu kosztów procesu. Taką decyzję 
podjął miejscowy sąd. Wyrok nie jest prawo-
mocny.

- Jako związkowcy domagamy się 170 tysię-
cy złotych, których to pracowdawca nie prze-
kazał na konto funduszu socjalnego po prze-
kształaceniu SP ZOS w spółkę – mówi Bogu-
sława Grabowska przewodnicząca NSZZ "So-
lidarność" przy RCZ w Lubinie.  

Prezes spółki zapowedział, iż po otrzymaniu 
uzasadnienia wyroku podejmie dezyzję o złoże-
niu apalecji. Przeciwko spółce sprawę założyła 
Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy 
RCZ w Lubinie. 

Nie staną przed sądem 
za odpiłowanie Lenina
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Goszczący w poniedziałek 
w Legnicy przewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarności” Piotr Duda nie 
zostawił nawet suchej nitki 
na elitach politycznych. – 
Wszyscy powinni podać się do 
dymisji. Od SLD po PiS – 
powiedział.

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” 
zapowiedział w naszym mieście, że 
jego związek zawodowy zwiera szyki 

przed kontynuowaniem walki o normalne 
państwo.

- Walki o to, co kiedyś nie zostało w Pol-
sce dokończone. Ci, którzy mieli to zrobić, 
poszli do koryta – mówił Piotr Duda na 
konferencji prasowej w siedzibie legnickiej 
„Solidarności”.

W marcu związkowcy z „Solidarności” 
planują 4-godzinny strajk generalny w wo-
jewództwie śląskim. Duda nie wykluczył 
jednak, że z czasem do protestu dołączą 
również organizacje związkowe w całym 
kraju. NSZZ protestuje m.in. przeciwko 
tzw. rocznemu rozliczaniu czasu pracy, 
wysokości pensji minimalnej oraz tzw. 
umowom śmieciowym.

Zdaniem przewodniczącego Piotra Du-
dy największym nieszczęściem kraju są je-
go obecne elity polityczne i nieuczciwi pra-
codawcy.

- Posłowie zasiadający w Sejmie, od SLD 
po PiS, są oderwani od rzeczywistości. Oni 

zawłaszczyli Polskę! To, co się dzieje w par-
lamencie jest żenujące. Samozwańczy „wy-
brańcy narodu”, którzy często otrzymali po 
kilka tysięcy głosów w wyborach, ignorują 
zdanie milionów Polaków. Tak było na 
przykład w sprawie referendum na temat 
wieku emerytalnego. Przymykają oczy na 
łamanie praw pracowniczych. A zachodni 
pracodawcy traktują Polskę jak dziki 
wschód – powiedział Duda.

Dlatego „Solidarność” będzie chciała 
promować zmiany ustrojowe. Główne 
postulaty związku to jednomandatowe 
okręgi wyborcze i zmiany w przepisach 
dotyczących przeprowadzania referen-
dów.

- Dziś jak obywatel chce wystartować 
w wyborach do Sejmu, to musi iść na ko-
lanach do jakiejś partii. Bo ustrój, który 
dziś mamy w Polsce to partiokracja. Po-
słowie wcale nie rozliczają się przed wy-
borcami, tylko przed szefami swoich par-
tii. To dlatego część parlamentarzystów 
PO i PSL poparło podwyższenie wieku 
emerytalnego, mimo, że prywatnie mieli 
takie same zdanie, jak my – denerwował 
się Duda.

Szef „Solidarności” zwrócił też uwagę 
na notoryczne łamanie w Polsce ustawy 
o związkach zawodowych. – Pracodawcy 
zwalniają naszych członków na każdym 
kroku. Dodam, że w styczniu w całym 
kraju pracę straciło aż 42 tysiące osób. Co 
ci ludzie włożą teraz do garnka? To jest 
dla nas ważny temat. A nie to, kto będzie 
wicemarszałkiem Sejmu. Gej, lesbijka, 
czy transwestyta – grzmiał Duda.

We  Mszy święte j 
uczestniczyło wie-
lu przedstawicieli 

Solidarności z Regionu Zagłę-
bie Miedziowe, ale również 
gości z Wrocławia gdzie obec-
nie pracuje ksiądz Dołhań. 
Mszę koncelebrował ksiądz 
Dołhań wraz z księżmi z 
legnickiej katedry.

Ksiądz Dołhań w kazaniu 
powiedział iż miał wątpli-
wość czy przyjąć to odznacze-
nie, gdzyż to nie on powinien 
je dostać, a wszyscy uczestni-
cy tamtych wydarzeń z Po-

lkowic. W końcu jednak się 
zdecydowałem na odbiór te-
go zaszczytnego odznaczenia, 
bo to jest moja Solidarność - ja 
nie rozróżniam czy to ta lep-
sza pierwsza czy ta obecna - 
Solidarność. Odbieram to od-
znaczenie w imieniu całej So-
lidarność Zagłębia Miedzio-
wego.

