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Szkolenia


We współpracy z Działem Szkoleń 
Komisji Krajowej w dniach 22 - 23 maja 
br. zorganizowano szkolenie „Stosunki 
międzyludzkie w miejscu pracy”, które-
go celem było scharakteryzowanie po-
zytywnych i negatywnych zjawisk 
w tym zakresie i zaprezentowanie spo-
sobów przeciwdziałania tym ostatnim. 
W warsztatach wzięli udział przedsta-
wiciele Związku z organizacji w: VOSS 
Automotive Polska Sp. z o. o. w Nowej 
Wsi Legnickiej, Haerter Technika Wy-
tłaczania Sp. z o. o. Sp. k. w Legnicy, 
Cynk-Mal SA w Legnicy, KGHM Me-
traco Sp. z o. o. w Legnicy, Legnickiej Bi-
blioteki Publicznej oraz przewodniczą-
cy oświaty chojnowskiej i jaworskiej. 
Szkolenie przeprowadziła Maryla Ko-
ścińska z Działu Szkoleń KK.


W dniach 23 - 24 czerwca br. w Legni-

cy odbyło się szkolenie Zasady działa-
nia komisji rewizyjnej, którego celem 
było przedstawienie uczestnikom  za-
sad działania komisji rewizyjnej, pogłę-
bienie znajomości prawa wewnątrz-
związkowego oraz opanowanie pod-
staw zarządzania finansami podstawo-
wych jednostek organizacyjnych. 
Warsztaty przeprowadziły Ewa Kosio-
rowska i Lidia Marszałek. Organizacje 
reprezentowane były przez przedstawi-
cieli z: Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach, 
Nadleśnictwa ze Złotoryi, oświaty lu-
bińskiej i Tauron Dystrybucja SA Od-
dział w Legnicy.


Po raz kolejny Dział Szkoleń Komi-

sji Krajowej, we współpracy z Dzia-
łem Szkoleń Regionu, w dniach 30 
czerwca - 1 lipca br. przeprowadził 
szkolenie „Stosunki międzyludzkie 
w miejscu pracy”. Podczas zajęć 
scharakteryzowano pozytywne i ne-
gatywne zjawiska w tym zakresie 
i zaprezentowano sposoby przeciw-
działania tym ostatnim. W warszta-
tach wzięli udział przedstawiciele 
Związku z organizacji w: Sanden Ma-
nufacturing Poland Sp. z o. o. w Po-
lkowicach, Zespole Opieki Zdrowot-
nej w Złotoryi i oświaty lubińskiej. 
Szkolenie przeprowadziła Maryla 
Kościńska z Działu Szkoleń KK. 

Mszy przewodni-
czył sam jubilat, 
ojciec Euzebiusz 

Ciaciek wraz z byłym pro-
boszczem ojcem Zbignie-
wem Kluską oraz obec-
nym proboszczem ojcem 
Janem Janusem. Kazanie 
wygłosił ojciec Kluska. Na 
mszy obecni byli przed-
stawiciele Solidarności 
z pocztem sztandarowym, 
senator Dorota Czudow-
ska i wielu przyjaciół ojca 
Ciaćka.

Ojciec Euzebiusz Cia-
ciek w Legnicy przebywał 
w latach 1977-1989, był ka-
techetą młodzieży i dusz-
pasterzem akademickim, 
od maja 1980 r. pełnił 
funkcję gwardiana i pro-
boszcza parafii p.w. św. 
Jana Chrzciciela.

Od sierpnia 1980 r . 
wspierał organizowanie 
struktur „Solidarności” 
w Legnicy. 31 VIII 1980 na 
prośbę Komitetu Strajko-
wego w Wojewódzkim 
Przedsiębiorstwie Komu-
nikacyjnym w Legnicy od-
prawił mszę świętą polo-

wą w bazie autobusowej. 
2 lutego 1981 r . Ojciec Eu-
zebiusz dokonał poświę-
cenia pierwszego sztanda-
ru NSZZ „Solidarności” 
w Regionie, Organizacji 
Zakładowej NSZZ „Soli-
darność” w ówczesnych 
Zakładach Mechanicz-
nych “Legmet”. 2 lutego 
1982 r. w pierwszą roczni-
cę poświęcenia sztandaru 
w „Legmecie” odprawił 
mszę św. za Ojczyznę. 
I tak co roku tego samego 
dnia.

