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Szkolenia
Pierwsze z dwóch zaplanowa-

nych szkoleń z Prawa pracy, w ra-
mach cyklu PEZ, odbyło się w Le-
gnicy w dniach 19 - 20 kwietnia 
2013 r. Dotyczyło m.in. podziału 
prawa, wykładni prawa pracy 
w Konstytucji RP, zagadnień zwią-
zanych ze stosunkiem pracy, urlo-
pami pracowniczymi i wynagro-
dzeniami za pracę oraz ustawy 
o tzw. zwolnieniach grupowych. 
Uczestnicy, korzystając z aktów 
prawnych, rozwiązywali zadania - 
przypadki, z którymi zetknęli się 
pośrednio lub bezpośrednio 
w praktyce związkowej, a propo-
nowane przez nich rozwiązania 
analizował, prowadzący szkolenie, 
Piotr Wegner. W warsztatach 
wzięło udział 18 osób z następują-
cych organizacji: Zakłady Wzboga-
cania Rud Oddział KGHM Polska 
Miedź SA w Polkowicach, WPEC 
w Legnicy SA, Haerter Technika 
Wytłaczania Sp. z o. o. w Legnicy, 
Volkswagen Motor Polska Sp. z o. 
o. w Polkowicach, Przedsiębior-
stwo Budowy Kopalń PeBeKa SA 
w Lubinie, Powiatowy Urzęd Pra-
cy w Lubinie, Zakłady Górnicze 
„Lubin” Oddział KGHM Polska 
Miedź SA w Lubinie i Pogotowie 
Ratunkowe w Legnicy.

Druga część Prawa pracy odbę-
dzie się w maju w Karpaczu. 

mmm
26 kwietnia br. w Sali Kolumno-

wej Sejmu odbyła się sesja Rady 
Ochrony Pracy. W czasie obrad zo-
stały wygłoszone dwa wykłady:

 Badanie okoliczności i przy-
czyn wypadków przy pracy oraz 
kontrola skuteczności stosowania 
środków zapobiegających tym 
wypadkom.
 Społeczne koszty wypadków 

przy pracy

Region Zagłębie Miedziowe re-
prezentował koordynator ds. BHP 
Wojciech Zawadzki.

W związku z Międzynarodo-
wym Dniem Pamięci Ofiar Wy-
padków przy Pracy i Chorób Za-
wodowych, przypadającym co ro-
ku 28 kwietnia, Wojciech Zawadz-
ki, Regionalny koordynator ds. 
bhp, zwrócił się do komisji zakła-
dowych NSZZ „Solidarność” 
z prośbą o zainteresowanie się sy-
tuacją członków Organizacji, któ-
rzy ulegli wypadkowi przy pracy 
lub chorobie zawodowej i z tego 
powodu nie świadczą pracy. 

Nadgodziny 

bez 
zmian

  Posłowie nie zgodzili się, aby 
wynagrodzenie za pracę w godzi-
nach nadliczbowych w nocy i dni 
świąteczne zostało zmniejszone 
o 20 proc. Nie będzie też dłuż-
szych niż 60-minutowe przerw na 
załatwienie spraw osobistych - in-
formuje Dziennik.Gazeta Praw-
na. 

Najważniejszymi zmianami we 
wspomnianych przepisach będą 
rządowe propozycje ograniczające 
się głównie do wprowadzenia 
12-miesięcznych okresów rozlicze-
niowych i ruchomego czasu pracy. 

 – Wprowadzenie 12-miesięcz-
nych okresów rozliczeniowych 
sprawi, że wiele osób i tak nie do-
stanie dodatków do nadgodzin, bo 
formalnie ich nie będzie. Dziś 
w wielu firmach pracownicy two-
rzą komitety kolejkowe, by praco-
wać w godzinach nadliczbowych, 
bo to oznacza dodatkowe dochody 
– mówi Janusz Łaznowski, członek 
Trójstronnej Komisji ds. Społecz-
no-Gospodarczych z ramienia 
NSZZ „Solidarność”. 

hd 

Byli opozycjoniści 
dostaną zasiłki?
Senatorowie zajmą się niebawem dwoma projektami ustaw, które 
opozycjonistom z czasów PRL, zapewniłyby formalną pomoc 
państwa. Ich gorącą zwolenniczką jest m.in. legnicka senator 
Dorota Czudowska.