Po mszy Piotr Duda spotkał 
się z przedstawicielami Soli-
darności na roboczym spotka-
niu. W spotkaniu uczestniczy-
ło blisko setka związkowców 
z regionu.

Duda ostro o politykach. 

Oni  
zawłaszczyli 
Polskę

Ksiądz Dołhań odebrał odznaczenie
W legnickiej katedrze przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotr Duda oraz przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność"  Bogdan Orłowski wręczyli 
księdzu prałatowi Zbigniewowi Dołhaniowi odznaczenia Zasłużony dla NSZZ "Solidarność".

Ksiądz prałat  
Zbigniew Dołhań ur. 21 
lipca 1947 r. w Samborze. Ukończył 
Metropolitalne Wyższe Seminarium 
Duchowne uzyskując w 1973 r. świę-
cenia kapłańskie.

W czerwcu 1981 r. został przenie-
siony z Wrocławia do Polkowic, gdzie 
sprawował posługę jako wikary w pa-
rafii pw. św. Michała Archanioła.

4 grudnia tegoż roku uczestniczył 
w poświęceniu kaplicy św. Barbary 
i sztandaru NSZZ „Solidarność” na 
polu głównym Zakładów Górniczych 
Polkowice.

14 grudnia na polu głównym ZG 
Polkowice, kiedy załoga po proklamo-
waniu stanu wojennego zaprotesto-
wała strajkiem okupacyjnym udzielał 
wespół z ks. Gniatczykiem sakramen-
tu spowiedzi i Komunii św. członkom 
komitetu strajkowego i górnikom.

Od 16 grudnia, kiedy strajkujące 
załogi górnicze okupowały kopalnię 
Rudna, odprawiał msze św. na polu 
głównym, z ks. Gniatczykiem i ks. 
Eugeniuszem Jankiewiczem z Głogo-
wa, a następnie dołączył do strajkują-
cych górników na szybie zachodnim, 
gdzie trwał udzielając pociechy ka-
płańskiej i sprawując przywództwo 
duchowe aż do spacyfikowania kopal-
ni przez oddziały ZOMO.

W latach 1982 - 1984 trwał na 
duszpasterskiej placówce w Polkowi-
cach jako duchowny wspierający pod-
ziemne struktury „Solidarności” Za-
głębia Miedziowego, współorganiza-
tor pomocy, a od końca 1982 r. samo-
dzielnie organizujący pomoc dla ro-
dzin aresztowanych lub skazanych na 
więzienie członków „S”.

W tym czasie razem z ks. Gniatczy-
kiem, a od roku 1983 samodzielnie od-
prawiał msze św. w intencji Ojczy-
zny, w kościele w Rynku w Polkowi-
cach.

Ksiądz Zbigniew Dołhań udzielał 
swego mieszkania, a przede wszyst-
kim był kapłanem wspierającym du-
chowo, krzepiącym Bogiem potrzebu-
jących duchowego wsparcia uczestni-
ków zalążków MKK NSZZ „Solidar-
ność” Zagłębia Miedziowego. Można 
to przeczytać w aktach dochodzeń SB 
prowadzonych przeciw członkom tzw. 
„nielegalnych struktur „Solidarno-
ści” a dostępnych we wrocławskim 
oddziale IPN.

W czerwcu 1983 r. zorganizował 
pielgrzymkę górników – członków 
„Solidarności” - na mszę św. odpra-
wioną na Partynicach we Wrocławiu 
przez Papieża Jana Pawła II.

Obecnie jest proboszczem parafii 
p.w. Wniebowzięcia NMP we Wro-
cławiu i budowniczym kościoła św. 
Ojca Pio na Partynicach.
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GŁOGÓW
Jeszcze w 1944 roku 

w Berlinie zapadła decy-
zja, że Głogów będzie za-
mieniony w twierdzę. 
W zasięgu działań bojo-
wych miasto znalazło się 
w drugiej połowie stycz-
nia l945 r. na skutek po-
stępów radzieckiej opera-
cji zaczepnej “Wisła - Od-
ra”. Dlatego też po 25 
stycznia 1945 r. dowódz-
two niemieckie wydało 
rozkaz o zatrzymywaniu 
wszystkich żołnierzy nie-
mieckich przejeżdżają-
cych przez miasto i włą-
czan iu  i ch  do  za łog i 
twierdzy. Ponadto zdecy-
dowano o ewakuowaniu 
ludności cywilnej, któ-
ra w 90% opuściła Gło-
gów. Początkowo linię 
obrony  próbowano 
utworzyć na przedpo-
lach miasta, potem jed-
nak na skutek szybkich 
postępów armii sowiec-
k ie j  wydano rozkaz 
o wycofaniu wszystkich 
jednostek do miasta. Sza-
cunkowo załoga twierdzy 
wynosiła ok. 10-18 tys. 
żołnierzy. W lutym Fe-
stung Glogau znalazło się             
w okrążeniu sowieckim, 
mimo to Berlin zakazał 
kapitulacji.” Barykady na 
u l i cach ,  zwały  z iemi 
przed ciągnącymi się kilo-
metrami okopami, druty 
kolczaste, tabliczki z na-
pisem: “Achtung Minen”, 
w o r k i  z  p i a s k i e m 
w oknach, na parapetach 
poukładane granaty za-
czepne, stalowe kozły i je-
że na ulicach, powbijane 
ukośnie w bruk stalowe 
szyny” –oto wygląd Gło-
gowa w okresie obrony.