1981-1989 był kapela-
nem “Solidarności“ Rolni-
ków Indywidualnych 
w byłym woj. legnickim, 
udostępniał pomieszcze-
nia klasztoru na spotkania 
działaczy „Solidarności” 
Rolników Indywidual-
nych. 22.I.1989 r. na proś-
bę Tymczasowego Komi-
tetu „Solidarności” RI woj. 
legnickiego odprawiona 
została w kościele fran-
ciszkańskim w Legnicy 
msza św. w 115 rocznicę 
urodzin Wincentego Wi-
tosa.

Przechowywał, przez 
krotki czas, pieniądze zde-
ponowane przez człon-
ków Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego NSZZ  
„Solidarność” Regionu 
Dolny Śląsk w Legnicy.

Był współorganizato-
rem Legnickich Tygodni 
Kultury Chrześcijańskiej 
i podporą dla ruchów pa-
triotycznych w Legnicy.
[:galeria=1404652674]

Głosiciel kazań patrio-
tycznych. Swoimi homi-
liami i kazaniami poru-
szał istotne problemy 
tamtych czasów, słowa je-
go przyciągały rzesze 
wiernych m.in. co roku na 
legnickim Rynku podczas 
uroczystości Bożego Cia-
ła. Podczas uroczystości 
Bożego Ciała w 1989 r. za-
prezentował wieloty-
sięcznemu tłumowi kan-

dydatów do parlamentu 
z “Solidarności”.

Współorganizator i koor-
dynator pomocy dla bied-
nych, represjonowanych, 
zwalnianych z pracy, tym 
którzy się ukrywali oraz ich 
rodzinom. Klasztor legnicki 
był miejscem schronienia 
dla prześladowanych 
w stanie wojennym.

2 lutego1990 r. zaproszo-
ny z Kowar do parafii św. 
Jana Chrzciciela, dokonał 
poświęcenia dwóch sztan-
darów NSZZ „Solidar-
ność” Zakładów Przemy-
słu Odzieżowego ”Mila-
na” i Zakładu Energetycz-
nego oraz wygłosił oko-
licznościowe kazanie. 3 
maja 1990 r. podczas uro-
czystości Matki Bożej Kró-
lowej Polski i Rocznicy 
Konstytucji na legnickim 
stadionie odprawiona była 

Msza św. I tu również Oj-
ciec Euzebiusz Ciaciek wy-
głosił kazanie. Zaproszeń 
do Legnicy było wiele.

Za swoją działalność pa-
triotyczną był inwigilowa-
ny przez służby PRL. Wie-
lokrotnie wzywany na 
rozmowy ostrzegawcze 
do władz miejskich i woje-
wódzkich SB Legnicy oraz 
do Prokuratury Woje-
wódzkiej.

W 2008 r. Rada Miejska 
Legnicy wyróżniła Ojca 
Euzebiusza Ciaćka odzna-
ką „Zasłużony dla Legni-
cy”.

11 grudnia 2010 roku 
Piotr Duda przewodniczą-
cy Komisji Krajowej NSZZ 
Solidarność odznaczył 
w Legnicy ojca Euzebiu-
sza Ciaćka odznaką „Za-
służony dla NSZZ Solidar-
ność”.  

Kolejarze: 
To ostatnie ostrzeżenie

Około 2 tysięcy kolejarzy 
pikietowało 23 czerwca 
przed siedzibą Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju. 
Kolejarska Solidarność za-
powiada zaostrzenie akcji 
protestacyjnych do strajku 
włącznie, jeżeli jej postulaty 
nie zostaną spełnione.