Jeden z projektów ustawy 
piszą działacze dawnej pod-
ziemnej „Solidarności”. 

W ubiegłym tygodniu poinfor-
mowali senatorów, że pracują 
nad ustawą o „statusie wetera-
na opozycji wobec dyktatury 
komunistycznej PRL w latach 
1971-1989 oraz korpusie wete-
rana opozycji antykomuni-
stycznej”.

Weteranom walki z PRL-
-owskim reżimem zapewniała-
by ona m.in. dostęp do służby 
zdrowia, wsparcie w staraniach 
o przydział mieszkania komu-
nalnego, a także specjalne renty 
– informuje Gazeta Wyborcza.

Jednocześnie nad swoim pro-
jektem pracuje grupa senato-
rów. Ich ustawa miałaby przy-
znania najbiedniejszym, zasłu-
żonym działaczom opozycji an-
tykomunistycznej zasiłków 
w wysokości najniższej emery-
tury.

Senator Dorota Czudowska 
już zapowiada, że poprze takie 
rozwiązania. – Byłoby to wiel-
kie zadośćuczynienie dla ludzi, 
dzięki którym doszło do obale-
nia w Polsce komunizmu. Nie-
stety nie wszyscy oni odnaleźli 
się w nowej rzeczywistości. 
I dziś żyją na skraju ubóstwa. 

Na państwie spoczywa obo-
wiązek pomocy dla nich – mó-
wi legnicka senator PiS. 

Z faktu pojawienia się projek-
tów zadowolona jest również 
„Solidarność”.

- Lepiej późno, niż wcale! – 
mówi Bogdan Orłowski, prze-
wodniczący NSZZ „Solidar-

ność” Zagłębia Miedziowego. 
– Wielu naszych kolegów, któ-
rzy byli prześladowani przez 
komunę, straciło zdrowie. 
Dziś żyją w biedzie. A ich 
oprawcy z „ubecji” opływają 
w luksusach. Mają wielokrot-
nie wyższe emerytury! – do-
daje.

Sprawa członków RN 
u Rzecznika Praw 
Obywatelskich

Naczelnik Wydziału Prawa Gospodar-
czego i Podatkowego z upoważnienia 
Rzecznika Praw Obywatelskich po otrzy-
maniu stanowiska z MSP zapozna się z 
dokumentacją i dokona analizy sprawy 
oraz oceni czy istnieją podstawy do pod-
jęcia dalszych działań... 

Co czeka 
młodych ludzi

Bezrobocie wśród mło-
dych ludzi na świecie rośnie 
w zastraszającym tempie - 
podaje Gazeta Wyborcza za 
raportem MOP - Do końca 
2013 r. bez pracy będzie na 
całym świecie ponad 73 mln 
osób do 29. roku życia. 

Według opublikowanego 
wczoraj raportu bezrobocie 
w grupie nieuczących się osób 
pomiędzy 15. a 29. rokiem ży-
cia w 2012 r. wyniosło 12,4 
proc. W tym roku wzrośnie 
do 12,6 proc. Do 2018 r. ma 
wynieść 12,8 proc. W Unii Eu-
ropejskiej bezrobocie mło-
dych wynosi 18 proc. i jest naj-
wyższe od dwóch dekad.

Przyczyną jest m.in. roz-
bieżność między rynkiem 
pracy a wykształceniem. 
Umiejętności absolwentów 
wyższych uczelni nie są kom-
patybilne z potrzebami ryn-
ku pracy. Tak więc z jednej 
strony osoby z najniższym 
wykształceniem mają naj-
większe problemy ze znale-
zieniem pracy, z drugiej zaś 
strony rośnie liczba absol-
wentów wyższych uczelni, 
którzy pracują poniżej swo-
ich kwalifikacji na niskopłat-
nych miejscach pracy.