13 lutego 1945 r. przeła-
mano I linię obrony w mie-
ście, 10 dni później rozpo-
częły się walki uliczne. 
W marcu zaś strona so-
wiecka rozpoczęła naloty 
oraz ostrzał artyleryjski 
twierdzy.

Pod koniec marca został 
zdobyty dworzec kolejowy 
oraz wyparto Niemców 
z Ostrowa Tumskiego. To 
spowodowało decyzję do-
wództwa obrony o kapitu-
lacji podpisanej 1 kwietnia  
1945r. Zaś 3 kwietnia 1945 
r. Naczelne Dowództwo 
Wermachtu oficjalnie ogło-
siło upadek Festung Glo-
gau.

Nie wiem, czy Głogów 
obchodzi dzień swego wy-
zwolenia, ale bardzo bym 
się zdziwiła  zważywszy 
na to, że w końcowej fazie 
II wojny miasto zostało po 
prostu zdobyte i zniszczo-
ne  w  95 %.  

LEGNICA

ARMIA CZERWONA 
WKRACZA

Pierwszy żołnierz  ra-
d z i e c k i  p o j a w i ł  s i ę 
w mieszkaniu przy ul. Kar-
tuskie już 8 lutego, jak opo-
wiada naoczny świadek: „ 
Wyglądał strasznie. Buty 
miał powiązane drutami, 
karabin na sznurku. Usiadł 
w fotelu pod piecem  i za-
snął”. Żołnierz wyraźnie 

się zabłąkał, ponieważ 
większa grupa przekroczy-
ła mosty przy ul. Kartu-
skiej i przy ul. Wrocław-
skiej w dniu następnym, 
czyli 9 lutego. Miasto było 
właściwie wyludnione, 
a walk nie było niemal ogó-
le. Ostrzelano przedmie-
ście głogowskie, powoli 
zajmowano miasto: centra-
lę telefoniczną, elektrownię 
miejską (w całym mieście 
natychmiast zgasło światło 
i zamilkły telefony). Wie-
czorem dotarli do ul Grab-
skiego oraz na Tarnikó-
w(uznany za dzielnicę ka-
pitalistów). Niewiel-

ka  potyczka 
miała miejsce przy ul Zło-
toryjskiej i Alei Zwycię-
stwa, gdzie Rosjan ostrze-
lali żołnierze Wermachtu 
oraz Hitlerjugend. Zajęto 
również Zamek, który 
spłonął. I tu niejasne jest, 
czy z powodu obrony 
przez jednostki policji nie-
mieckiej, czy z powodu ra-
dzieckiego wandalizmu. 
Jeśli chodzi o potyczki lot-
nicze to była jedna albo 
i nie. Są informacje o tym, 
że lotnictwo radzieckie 
zbombardowało dworzec 
i że myśliwce „starły się 
w zwycięskiej walce nie-
mieckim samolotem”, są 
jednak i takie relacje, które 
mówią, że to Niemcy chcie-
li zniszczyć dworzec i że 

nie było radzieckich my-
śliwców, tylko kukuruźni-
ki, a jeszcze inna relacja 
wspomina próbę strącenia 
niemieckiego samolotu ku-
rierskiego. Tak czy owak 
dworzec ocalał. W każdym 
razie 10 lutego miasto 
w całości znało się w rę-
kach radzieckich. Utwo-
rzono Wojskową Komen-
datura miasta

R A D Z I E C K I E  P O -
RZĄDKI

 Rozpoczęło się szabrow-
nictwo, rabunki i ogólne 
bezhołowie. Codziennie 
wybuchały pożary, zwane 

przez mieszkańców „wi-
watowymi” na cześć zwy-
cięstwa Armii Czerwonej. 
Bezczeszczono kościoły: 
np.  „kościół św. Jana urato-
wali przed spaleniem fran-
cuscy robotnicy przymuso-
wi, którzy ugasili pożar 
podłożony w kościele i bu-
dynkach klasztornych.”, 
tylko nieugięta postawa 
duchowieństwa stojącego 
na straży kościołów urato-
wała je prze zniszczeniem. 
Zmuszano byłe niemieckie 
robotnice przymusowe do 
prowadzenia szabru. Wy-
bierano co cenniejsze rze-
czy i wysyłano pociągami 
do ZSRR. Pierwsze władze 
polskich komunistów  poja-
wiły się w Legnicy w kwiet-
niu 1945 r., zarząd miasta 

zaś ukonstytuował się 
w maju 1945 r. niemniej, 
gdy lipcu wojskowe wła-
dze radzieckie postanowiły 
czasowo przesiedlić pol-
skich osadników na Zaka-
czawie, nikt z formalnych 
władz cywilnych się temu 
nie przeciwstawił. 