 - Dzisiejsza demonstracja 
to było ostatnie ostrzeżenie. 
Jeżeli rządzący nie spełnią 
naszych żądań, rozpocznie-
my przygotowania do znacz-
nie bardziej zdecydowanej 
akcji protestacyjnej, tak aby 
jesienią osiągnąć gotowość 
strajkową - powiedział po za-
kończeniu pikiety Henryk 
Grymel, szef Sekcji Krajowej 
Kolejarzy NSZZ Solidarność.

W trakcie akcji protestacyj-
nej w ministerstwie została 
złożona petycja. Kolejarze 
domagają się m.in. zaprzesta-

nia błędnej w ich ocenie poli-
tyki centralizacji zarządzania 
spółkami kolejowymi. Jak 
wskazują, rozpoczęte działa-
nia centralizacyjne na kolei 
już dziś doprowadziły do 
utraty ok. 5 proc. rynku to-
warów przewozowych oraz 
spadku przewozów pasażer-
skich o 10 proc. - We wszyst-
kich spółkach kolejowych 
usiłuje się wdrożyć tzw. pio-
nowe zarządzanie. Rozrasta-
ją się centrale w Warszawie, 
a doświadczeni kolejarze 
w terenie tracą pracę. Tylko 
w PKP Polskich Liniach Ko-
lejowych pracę może stracić 
800 osób. To prowadzi do de-
gradacji polskich kolei - za-
znacza Henryk Grymel.

Region Zagłębie Miedzio-
we reprezentowało kilkuna-
stu kolejarzy.

www.solidarnosckatowice.pl

Zarząd Regionu 
wybrał prezydium

 
Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe 

NSZZ „Solidarność” odbyły się wybory prezydium.
Zarząd Regionu postanowił, że w obecnej kadencji prezydium będzie li-

czyło 4 osoby. W skład prezydium weszli: Piotr Wegner - zastępca prze-
wodniczącego, Ewa Kosiorowska - sekretarz ZR oraz Krystyna Marcinow-
ska - członek prezydium.

Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ„Solidarność”powołał rów-
nież nową Radę Regionalnego Funduszu Strajkowego. Zostali wybrani: 
Włodzimierza Broda, Jacek Dziuba, Mieczysław Krzywy, Jacek Krawczun 
i Jarosław Ratka. W skład Rady wchodzą takze: przewodniczący ZR 
i skarbnik ZR.

Józef Czyczerski i Bogu-
sław Szarek z Solidarności 
oraz  Leszek Hajdacki 
z OPZZ zasiądą w Radzie 
Nadzorczej KGHM Polska 
Miedź SA.

 
Dopiero wyrok Sądu Ape-

lacyjnegoo we Wrocławiu 
zmusił przedstawiciela Skar-
bu Państwa do zagłosowa-
nia nad Czyczerskim i Haj-

dackim. Powołanie ich za-
kończyło trzyletni spór. 

- Cieszę się, że minister skar-
bu wrócił po latach do prze-
strzegania przepisów. Sąd jed-
nak wyraźnie wskazał, że to, 
co minister robił przez te trzy 
lata,było działaniem na szkodę 
spółki. Mam nadzieję, że teraz 
będziemy mogli przyjrzeć się 
całej sytuacji, jaka miała miej-
sce w spółce. W mojej ocenie 

niektóre decyzje podejmowa-
ne przez władze koncernu 
fundamentalnie zagrażają 
przemysłowi miedziowemu 
w Polsce - mówił Czyczerski.

 Przypomnijmy iż Czy-
czerski i Hajdacki trzykrot-
nie  byli wybierani przez za-
łogę do rady, ale przedstawi-
ciele Skarbu Państwa upo-
rczywie łamali prawo i nie-
powoływali ich do rady.

Prawie jak w Korei Północnej. 
A tego jednego „górala”, który 
na mnie nie głosował odnajdę! 

- śmiał się Bogdan Orłowski. Dodał 
jeszcze, że rezultat przyjął z ogromną 
satysfakcją, ale i pokorą, która zobo-
wiązuje go do podjęcia jeszcze cięż-
szej pracy dla Związku w obecnej 
kadencji.