Dodatkowo rośnie również 
liczba umów śmieciowych. 
Co czwarty młody Europej-
czyk pracuje na pół etatu, 40 

proc. na umowie na czas 
określony. Problem dotyczy 
szczególnie krajów rozwijają-
cych się. Mieszka w nich 90 
proc. młodych całego świata. 
Tamtejsi 20-latkowie są za-
trudniani na krótkie okresy, 
na czarno, za pensję mniejszą 
niż średnia krajowa.

W krajach lepiej rozwinię-
tych rośnie liczba NEET-sów, 
czyli tych młodych, którzy 
nie pracują, nie uczą się, nie 
uczestniczą w stażach zawo-
dowych. Średnio w pań-
stwach rozwiniętych do tej 
grupy należy 15,8 proc. mło-
dych. Co szósty nastolatek 
nie robi nic. 

KK NSZZ „S”

Papież  
Franciszek  
dziękuje

Papież Franciszek po-
dziękował za gratulacje 
i zapewnienie o modli-
twie, które z okazji wybo-
ru na Stolicę Piotrową 
przesłali mu członkowie 
Zarządu Regionu Zagłe-
bie Miedziowe NSZZ 
„Solidarność”.

List  z  podziękowa -
niem w imieniu Ojca 
Świętego nadesłał  do 
przewodniczącego ZR 
Bogdana Orłowskiego 
asesor mons. Peter B. 
Wells z watykańskiego 
Sekretariatu Stanu.

Ponad tysiąc osób  uczestniczyło w Lubinie w marszu o wolne media. 

Manifestanci nieśli 
t r a n s p a r e n t y , 
wznosili okrzyki 

broniące mediów niezależ-
nych. Skandowano hasła: 
„Cała Polska z was się śmieje 

gdzie są drogi i koleje”, 
„Chodźcie z nami moherami”, 
„Raz sierpem raz młotem 
czerwoną hołotę”, „Całe zło to 
PO”, „Niepodległość nie na 
sprzedaż”, oraz „ Nie oddamy 

wam Telewizji Trwam”.
Był to już trzeci marsz wol-

nych mediów zorganizowany 
w naszym regionie. Wcześniej 
podobne manifestacje odbyły 
się w  Legnicy i  Głogowie. 

W święto pracy maszerowano 
ulicami Lubina. Wcześniej 
w kościele Maksymiliana Kolbe 
na Przylesiu odprawiono uro-
czystą mszę świętą w intencji oj-
czyny.

Uczestnicy szli w kierunku 
centrum. W pierwszym rzędzie 
widać było posłanki Prawa 
i Sprawiedliwości, Elżbietę Wi-
tek i Marzenę Machałek oraz se-
nator Dorotę Czudowską. Byli 

działacze PiS z Lubina, Głogo-
wa i Legnicy. W marszu szli 
również przedstawiciele Soli-
darności. Nie zabrakło zwolen-
ników Radia Maryja i Gazety 
Polskiej.

UWaGa! Wyłudzają pieniądze 
powołując się na PIP

Grupa oszustów próbu-
je wyłudzić pieniądze od 
osób prowadzących dzia-
łalność gospodarczą. Jeśli 
otrzymasz wezwanie do 
zapłaty 185 zł, podpisane 
przez rzekomego inspek-
tora pracy, nie daj się na-
brać.

 
Jan Buczkowski, kierow-

nik PiP w Legnicy
Fałszerze powołują się na 

Państwową Inspekcję Pracy. 
Osoby prowadzące działal-
ność gospodarczą mogą 
otrzymać wezwanie do za-
płaty 185 zł „celem uzyska-
nia w ciągu 30 dni Certyfika-
tu Polskiej Inspekcji Pracy 
(...)”. 

Jan Buczkowski, kierow-
nik legnickiego oddziału PIP 
ostrzega i jednocześnie in-
formuje, że Państwowa In-
spekcja Pracy takich certyfi-
katów nie wydaje, a tym 
bardziej nie pobiera żad-
nych opłat za takie doku-
menty.

- Na wezwaniach do za-
płaty umieszczony jest znak 
graficzny PIP i podpis in-
spektora pracy, co dodatko-
wo może wprowadzać w 
błąd i działać na korzyść fał-
szerzy. 

Chodźcie z nami, 
moherami
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Hańba, wstyd, skandal!
Hańba, wstyd, skandal!