Według Słownika Języ-
ka Polskiego wyzwolenie 
to „kres niewoli; odzyska-
nie niepodległości”. Jeśli 
więc zastosujemy tę defini-
cję do wydarzeń z lutego 
1945 r. to chyba trudno 
nam będzie nazwać je wy-

z w o l e -
niem Le-
gnicy. Do-
dam jesz-
c z e ,  ż e 
oficjalnie 
Z i e m i e 
Zachod-
nie i Pół-
n o c n e 

mały stanowić rekompen-
satę za Polskę Wschodnią 
przyłączoną do ZSRR jed-
nak faktycznie podobnie 
jak cała Polska znalazły się 
pod okupacją sowiecką. 
Legnica to nawet w sposób 
dosłowny: 30% miasta zna-
lazło się w wyłącznym 
władaniu Sowietów, któ-
rzy  nawet mieli ograniczo-
ny, ale jednak wpływ na 
obsadzanie stanowisk we 
władzach miasta.       

Agnieszka Rurak-Żeleźy
BIBLOGRAFIA:
1. Adam Stępień, Niem-

cy w Legnicy w latach 
1945-1948, w rękopisie  
2.Joanna Lilla-Świącik 

„Podwójnie strzeżeni. Ar-
mia Radziecka w Legnicy 

(1945-1993)
internet

9 lutego, czyli 
kłopotliwa 
rocznica.
„Ruski 
wkracza”

Dokładnie 68 lat temu Armia 
Czerwona wkroczyła do Legni-
cy. Z tej okazji na Pomniku 
Wdzięczności dla Armii Ra-
dzieckiej pojawił się okoliczno-
ściowy transparent.

Rocznica tzw. powrotu do 
macierzy nie umknęła anoni-
mowym mieszkańcom Legnicy, 
którzy wyspecjalizowali się już 
w przypominaniu o roli ZSRR w 
zniewoleniu Polski i Legnicy. 
Tym razem na kontrowersyj-
nym pomniku w sercu miasta 
wywiesili transparent przedsta-
wiający Czerwonoarmistów 
opatrzony napisem: „Ruski 
wkracza”.WYZWOLENIE

Dwa miasta, dwa wyzwolenia, a żadne prawdziwe.

Polacy nie mogą czuć 
się de facto gospoda-
rzami we własnym 

kraju, bo ogromna część 
firm ma już właściciela za 
granicą, a opłaca pracowni-

ków resztkami z pańskiego 
stołu, czyli tym, czego nie 
pożre wcześniej zarząd. I nie 
da jmy s i ę  zba łamuc i ć 
pokrętną, neoliberalną argu-
mentacją, że o wszystkim 

decyduje wolny rynek, 
a Polska może konkurować 
wyłącznie niskimi kosztami 
pracy. Polska miała konku-
rować innowacyjnością, 
kapitałem ludzkim, czyli 
indywidualnymi zdolno-
ściami i kwalifikacjami. Co 
z tego wyszło, ministrze 
Boni? Nic.

Dogonimy Unię…  
za 35 lat

Eksperci podają, że dzi-
siejszy poziom zarobków 
krajów dawnej Piętnastki 
UE osiągniemy za 35 do 50 
lat! Czyli wtedy, gdy wszy-
scy dziś pracujący będą już 
na emeryturze. Co to za 
oferta? A przecież w tym 
czasie Europa odskoczy od 
nas dalej. Profesor ekono-

mii Mieczysław Kabaj sza-
cuje,  że przy obecnych 
wskaźnikach wzrostu wy-
nagrodzeń i tempie wzro-
stu PKB wynoszącym 3 
proc. polskie wynagrodze-
nia dogonią płace UE za 34 
lata, czyli ok. roku 2045. 
(zob. tabela). W przypadku 
5-proc.  tempa wzrostu 
trwałoby to 21 lat, ale póki 
co w 2012 roku PKB wzrósł 
tylko o 2 proc. a prognozy 
na 2013 są bardziej pesymi-
styczne. Poziom wydajno-
ści pracy UE osiągniemy 
dużo szybciej. – Wydajność 
jest mniejsza nie dlatego, że 
w pracę wkładamy mniej 
wysiłku. Powodem jest to, 
że firmy często nie mają 
najnowszych technologii 
produkcji i nowoczesnych 

maszyn – mówi prof. Ka-
baj.