 
Rządy Orłowskiego w Regionie to 

prawdziwy okres prosperity związku. 

Dziś region  to ponad 120 organizacji 
związkowych, które zrzeszają około 
15 tysięcy członków, co plasuje Zagłę-
bie Miedziowe proporcjonalnie na 
pierwszym miejscu w kraju pod 
względem liczności.

Poza przewodniczącym związkow-
cy wybrali również 20-osobowy za-
rząd. W jego skład weszli: Włodzi-
mierz Broda, Marek Budziak, Józef 
Czyczerski, Jacek Dziuba, Adam Ja-
nuchta, Rafał Klaudel, Ewa Kosiorow-

ska, Jacek Krawczun, Mieczysław 
Krzywy, Andrzej Kucharski, Ryszard 
Lis, Iwona Maisner, Krystyna Marci-
nowska, Wojciech Obremski, Ireneusz 
Pasis, Jacek Pobihuszka, Franciszek 
Poselużny, Jarosław Ratka, Piotr We-
gner i Tomasz Wiecheć.

Do komisji rewizyjnej wybrani zo-
stali Tomasz Kulik, Renata Łuczyńska, 
Bogusław Mrowiec, Wojciech Nosal 
i Mieczysław Stachniewicz. Wybrano 
też delegatów na Krajowy Zjazd.  

DYŻURY IRENUSZA MICHALAKA, 
przewodniczącego Rady Regionalnej Sekcji Emerytów 
i Renictów NSZZ „Solidarnosć” Zagłębie Miedizowe 

w siedziebie 
Zarządu Regionu przy ulicy Skarbka 9:

- wtorek w godzinach od 9:00 - 11:00
- piątek w godzinach od 14:30 - 16:00

Związkowcy w Radzie Nadzorczej KGHM

lecie święceń 
kapłańskich ojca Ciaćka50 

W kościele pw. świętego Jana Chrzciciela w Legnicy odprawiona została Msza święta z okazji 
50 rocznicy święceń kapłańskich ojca Euzebiusza Ciaćka.

Ojciec Euzebiusz Cia-
ciek w Legnicy przebywał 
w latach 1977-1989, był ka-
techetą młodzieży i dusz-
pasterzem akademickim, 

Współorganizator i koor-
dynator pomocy dla bied-
nych, represjonowanych, 
zwalnianych z pracy, tym 
którzy się ukrywali oraz ich 
rodzinom. Klasztor legnicki 

VIII WZD Regionu Zagłębie Miedziowe

Orłowski 
przewodniczącym 
w Zagłębiu 
Miedziowym
Uczestnicy Walnego Zebrania Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ 
Solidarność wybrali swojego przewodniczącego. Po raz czwarty z rzędu 
stanowisko to będzie piastował Bogdan Orłowski. Poparło go aż 98 z 99 
delegatów zebrania sprawozdawczo-wyborczego. To najlepszy wynik odkąd 
Orłowski ubiega się o rolę przewodniczącego oraz najlepsze potwierdzenie jego 
znakomitej pracy w związku. On sam krótko i żartobliwie komentuje całą 
sytuację:
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Uchwały, stanowiska 
i apele przyjęte na 
sesji sprawozdawczo-
wyborczej 
VIII WZD Regionu 
Zagłębie Miedziowe
Legnica, 27 czerwca 2010 r.

Stanowisko nr 1
ws. podatku od niektórych kopalin
VIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Za-

głębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” stanow-
czo protestuje przeciw stosowaniu przez Rząd 
RP ustawy o podatku od niektórych kopalin do-
tyczącej wyłącznie KGHM Polska Miedź S.A.

Jesteśmy przekonani, że podatek specjalny 
w takim wymiarze – bez uwzględnienia kosztów 
produkcji - w sposób zasadniczy wpłynie na 
skrócenie okresu eksploatacji złóż polskiej mie-
dzi.

Skutki tej ustawy już ograniczają rozwój i za-
trudnienie, czego konsekwencją jest wyższe bez-
robocie oraz ubożenie całego regionu.