Kolejna pikieta pod ADO 
Ponad dwustu związkowców NSZZ „Solidarność” z Legnicy, Głogowa, Lubina, 
Polkowic, Jawora i Złotoryi protestowało w środę pod fabryką ADO w Legnickiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Zgodnie z zapowie-
dziami „Solidarno-
ści” w środę pod 

legnicką fabryką firanek 
doszło do dużej manifestacji 
związkowców z całego 
regionu. Przez minione sie-
dem dni pod ADO codzien-
nie protestowali związkowcy 
z legnickich zakładów pracy. 
W środę pod fabrykę przyje-
chało ponad 200 działaczy 
„Solidarności” z Lubina, 
Polkowic, Jawora i Złotoryi.

Związkowcy ponownie 
domagali się od właścicieli 
ADO przywrócenia do pracy 
zwolnionej dyscyplinarnie 

szwaczki, zaprzestania łama-
nia praw związkowych oraz 
podwyżki wynagrodzeń.

W środę pod ADO było 
gorąco. Hańba, wstyd, skan-
dal! – krzyczeli związkowcy 
przy fabrycznej bramie.

- Przez tydzień codziennie 
protestowaliśmy, ale chyba 
popełniliśmy błąd, bo robili-
śmy to po polsku. Może pre-
zes Schroeiber nas nie zrozu-
miał? Dlatego dziś wykrzy-
czymy nasze żądania po nie-
miecku! – mówił Bogdan Or-
łowski, przewodniczący re-
gionu NSZZ „Solidarność” 
Zagłębie Miedziowe.

Szef Sekcji Krajowej Gór-
nictwa Rud Miedzi NSZZ 
„Solidarność” Józef Czy-
czerski wytłumaczył pikie-
tującym dlaczego napisał 
w sprawie legnickiej fabryki 
ADO list kanclerz Angeli 
Merkel i prezydenta Joachi-
ma Gaucka.

- Prezydent Gauck wielo-
krotnie odwoływał się do 
ideałów „Solidarności”. 
Dziękował jej za wolność dla 
wschodnich Niemiec!

W słowach nie przebierał 
też Dariusz Dąbrowski, szef 
komisji zakładowej „Soli-
darności” w polkowickiej fa-

bryce Volkswagena. – Jeste-
śmy świadkami zamachu na 
niezależność związkową. 
Panią Teresę wyrzucono 
z pracy za wywieszenie flagi 
„Solidarności”. A przecież 
za tę flagę nasi rodzice prze-
lewali krew!

Jeśli rozmowy między za-
rządem niemieckiej spółki 
i związkowcami nie przynio-
są kompromisu, w przyszłym 
tygodniu pod ADO dojdzie 
do jeszcze większych prote-
stów. Do Legnicy mają przy-
jechać działacze „Solidarno-
ści” z całego Dolnego Śląska, 
a także górnicy ze Śląsk
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Referendum sondażowe przeciwko 
zmianom w prawie pracy

Koleżanki i Koledzy  
Członkowie NSZZ „Solidarność” 
Do Sejmu RP wpłynęły projekty zmian w kodeksie pracy wprowadzające  
m.in. 12-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy. 

Lista uczestników 
RefeRendum Sondażowegow oRganizacji zakładowej/międzyzakładowej/oddziałowej/Podzakładowej* nSzz „SolidaRność”w …………………………………………………………………………………………………………….…nazwa pracodawcy* zostawić właściwą nazwę

Lp. 1. Imię i nazwisko
Podpis

Instrukcja dla osób 
przeprowadzających 
akcję referendalną:

Zgodnie z uchwałą KK nr 2/2013 ws. działań Związku wobec polityki rzą-
du, „Solidarność” postawiła ultimatum koalicji rządzącej domagając się wy-
cofania szkodliwych dla pracowników projektów nowelizacji Kodeksu pracy 
dotyczących uelastycznienia czasu pracy oraz realizacji następujących 6-ciu 
postulatów: 
l  Zaniechanie likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługujących pra-

cownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych lub o szczegól-
nym charakterze,

l  Uchwalenie przez Sejm RP ustaw ograniczających stosowanie tzw. 
umów śmieciowych, 

l  Zaprzestanie likwidacji szkół i zaprzestanie przerzucania finansowania 
szkolnictwa publicznego na samorządy, 

l  Stworzenie osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulg po-
datkowych dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie 
niezawinionego przestoju produkcyjnego, 

l  Podwyższenie wysokości płacy minimalnej zgodnie z projektem złożo-
nym przez NSZZ „Solidarność” 

l  Stworzenie ustawy o systemie rekompensat dla przedsiębiorstw ener-
gochłonnych.