Niskie płace to poza bra-
kiem zatrudnienia, główny 
powód masowej emigracji. 
Skoro np. rzeźnik w Niem-
czech czy Norwegii zarobi 
5–7 razy więcej niż w Polsce 
(w Norwegii ze stawką 100 
zł za godzinę), to wybierze 
kraj, w którym może zapew-
nić godne życie swojej rodzi-
nie i zarobić na uczciwą 
emeryturę.

Podwyżki albo Polsko, 
do widzenia

Według badań Eurostatu 
średnie miesięczne wyna-
grodzenie brutto w Polsce 
jest jednym z najniższych 
w Europie (por. wykres). 
Wyprzedzamy tylko Rumu-

nię, Łotwę i Litwę. Polak za-
rabiający średnią krajową 
wynoszącą ok. 3500 zł brutto 
może sobie tylko pomarzyć 
o przeciętnej pensji miesz-
k a ń c a  L u k s e m b u r g a 
(w przeliczeniu 16 700 zł), 
Duńczyka (15 870 zł) czy 
Niemca (10 100 zł). Coraz 
częściej te marzenia zamie-
nia w rzeczywistość i mówi 
Polsce „do widzenia”.

W Polsce głosi się, że 
o wysokości wynagrodzeń 
decyduje wolny rynek. Tyl-
ko dlaczego tak skrajne dys-
proporcje w zarobkach nie 
są akceptowane w innych 
krajach? – Kiedy w Niem-
czech ujawniono, że szef 
Volkswagena zarabia 70 ra-
zy więcej niż średnia dla 
pracowników w tej firmie, 
wybuchł skandal. Mimo że 
te kwestie nie są regulowane 
prawnie – zaznacza prof. 
Mieczysław Kabaj.

Skandynawia, w której 
dysproporcje dochodowe 
są niewielkie, najmniej od-
czuwa teraz skutki kryzysu. 
To kwestia stosunków spo-
łecznych, jakości dialogu 
społecznego, etyki biznesu. 
Zadaniem polityków po-

winno być zabieganie o wy-
równywanie gigantycznych 
dysproporcji w zarobkach. 
Ale oni się z tego zadania 
zwolnili i, jak kury ziarno, 
łykają neoliberalne przyka-
zania.

Niskie wynagrodzenia to 
przyczyna rosnącego bezro-
boc i a ,  co  po twie rdz i ł 
w grudniu GUS. W 2012 ro-
ku płace realne pracowni-
ków spadły o 0,3 proc. Pola-
cy mniej wydawali, firmy 
ograniczały  produkc ję 
i zwalniały, a to wszystko 

przełożyło się na niższy od 
zakładanego wzrost gospo-
darczy, który wyniósł tylko 
2 proc.

Nie jest też prawdą, że 
w Polsce nie ma z czego 
podnosić pracownikom 
pensji. Jeżeli na kontach firm 
znajduje się 200 mld zł, a ich 
zarządy zostały suto nagro-
dzone, to znaczy, że w ban-
kach są wypracowane przez 
pracowników zyski, których 
zostali pozbawieni. Po-
wiedzmy mocniej – zostali 
ograbieni!

Waldemar Bartosz, czło-
nek zespołu komisji trój-
stronnej ds. polityki gospo-
darczej i rynku pracy, szef 
ZR Świętokrzyskiego

Bardzo konsekwentnie od 
wielu lat w Polsce tworzy się at-
mosferę antypracowniczą i an-
tyzwiązkową. Teraz, w kryzy-
sie, lansuje się tezę, że związki 
zawodowe przyczyniają się do 
spowolnienia gospodarczego, bo 
nie chcą przystać na obniżenie 
albo zamrożenie płac, a jeśli płac 
nie zamrozimy, wzrośnie bezro-

bocie. W głównych mediach ten 
pogląd dominuje. Utarło się 
przekonanie, powtarzają to poli-
tycy, że niskie płace są ratun-
kiem dla miejsc pracy, co oczy-
wiście jest nieprawdą. Odwrot-
nie – jeśli podnosi się płace, lu-
dzie więcej konsumują i trzeba 
zatrudniać nowych pracowni-
ków do produkcji. Ważne spo-
strzeżenie: w roku ubiegłym 
management podniósł sobie wy-
nagrodzenia średnio o 25 proc. 
w Polsce. Natomiast płace real-
ne pracowników spadły o 0,3 
proc. Dla jasności – nie mówię, 

że zarządy mają mało zarabiać, 
ale nikt nie trąbi, że jeśli jest źle, 
to solidarnie zaciskajmy pasa. 
Nikt nie woła, że w sytuacji, 
gdy pracownikom spadają płace 
realne, zarządy sobie podnoszą 
i to aż o 25 proc. A to przecież 
dane GUS-u.