Stanowisko nr 2
ws. reformy PKP
VIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Za-

głębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” domaga 
się zaprzestania reformy PKP stosując centrali-
zację w spółkach kolejowych.

Fatalne zarządzanie spółkami kolejowymi 
przez „specjalistów” od bankowości spowodo-
wało, że PKP straciła już 5% udziałów w przewo-
zach towarów i 10% - w pasażerskich, a dalsza 
bezmyślna polityka centralizacji do prowadzi do 
utraty wielu miejsc pracy w zespołach bezpo-
średnio związanych z bezpieczeństwem ruchu.

Apel nr 1
ws. pozbawienia Lecha Wałęsy członko-

stwa w NSZZ „Solidarność”
VIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Za-

głębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” wniosku-
je do Krajowego Zjazdu Delegatów o pozbawie-
nie Lecha Wałęsy honorowego członkostwa 
w NSZZ „Solidarność” za wypowiedź podczas 
dni protestu: „ja bym pałował tych demonstran-
tów”.

Apel nr 2
ws. wykreślenia art.237 z ustawy o wspo-

maganiu rodziny i systemie opieki zastępczej
VIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Za-

głębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” wzywa 
Donalda Tuska Premiera Rządu RP do podjęcia 
działań ws. wdrożenia postulatów zawartych 
w dezyderacie do Premiera wystosowanym 21 
listopada 2013 r. przez Sejmową Komisję Edu-
kacji, Nauki i Młodzieży o wykreślenie art. 237 
z ustawy o wspomaganiu rodziny i systemie pie-
czy zastępczej.

Apel nr 3
ws. zabezpieczenia społecznego matek
VIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Za-

głębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” wzywa 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz posłów 
z Regionu Zagłębie Miedziowe do podjęcia dzia-
łań w sprawie:
  o dokonanie zmiany w ustawie o FUS, że-

by matki, które zrezygnowały z aktywno-
ści zawodowej na rzecz wychowywania 
dzieci do lat 18 mogły ten okres zaliczyć 
jako okres składkowy do celów emerytal-
nych;

  zrównania wypadków w drodze i z pracy 
z wypadkami przy pracy.    

Apel nr 4
ws. urealnienia zasiłku pogrzebowego
 VIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Za-

głębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” apeluje 
do Krajowego Zjazdu Delegatów o podjęcie dzia-
łań w sprawie podniesienia zasiłku pogrzebowe-
go do wysokości pokrywającej koszty pochów-
ku w pełnej wysokości.

VIII WZD Regionu Zagłębie Miedziowe
Uchwały, stanowiska 
i apele przyjęte na 
sesji sprawozdawczo-
wyborczej 
VIII WZD Regionu 
Zagłębie Miedziowe
Legnica, 27 czerwca 2010 r.

Uchwała nr 1
ws. liczby tur głosowań
VIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Za-

głębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”, na pod-
stawie § 105 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Soli-
darność”, postanawia przeprowadzić wybory na 
wszystkie funkcje związkowe w maksymalnie 3 
turach głosowań.

Uchwała nr 2
ws. tworzenia list rezerwowych
VIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Za-

głębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” na pod-
stawie § 110 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Soli-
darność” postanawia, że w wyborach na wszyst-
kie funkcje związkowe, z wyjątkiem przewodni-
czącego ZR, na listach rezerwowych znajdą się ci 
kandydaci, którzy uzyskają w ostatniej turze wy-
borów na daną funkcję ponad połowę głosów 
ważnych, lecz nie znajdą się na miejscach man-
datowych.

Uchwała nr 3
ws. liczebności Zarządu Regionu w kaden-

cji  2014 - 2018
VIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Za-

głębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” ustala na 
podstawie § 93 ust. 2 Ordynacji Wyborczej 
NSZZ „Solidarność”, że Zarząd Regionu w ka-
dencji 2014 - 2018 będzie liczył 21 członków, 
z przewodniczącym.