Daliśmy rządowi czas do 17 kwietnia 2013 r. grożąc, że w przypadku bra-
ku pozytywnych reakcji Sztab Akcji Protestacyjnej zorganizuje do końca 
września br. ogólnopolską, narodową manifestację protestu. Ponadto, Ko-
misja Krajowa zobowiązała wszystkie struktury Związku do przeprowadze-
nia referendum w sprawie udziału w ogólnopolskiej akcji protestacyjnej do 
strajku włącznie. Niestety – co było do przewidzenia - rząd nie zamierza reali-
zować naszych postulatów. Dlatego realizując postanowienie KK urucha-
miamy sondaż w zakładach pracy. 

W preambule do ankiety referendalnej zawarliśmy tylko dwie najważniej-
sze kwestie: elastyczne zmiany w czasie pracy i umowy śmieciowe. To po-
zwoli uprościć przeprowadzenie głosowania. Jednak protest organizowany 
jest we wszystkich wymienionych powyżej postulatach. Należy to w sposób 
jednoznaczny tłumaczyć pracownikom.

W czasie przeprowadzania referendum należy rozpowszechniać wśród 
pracowników ulotki „Nie daj się orżnąć”. Ta dość drastyczna ulotka w spo-
sób obrazowy pokazuje co nas czeka po wprowadzeniu zmian. 

Uwaga! Należy pamiętać, że to badanie sondażowe, mające na celu zasię-
gnięcie opinii wśród naszych członków i pracowników, którzy zechcą wypo-
wiedzieć się w tej formie. Nie jest to wiążące referendum strajkowe w myśl 
ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Jeśli podejmiemy decyzję o 
takim strajku, zostanie przeprowadzone osobne głosowanie. 

Koniecznie też trzeba dopilnować aby pracownicy biorący udział w refe-
rendum odpowiadali na dwa pytania.

Materiały merytoryczne do przeprowadzenia referendum można otrzy-
mać w regionie lub znaleźć na stronach internetowych:

Ulotki i plakaty: http://www.solidarnosc.org.pl/zmiany-w-czasie-pracy.
html ;

Opinia w sprawie zmian w KP: http://www.solidarnosc.org.pl/pl/prezy-
dium-2013/4-stycznia-2013-1/2013.html 

Akcję referendalną rozpoczynamy od zaraz, aby wyniki zebrane z po-
szczególnych jednostek do 7  czerwca br. spłynęły do Regionu, a 10 czerw-
ca do Komisji Krajowej.

Sposób przeprowadzenia samej akcji zależny jest od decyzji Komisji przy 
zachowaniu poniższych warunków:    
l  Komisja przygotowuje materiały do przeprowadzenia referendum. 

Materiały do przygotowania to:  
- imienna lista członków Organizacji z miejscem na złożenie podpisu  
- „coś” w rodzaju urny  
- karty „Referendum sondażowe” w odpowiedniej liczbie

l  Komisja podczas głosowania: 
- Informuje czego dotyczy referendum, rozdaje ulotki 
- Pilnuje, żeby każdy uczestnik złożył podpis potwierdzając w ten spo-
sób udział w głosowaniu 
- Pilnuje, żeby każdy otrzymał kartę „Referendum sondażowe” i wrzu-
cił ją do urny

l  Każdy uczestnik głosowania, na imiennej liście przygotowanej przez 
Komisję, potwierdza własnym 

l  Głosowanie  jest anonimowe.
l  Głosują wszyscy członkowie organizacji zakładowej/międzyzakłado-

wej/podzakładowej/oddziałowej.
l  Z przeprowadzonej akcji komisja zakładowa/międzyzakładowa spo-

rządza informację o liczbie głosów oddanych w głosowaniu, w tym: 
- liczbę odpowiedzi „tak” na pytanie 1  
oraz  
- liczbę odpowiedzi „tak” na pytanie 2.