Jednym z głównych wekto-
rów wzrostu gospodarczego by-
ło spożycie wewnętrzne. Bada-
nia pokazują, że przeciętny Po-
lak zarabiający średnią płacę 
lub mniej, konsumuje dobra 
produkowane w Polsce, czyli 
przyczynia się do rozwoju go-

spodarki. Natomiast osoby 
o najwyższych zarobkach, 
członkowie zarządów, wydają 
pieniądze na konsumpcję luk-
susową, importowaną. Tak na-
prawdę więc rozwijają gospo-
darkę, ale nie naszą.

Polacy nie są skazani na ni-
skie płace, ale trzeba wzmocnić 
związki zawodowe. Po prostu 
u nas nie ma równowagi mię-
dzy pracą a kapitałem. Jeśli 
wzmocnimy związki zawodo-
we, one wymuszą wyższe wy-
nagrodzenia. Dziś rozpiętości 
w zarobkach są gigantyczne. 
Dzięki „S” kilkanaście lat temu 
przyjęto regulacje dotyczące ko-
minów płacowych. Tylko co 
z tego, skoro robi się wszystko, 
by one nie obejmowały zarzą-
dów. Wystarczy inaczej uloko-
wać kogoś w strukturze korpo-
racji, by te przepisy go nie obo-
wiązywały.

Wyzysk Polski
Nie ma prawdziwej wolności bez własności. tymczasem Polaków, mimo pozornej wolności politycznej 
i wolności słowa (coraz bardziej ograniczanej), utrzymuje się w sytuacji półzniewolenia pod względem 
ekonomicznym. Polskim problemem numer jeden są niskie płace.

Rozmowa z prof. ekonomii Mieczysławem Kabajem  
z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

– Czy tak duże rozpiętości w wynagro-
dzeniach jak w Polsce są dla Europy Za-
chodniej rzeczą naturalną? U nas akcepto-
wana jest sytuacja, w której np. prezes 
banku zarabia 120-krotność najniższej pła-
cy w tym banku.

– Nie, to nie jest normalne. W takich kra-
jach jak Francja, Niemcy czy Wielka Bryta-
nia, obowiązuje zasada, że prezes banku 
może zarabiać 20-krotność średniej płacy 
w swoim banku. Przy czym wzrost jego 
wynagrodzenia jest uzależniony od tej 
średniej. Jeżeli średnia rośnie, to rosną 
także jego dochody. Wobec tego prezesi 
w Niemczej, Francji i Wlk. Brytanii dążą do 
tego, by wynagrodzenia pracowników ro-
sły. Płace prezesów rosną proporcjonalnie 
do wzrostu średniego wynagrodzenia. 
Wyższe płace to rosnący popyt, a popyt to 
nowe miejsca pracy.

– Czy ta relacja płac zarządów do wyna-
grodzeń pracowników wynosząca 1:20, 
jest gdzieś prawnie zapisana?

– Nie, to są zasady ładu korporacyjnego 
i etyki biznesu. One mówią, że nie może być 
tak, że płaca pracownika wynosi 1, a płaca 
prezesa wynosi 120, że to jest niemoralne. 
Nie ma przepisów, które by to regulowały. 
Płace prezesów we Francji, Niemczech i Wlk. 
Brytanii mogą się zwiększać proporcjonalnie 
do wzrostu średnich płac pracowników. To 
etycznie uzasadnione. W Polsce płace preze-
sów oderwano od średnich płac pracowni-
ków. Te rozpiętości nie powinny być wyższe 
niż 1:20. Rozpiętości wynagrodzeń są nie-
wielkie w krajach skandynawskich, które naj-
lepiej funkcjonują teraz w czasie kryzysu 
i mają najwyższe tempo wzrostu. Te kraje za-
wsze krytykowano za nadmierny „socjal”, ale 
one najlepiej na tym wyszły.

– W Polsce wynagrodzenia prezesów 
wymknęły się spod kontroli. Jak wrócić do 

modelu, który obowiązuje we wspomnia-
nych krajach?

– To bardzo trudne pytanie. Jedyną rze-
czą, która funkcjonuje we współczesnej Eu-
ropie jest progresja podatkowa. Ktoś, kto za-
rabia np. 0,5 mln zł miesięcznie powinien 
płacić znacznie wyższe podatki od tego, kto 
zarabia tysiąc złotych. Progresja podatkowa 
w sposób pośredni reguluje te relacje. Jeśli 
korporacje chcą tak hasać przy zarobkach 
prezesów, to bardzo proszę, ale powinien to 
korygować system podatkowy i tak jest 
w wielu krajach. W Polsce, w stosunku do 
wielu państw UE, mamy najniższe podatki 
dla ludzi o najwyższych wynagrodzeniach. 
W wielu krajach maksymalne wynagrodze-
nia są opodatkowane w granicach 40–60 
proc. W Polsce – 32 proc. Nie chcę głosić ha-
sła: podnieśmy podatki. Raczej zaapelował-
bym do przedsiębiorców i organizacji praco-
dawców, by przy wynagradzaniu pracowni-
ków stosować zasady etyki biznesu. Tylko ty-
le i aż tyle.