Uchwała nr 4
ws. liczebności Prezydium Zarządu Regio-

nu w kadencji 2014 - 2018
VIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Za-

głębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” na pod-
stawie § 111 ust. 2 Ordynacji Wyborczej NSZZ 
„Solidarność” upoważnia Zarząd Regionu do 
ustalenia liczebności Prezydium Zarządu Regio-
nu.

Uchwała nr 5
ws. liczebności Regionalnej Komisji Rewi-

zyjnej w kadencji 2014 - 2018
VIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Za-

głębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” ustala na 
podstawie § 93 ust. 2 Ordynacji Wyborczej 
NSZZ „Solidarność”, że Regionalna Komisja Re-
wizyjna w kadencji 2014 - 2018 będzie liczyła 5 
członków.

Uchwała nr 6
ws. wykupienia czasu antenowego
VIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Za-

głębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” wnosi do 
Komisji Krajowej o rozważenie możliwości wy-
kupienia czasu antenowego w niezależnych sta-
cjach telewizyjnych w celu emisji programu tele-
wizyjnego NSZZ „Solidarność”.

Orłowski przewodniczącym w Zagłębiu Miedziowym
Region Zagłębie Miedziowe jesienią w Bielsku - 
Białej reprezentować będą Włodzimierz Broda, 
Józef Czyczerski, Jacek Dziuba, Bogdan Kiele-
czawa, Bogdan Nuciński, Ireneusz Pasis i Piotr 
Wegner.

Delegaci oprócz czynności wyborczych, 
podjęli również uchwały i zajęli stanowiska 
w omawianych sprawach. Wśród nich zna-
lazły się między innymi:

Stanowisko w sprawie podatku od ko-
palin. Walne zgromadzenie wyraziło sta-
nowczy protest w związku z wprowa-
dzeniem przez rząd tego podatku. Po-
wodem takiej decyzji jest jego wpływ na 
skrócenie eksploatacji złóż polskiej mie-
dzi.

Stanowisko w sprawie restruktury-
zacji polskiej kolei. Delegaci opowie-

dzieli się zgodnie przeciwko reformie 
PKP, która centralizuje spółki kolejo-
we. Działanie te spowodowały pięcio-
procentowy spadek udziałów w prze-
wozach towarów i dwukrotnie większe 
obniżenie w przewozach pasażerskich. 
Na dłuższą metę może to doprowadzić 
do utraty wielu miejsc pracy w tym sekto-
rze.

Podjęto również uchwałę wnioskującą 
o pozbawienie honorowego członkostwa 
w związku Lecha Wałęsy za wypowiedź 
podczas dni protestu: „ja bym pałował tych 
demonstrantów”. 

Spotkanie wyborcze miało miejsce w Cen-
trum Spotkań Jana Pawła II. Głosowania i de-
baty poprzedziła Msza święta. Koncelebrowali 
ją księża Marian Kopko i Ryszard Wołowski.
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VIII WZD Regionu Zagłębie Miedziowe

Regionalna Komisja Rewizyjna

Bogdan Orłowski 
- przewodniczący

Piotr Wegner 
- zastępca przewodniczącego, skarbnik

Ewa Kosiorowska 
- sekretarz

Krystyna Marcinowska
- członek prezydium

Zarząd Regionu 

Tomasz Kulik Renata Łuczyńska Bogusław Mrowiec Wojciech Nosal Mieczysław Stachniewicz

Włodzimierz Broda Józef Czyczerski Marek Budziak

Mieczysław Krzywy Andrzej Kucharski Ryszard Lis Jacek Krawczun

Adam Januchta Rafał KlaudelJacek Dziuba

Franciszek Poselużny Jarosław Ratka Tomasz WiechećJacek Pobihuszka

Wojciech Obremski Ireneusz PasisIwona Maisner

Biskup Zbigniew Kier-
nikowski był do tej 
pory ordynariuszem 

Diecezji Siedleckiej. Zgodnie 
z wolą papieża Franciszka 
68-letni ksiądz został bisku-
pem diecezji legnickiej, po 
odejściu na emeryturę bisku-
pa Stefana Cichego.