Do informacji, którą można przesłać do Regionu drogą elektroniczną, Ko-
misja załącza imienne listy uczestników wraz z ich podpisami potwierdzają-
cymi udział w głosowaniu – proszę je dostarczyć kierownikowi oddziału lub 
przesłać, przywieźć do Regionu.

Proponowane zmiany zakładają również stosowanie ruchomego czasu pracy, dzielenie 
doby pracowniczej oraz różną ilość godzin pracy. W wyniku tych zmian pracownik 
może być zmuszony do pracy, bez naliczonych nadgodzin, po 12 godzin dziennie od 

poniedziałku do soboty, przez ponad pół roku. W sposób dowolny pracodawca będzie mógł 
kształtować dobę pracowniczą, np. poprzez wprowadzanie kilkugodzinnych przerw w cią-
gu dnia pracy oraz w zależności od potrzeb uczynić swojego pracownika całkowicie dyspo-
zycyjnym. Zgodnie z nowym prawem możliwe będzie obniżenie wynagrodzenia poprzez 
niepłacenie nadgodzin. 

Polityka rządu doprowadziła do masowego nadużywania tzw. umów śmieciowych, czyli 
stosowanych w miejsce etatu umów cywilnoprawnych. Takie zatrudnianie znacząco obniża 
lub pozbawia pracownika ubezpieczeń społecznych, czyli przyszłej emerytury i płatnego 
zwolnienia lekarskiego, a także płatnego urlopu wypoczynkowego, ochrony sądu pracy, czy 
dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. 

NSZZ „Solidarność” zdecydowanie sprzeciwia się tym nieludzkim i antypracowniczym 
zmianom. Komisja Krajowa zdecydowała o zorganizowaniu ogólnokrajowego protestu i ak-
cji strajkowych w zakładach pracy. Dlatego zwracamy się do Was z następującymi pytania-
mi:

 m Pytanie 1
Czy weźmiesz udział w przygotowywanym przez NSZZ „Solidarność” strajku przeciw-

ko wymienionym powyżej zmianom w kodeksie pracy i za ograniczeniem stosowania 
umów śmieciowych?

taK      nie

 m Pytanie 2
Czy weźmiesz udział w przygotowywanej przez NSZZ „Solidarność” ogólnopolskiej ma-

nifestacji w Warszawie przeciwko wymienionym powyżej zmianom w kodeksie pracy i za 
ograniczeniem stosowania umów śmieciowych?

taK      nie

 

nie daj się orżąć
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Nie jes teśmy już 
w Polsce Jana Paw-
ła II, tak kochanej, 

wspominanej przez dzieje 
w kolejnych pielgrzymkach, 
w Gnieźnie i w Krakowie, 
w Bydgoszczy i na Wester-
platte. Mieszkamy na ziemi 
wypalonej przez nienawiść, 
gdzie byle paniusia mienią-
ca się twórcą kultury pisze 
o następcy św. Piotra per 
„ch...” i kłamie o Nim w naj-
ohydniejszy sposób. Jeste-
śmy, nomen-omen na ziemi 
Palikotów, którzy palą 
wszystko, co było święte, na 

ziemi Kutzów, Śród et con-
sortes., spod tego samego 
niszczycielskiego znaku nie-
nawiści. Jesteśmy na pustyni 
kultury, gdzie laury zdoby-
wa się za opluwanie wiel-
kiej, bohaterskiej tradycji 
polskiego narodu (filmy 
„Pokłosie”, „Obława”), 
gdzie w teatrze – bez goli-
zny, rynsztoku słownego 
i „tfurczego” przerabiania 
arcydzieł na mielonkę – nie 
ma spektaklu. Exempla? 
Spektakle panów Klaty 
i Garbaczewskiego (pasz-
port „Polityki”) i legionów 

innych, działających od 
Warszawy poprzez Kraków 
i Poznań do Torunia. Goli-
zna, seks, transseksualizm, 
gejostwo, lesbijstwo – to 
jest treść „głębokiego prze-
kazu kulturowego” pol-
skiego teatru. Nie dziwota – 
taki jest duch ministerstwa 
podobno dziedzictwa naro-
dowego. Duch, który „nie 
lata kędy chce”, ale kędy mu 
nakazano, promując np. 
z okazji polskiego przewod-
nictwa w Unii skandaliczny 
komiks o Chopinie. Ruina 
absolutna wszelkich warto-