– W Polsce słyszymy, że średni poziom 
płac i emerytur dzisiejszej UE osiągniemy 
za 35–50 lat. Czy jesteśmy na to skazani?

– Opracowałem trzy warianty, wg których 
osiągniemy poziom UE z 2010 roku. Najbar-
dziej pesymistyczna prognoza dotyczy nie-
stety wynagrodzeń. A to ma ogromne kon-
sekwencje. Jeżeli ciągle płace w Polsce będą 
czterokrotnie niższe niż średnia w UE, to 
znajdziemy się w bardzo trudnym położeniu. 
Ludzie wybierają optymalne rozwiązanie, 
czyli wyższe płace i lepsze warunki pracy, ale 
na emigracji.

Przyszła wielka fala wyżu absolwentów, 
która potrwa do 2015 roku. Ona wynika z po-
przedniego wyżu demograficznego. W każ-
dym roku liczba absolwentów wyniesie ok. 
700 tysięcy, w tym prawie 500 tys. absol-
wentów szkół wyższych. To ogromne wy-

zwanie. Jeśli nie znajdziemy dla tych ludzi 
pracy, odpowiednio wynagradzanej, to oni 
powiedzą Polsce „do widzenia”. A już dla 30 
proc. młodych nie ma w Polsce pracy. To 
kwestia określonej polityki, którą rząd powi-
nien prowadzić. Grupą 700 tys. absolwen-
tów każdego roku (w latach 2011–15) nikt 
się w rządzie nie zajmuje. Jeżeli nie zwiększy-
my zatrudnienia o 2 mln osób w ciągu 5 lat, 
to ci ludzie wyjadą.

– Ze strony pracodawców zawsze słyszy-
my, że nie można w Polsce podnosić wyna-
grodzeń, bo to będzie skutkowało wzro-
stem bezrobocia.

– Nie ma w literaturze przedmiotu dowodu 
na to, że wzrost minimalnych wynagrodzeń, 
np. o 50 proc. powoduje gwałtowny wzrost 
bezrobocia. Są dwa eksperymenty: węgier-
ski i słowacki. Na Węgrzech rząd doszedł do 
wniosku, że trzeba podnieść płacę minimal-
ną o 100 proc. Wszyscy ekonomiści krzycze-
li, że to doprowadzi do katastrofy. Okazało 
się, że ten wzrost wynagrodzeń, które były 
bardzo niskie, doprowadził do wzrostu popy-
tu, a wzrost popytu – do wzrostu zatrudnie-
nia. Bo przecież, producenci wytwarzają 
swoje wyroby, by je sprzedać. Węgierskie 
doświadczenie sprzed 5 lat dowodzi, że to nie 
jest groźne. Uważam, że szybciej należy pod-
nosić minimalne wynagrodzenie niż rośnie 
średnie, bo to powoduje wzrost popytu.

Niskie wynagrodzenia są także powodem 
wzrostu bezrobocia. Płace tworzą popyt. Lu-
dzie, którzy zarabiają minimalne bądź średnie 
wynagrodzenia, niemal wszystko wydają na 
zakup dóbr podstawowych, więc jest to po-
pyt efektywny. W przeciwieństwie do grup 
bardzo dobrze nagradzanych, które często 
pieniądze po prostu zamrażają i one nie służą 
niczemu. 

Krzysztof Świątek  tygodnik Solidarność

Średnie miesięczne 
wynagrodzenie brutto w UE  
(w przeliczeniu na złote)

Źródło: eurostat (2011) i obliczenia własne

Luksemburg  16 700

Dania  15 870 

Irlandia  14 400

Belgia  12 500

Szwecja  12 430 

Finlandia  12 300

Austria  11 600

Francja  11 000

Holandia  10 900

Wielka Brytania  10 800

Niemcy  10 100

Włochy  8 800

Słowania  7 200

Grecja  6 850 

Malta  5 900

Poertugalia  5 400

Czechy  4 100

Sowacja  3 750

Estonia  3 600

Węgry  3 550 

Polska  3 500

łotwa  2 800

Litwa  2 650

Rumunia  2 500  

Liczba lat i rok osiągnięcia przez Polskę poziomu UE
Równe tempo wzrostu gospodarczego  3 proc.  5 proc.

PKB na mieszkańca 16 lat (2026)  10 lat (2020)

Wydajność pracy na pracującego 20 lat (2030)  12 lat (2022)

Przeciętne wynagrodzenie za przepracowaną godzinę 34 lata (2044)  21 lat (2031)
Źródło: Obliczenia prof. Mieczysław Kabaja, IPiSS
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Legnica, 23.03.2013 r. Centrum Spotkań im. Jana Pawła II,  
Pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, Legnica

Patronat honorowy: J.e. bp 
stefan cichy, biskup legnicki 

Pani dorota czudowska, 
senator rP

PLAN:
10.00 – przywitanie gości i 

wprowadzenie w konferencję – 
senator Dorota Czudowska.