W procesji z Kościoła św. Ja-
na do legnickiej katedry wzię-
ło udział 20 biskupów z Polski, 
Czech, Niemiec, m.in. Nun-
cjusz Apostolski w Polsce Abp 
Celestino Migliore i Metropo-
lita Wrocławski Abp Józef 
Kupny, kardynał Henryka 
Gulbinowicz. Było także około 
200 kapłanów z diecezji legnic-
kiej i siedleckiej,  przedstawiciel 
kościoła grekokatolickiego, 
Włodzimierz Juszczak , biskup 
ordynariusz eparchii wrocław-
sko-gdańskiej Ukraińskiego 

Kościoła Greckokatolickiego 
i przedstawiciele kościoła 
ewangelicko augsburskiego, 
których reprezentował Ksiądz 
Ryszard Bogusz, biskup diece-
zji wrocławskiej kościoła ewan-
gelicko-augsburskiego Po do-
tarciu do Katedry pw. św. Pio-
tra i Pawła nastąpiło odczyta-
nie papieskiej bulli o nominacji 
ks. Zbigniewa Kiernikowskie-
go na biskupa diecezji legnic-
kiej.

Nowy biskup wyraził ra-
dość, że jest w mieście pięk-
nym, zabytkowym, zwracał też 
uwagę na trudną historię Le-
gnicy. 

- Jako nowemu biskupowi 
diecezji legnickiej zależy mi na 
jednym - by nieść orędzie zba-
wienia, to znaczy nadzieję pły-
nącą z Ewangelii, inaczej mó-
wiąc nadzieję życia. Takiego 

życia, które ma w sobie moc 
przechodzenia przez to wszyst-
ko, czym jest śmierć, niepowo-
dzenie, upokorzenie i ludzkie 
nieszczęścia – zapowiadał ks. 
Kiernikowski.

Najważniejszym momen-
tem sobotnich uroczystości by-
ło przekazanie biskupowi za-
bytkowego pastorału, który jest 
symbolem władzy nad diece-
zją. 

Po mszy księża i wierni zo-
stali zaproszeni na poczęstu-
nek do ogrodów klasztoru 
świętego Jana, które zgroma-
dziły ponad tysiąc osób.

Region Zagłębie Miedziowe 
NSZZ „Solidarność”  reprezen-
towali Bogdan Orłowski prze-
wodniczący ZR ZM NSZZ 
„Solidarność” oraz Józef Czy-
czerski przewodniczący 
SKGRM NSZZ „Solidarność”.

Ingres nowego biskupa 
diecezji legnickiej

Przy udziale około 200 księży, 20 biskupów, setek wiernych, władz wojewódzkich i samorządowych odbył się ingres nowego 
biskupa diecezji legnickiej, ks. Zbigniewa Kiernikowskiego.
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Komisja Zakła-
dowa NSZZ Soli-
darność Zakładu 
Wzbogacania Rud 
z o r g a n i z o w a ł a 
w Kunicach Festyn 
Rodzinny. W festy-
nie uczestniczyło 
kilkaset osób. Fran-
ciszek Poselużny 
zapewnił związ-
kowcom i  ich ro-
d z i n o m  s z e r e g 
atrakcyjnych kon-
kursów a także roz-
grywki w siatków-
kę. 

Rafał Kuczyński zajął 31 miejsce na 660 
uczestników w V Biegu Szlakiem Wygasłych 
Wulkanów. Tegoroczna trasa liczyła w tym roku 
13 kilometrów. Zawodników do biegu wystawiała 
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” PeBeKa 
Lubin.  Drużyna biegła w składzie Rafał 
Kuczyński (31), Bogusław Chamielec (50), Paweł 
Tryzno (121),  Ireneusz Stankiewicz (141) oraz 
Karolina Hawrylców (528).

Festyn Rodzinny NSZZ  Solidarność

Solidarność pobiegła 
szlakiem wulkanów