ści. A publika, zapewne 
w 90 proc. ochrzczona, 
rechocze z najgłupszych 
prześmiewek z polskości, 
wiary... W roku Wiary, w 8 
lat po śmierci „największego 
z rodu Słowian” minister-
stwo kultury i dziedzictwa 
narodowego nie w tym jed-
nym akcie  wpisuje  s ię 
w program niszczenia kul-
tury, w imię kształtowania 
nowego Europejczyka, bez 
ojczyzny, bez wartości 
chrześcijańskich, słowem – 
bezdomnego wędrowca 
albo ekspatrydy na wła-

snym terytorium, „najwięk-
szego niewolnika z rodu Sło-
wian”. Takiego tam łacha 
byłej Europy...

Nasz papież, jak i dzisiej-
szy, tak nikczemnie przez 
polskie lewactwo ponie-
wierany, wspaniały Franci-
szek – mieli świadomość 
grozy wiszącej nad świa-
tem, Jan Paweł II – w szcze-
gólności też nad swoją oj-
czyzną.

Prosił nas: zachowajcie 
całe to dziedzictwo kultury, 
któremu na imię Polska – 
dziś byle pętaczyna z pasz-
portem „Polityki” owo 
d z i e d z i c t w o  o p l u w a , 
ośmiesza na... narodowej 
s cen ie  S ta rego  Tea t ru 
w Krakowie, Wyspiańskie-
go wprowadza między 
gówno („ptok ptokowi nie 
jednaki, dusza duszy nie 
dorówna, nie poleci orzeł 
w gówna”).  Na scenie, 
gdzie za komuny (!!) rodziła 
się świetność i wielkość tej 
sceny. A aktorzy – nic. Ino 
se grają. Krzyż – znak od 
zawsze wielki i  święty 
w naszych dziejach. Jan Pa-
weł II mówił – brońcie tego 
krzyża, dziękował góralom 
za cześć dla niego. I co? 

W majestacie prawa krzyż 
bezczeszczono na Krakow-
skim Przedmieściu w War-
szawie, mało – przy aproba-
cie prezydenta RP i najwyż-
szych hierarchów, którzy 
posuwali się nawet do groź-
by zasuspendowania wobec 
pasterzy spod krzyża.

Europa już przegrała, 
Polska właśnie przegrywa. 
Jan Paweł II miał nadzieję, 
że to z Polski wyjdzie ta 
iskra, która podpali Europę 
– miłosierdziem i miłością. 
Dziś ta nadzieja jest bardzo 
płonna. Ten naród, Jego na-
ród, Jego Ojczyzna nie sta-
nęły na wysokości zadania. 
I tu się nie ma co łudzić – 
żaden najświętszy człowiek 
za nas niczego nie zrobi, je-
śli nie wykażemy się odwa-
gą i obroną wartości wyzna-
wanych. Odwagą i n d y 
w i d u a l n ą. Żadnego tam 
chowania się za „ja do ko-
ścioła chodzę”. Kościołem 
mamy być na co dzień – wo-
bec bliźnich. I wobec całego 
świata, „choćby nikt od was 
nie wymagał, musicie sami 
od siebie wymagać”.

Elżbieta Morawiec
Tygodnik Solidarność

Papież Jan Paweł II  
i jego wskazania
Tytuły krzyczą: 8 lat od śmierci błogosławionego Jana Pawła II, koncerty, msze 
św. A rzeczywistość? Gdzie wobec Jego wskazań jesteśmy, co zrobiliśmy z Jego 
wielką nauką, z jego wielkim proroczym zawołaniem: „Niech zstąpi Duch Twój 
i odnowi oblicze ziemi”? Odnowił, na chwilę, na 16 miesięcy festiwalu 
Solidarności. Gdzie jesteśmy teraz, my, z naszymi sumieniami, z naszym 
katolicyzmem, polskością i patriotyzmem?