10.10 – prof. dr hab. Stani-
sław Cebrat – Zakład Genomi-
ki, Prodziekan Wydziału Bio-
technologii Uniwersytetu Wro-
cławskiego.

Tytuł wykładu: Genetyczne 
konsekwencje zapłodnienia po-
zaustrojowego.

11.00 – ks. dr hab. Andrzej 
Muszala – Międzywydziałowy 
Instytut Bioetyki Uniwersytetu 
Jana Pawła II w Krakowie.

Tytuł wykładu: „Daj mi dzie-
ci, inaczej umrę” (Rdz 30, 1). 
Niepłodność, in vitro a etyka.

11.45-12.15 – przerwa
Podczas przerwy zorganizo-

wane zostanie stoisko z książka-
mi prelegentów. Będzie również 

możliwość wypicia kawy i her-
baty.

12.15 – mgr Mirosława Szy-
maniak – FCCP of Poland., bio-
log, cytolog, Instruktor Creigh-
ton Model System, Poznań. 

Tytuł wykładu: Creighton 
Model i NaProTECHNOLOGY 
w diagnozowaniu i leczeniu za-
burzeń zdrowia prokreacyjne-
go.

13.00 – Dyskusja – prowa-
dzenie ks. dr hab. Bogusław 
Drożdż, prof. PWT Wrocław.

13.45 – Podsumowanie Kon-
ferencji – pan Andrzej Toma-
szewski – Stowarzyszenie Kato-
lickie Civitas Christiana.

Organizatorzy:
Duszpasterstwo Rodzin Die-

cezji Legnickiej
Prawo i Sprawiedliwość – Le-

gnica
Stowarzyszenie Katolickie 

Civitas Christiana

Marsz dla  
Życia i Rodziny

Konferencja „Poznaj prawdę o in vitro” 

W Niedzielę Palmową, 24 marca 
2013 roku, ulicami Legnicy przejdzie, 
piąty już, Legnicki Marsz dla Życia. 
W ubiegłym roku IV Legnicki Marsz 
dla Życia zgromadził ponad 3000 
uczestników.

W tym roku manifestacja przyjmie nową nazwę: 
Marsz dla Życia i Rodziny, a hasłem przewod-
nim będą słowa Dziękujemy Rodzicom. W ten 

sposób Organizatorzy pragną zwrócić uwagę na funda-
mentalną wartości Rodziny, rozumianej jako związek 
kobiety i mężczyzny. Natomiast hasło Marszu zachęca do 
wdzięczności rodzicom za dar życia i wychowania. Do 
wspólnej manifestacji zaproszone są zatem całe rodziny, 
aby dać świadectwo wartości macierzyństwa i ojcostwa. 

Po raz pierwszy Legnicki Marsz, poprzedzi otwarta 
konferencja pod tytułem „Poznaj prawdę o in vitro”, któ-
ra odbędzie się 23 marca, w godzinach 10:00-15:00 w Cen-
trum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy.

Tradycją jest, iż Marsz poprzedzają inicjatywy charyta-
tywne i modlitewne. Po raz trzeci inicjujemy krucjatę 40 
Dni dla Życia. Tym razem zapraszamy Was do zgłasza-
nia się telefonicznego i podejmowania czuwania w swo-
ich domach. Rodzaj modlitwy jest dowolny. Ważne by 
wspólnie zachować ciągłość czuwania w intencji życia 
przez 960 godzin w dzień i w nocy. Modlitwa rozpoczęła  
się 13 lutego, w środę popielcową, o godzinie 12.00, a za-
kończy w Niedzielę Palmową wraz z rozpoczęciem V Le-
gnickiego Marszu dla Życia i Rodziny.

Zapraszamy  także do zaangażowania w inicjatywę 
charytatywną Rodzina Rodzinie, która wspiera chrześci-
jan prześladowanych na Bliskim Wschodzie. Prosimy 
o pomoc

 w sprzedaży różańców wykonanych przez chrześcijan 
z Palestyny. To wielkie wyzwanie, ale też wspólnie ma-
my wielkie możliwości - w tej sprawie zapraszamy do 
korespondencji pod adresem: biuro.ksmdl@gmail.com.

Wszystkie inicjatywy będą miały swoje zwieńczenie na 
V Legnickim Marszu dla Życia i Rodziny. W Niedzielę 
Palmową, 24 marca, podczas Mszy Św. w Kościele MB 
Królowej Polski w Legnicy zakończy się krucjata modli-
tewna 40 Dni Dla Życia oraz odbędzie się podsumowanie 
zbiórki charytatywnej „Rodzina Rodzinie”. Jak co roku, 
także i tym razem wybrane osoby złożą publiczną dekla-
rację wstąpienia na drogę Duchowej Adopcji Dziecka Po-
czętego.