Goście specjali Kongresu: Dariusz Kowalski (Janusz 
Tracz z serialu „Plebania”) , Eleni z zespołem oraz zespół 
akrobatyczny Ocelot z Legnicy

1. Przygotowanie do Kongresu
- od listopada 2012 katechezy w Radio Plus i tygodniku 

„Niedziela” w cyklu „Przed Kongresem Rodzin Diecezji Le-
gnickiej”

- wezwanie w modlitwie powszechnej podczas Eucha-
rystii za rodziny i Kongres

- Wielkopostny List Pasterski „Rodzina solą ziemi” Bi-
skupa Legnickiego na niedzielę przed I Niedzielą Wielkiego 
Postu (10.02.2013)

- nowenna do Świętej Rodziny w intencji rodzin naszej 
diecezji i w intencji Kongresu (od 13.02 – Środa Popielco-
wa do 21.02) 

- nowenna do św. Józefa przed uroczystością św. Józe-
fa w intencji rodzin naszej diecezji i Kongresu Rodzin 

2. Kongres rodzin – Krzeszów 18.05.2013 r.
9:00 – recepcja
10:00 – prelekcja na temat wartości rodziny: Andrzej 

Ładyżyński (Wrocław)
10:45 – przerywnik muzyczny: chór „Millenium” z Wał-

brzycha i kapela góralska „Janicki” z Borówna (Czarny 
Bór)

11:15 - Świadectwo Świadectwo powie pan Dariusz 
Kowalski z małżonką. Jest aktorem teatru Nowego w Ło-
dzi. Popularność zyskał dzięki roli Janusza Tracza w seria-
lu „Plebania”

11:45 – Przygotowanie do Eucharystii 
12:00 – EUCHARYSTIA pod przewodnictwem Biskupa 

Legnickiego Stefana Cichego Po Komunii Świętej – akt za-
wierzenia rodzin diecezji legnickiej Matce Bożej Łaskawej i 
św. Józefowi.

W czasie Mszy św. zostanie zawarte małżeństwo, które 
pobłogosławi Biskup Legnicki Stefan Cichy.  Podczas Eu-
charystii śpiewa chór „Millenium”. 

13:30 – Otwarcie wystawy w Domu Opata o Nikolausie 
von Lutterottim OSB oraz Piknik Rodzinny: 

a. stoiska ruchów i stowarzyszeń (każdy ruch przygoto-
wuje swoje stanowisko wzdłuż głównej alei)

b. w auli u sióstr benedyktynek punkt informacji na te-
mat: 

- naprotechnologii
- Naturalnego Planowania Rodziny
c. wystawa na placu o obronie życia ludzkiego
d. plac zabaw dla dzieci przy scenie (siostry magdalen-

ki)
e. stoiska z jedzeniem i piciem - zupa, bułki, napoje itp. - 

pizza - ciasta
f. w czasie pikniku przygrywa Kapela Góralska „Janicki” 
g. na zakończenie pikniku występ zespołu OCELOT z 

Legnicy (zespół ten miał swój występ na Gali Mistrzów 
Sportu w Warszawie w dniu 5.01.2013 r.)

15:00 – Adoracja i Koronka do Bożego Miłosierdzia 
15:30 – Godzina Świadectw - Domowy Kościół - Ruch 

Szensztacki ,  Ekipy Notre Dame - Spotkania Małżeńskie 
16:30 – Koncert w Bazylice – Gwiazda Kongresu ELENI 

organizatorzy:
1. Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin
2. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
3. Domowy Kościół
4. Doradcy Życia Rodzinnego
5. Ruch Szensztacki
6. Spotkania Małżeńskie
7. Ekpiy Notre Dame
8. Ruch SYCHAR
9. Ruch Rodzin Nazaretańskich 

Kongres Rodzin Diecezji 
Legnickiej 
Rodzina solą ziemi
Krzeszów 18 maja 2013 roku


