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Sejm:
PIS 6 mandatów 
Adam Lipiński (26 199 głosów), 
Elżbieta Witek (22 168), 
Marzena Machałek (14 608), 
Krzysztof Kubów (14 551), 
Wojciech Zubowski (10 802) 
Ewa Szymańska (5712)

PO 4 mandaty 
Ewa Drozd (16 312 głosów), 
Stanisław Huskowski (15 206), 
Zofia Czernow (10 070)  
Robert Kropiwnicki (8439)

Nowoczesna 1 mandat  
Elżbieta Stępień (10 041)

Kukiz’15 1 mandat 
Robert Winnicki (11 802)

Senat 
Dorota Czudowska PIS (68 447)

PIS W REGIONIE 
WYGRYWA
DO SEJMU I SENATU
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Szkolenia
PEZ – Prawo pracy

W dniach 25 – 26 września br. w Karpaczu, 
w ramach projektu Podstawowe Elementy Zarzą-
dzania, odbyło się szkolenie poświęcone Prawu 
pracy. Dotyczyło m.in. podziału prawa, wykładni 
prawa pracy w Konstytucji RP, zagadnień związa-
nych ze stosunkiem pracy, urlopami pracowni-
czymi i wynagrodzeniami za pracę oraz ustawy 
o tzw. zwolnieniach grupowych. Uczestnicy, ko-
rzystając z aktów prawnych, rozwiązywali zadania 
– przypadki, z którymi zetknęli się pośrednio lub 
bezpośrednio w praktyce związkowej, a propono-
wane przez nich rozwiązania analizował, prowa-
dzący szkolenie, Piotr Wegner. W warsztatach 
wzięli udział przedstawiciele następujących orga-
nizacji: Zakłady Wzbogacania Rud, Huta Miedzi 
„Legnica” i Huta Miedzi „Głogów” – Oddziały 
KGHM Polska Miedź SA, WPEC w Legnicy SA, 
Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, 
Urząd Miejski w Głogowie, Winkelmann Sp. z o. o. 
w Legnicy i Kuźnia Jawor S.A.

Społeczna 
Inspekcja Pracy

W dniach 30 września - 2 października br. Woj-
ciech Zawadzki, Regionalny Koordynator ds. bhp, 
przeprowadził w siedzibie Regionu w Legnicy 
szkolenie Społeczna Inspekcja Pracy dla sip z: 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy, 
Zakładu Wzbogacania Rud O/ KGHM Polska 
Miedź S.A. w Polkowicach, KGHM Zanam Sp. z o. 
o. w Polkowicach, Szkoły Podstawowej nr 1 w Le-
gnicy, RCZ Sp. z o. o. w Lubinie, ZUW Urbex Sp. 
z o. o. w Lubinie, Winkelmanna Sp. z o. o. w Le-
gnicy i MOPS-u w Legnicy. Szkolenie dotyczyło 
podstaw prawnych działalności SIP oraz roli 
związku zawodowego w zakresie ochrony pracy.

Księgowość 
podstwowej jednostki 
organizacyjnej 
Związku

W dniach 8 – 9 października br. w Legnicy od-
było się szkolenie Księgowość podstawowej jed-
nostki organizacyjnej Związku, podczas którego 
członkowie Solidarności z organizacji w: Tesco 
Polska Sp. z o. o. w Krakowie, Wojewódzkim 
Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi, Sitech-u Sp. 
z o. o. w Polkowicach, Energetyce Sp. z o. o. w Lu-
binie, LPGK Sp. z o. o. w Legnicy, LPWiK S.A. 

25 lat temu powstał Region 
Zagłębie Miedziowe
Podczas IV Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” 
podjęto uchwałę o wystąpieniu organizacji zakładowych 
województwa legnickiego z Regionu Dolny Śląsk. 

Postanowiono utworze-
nie własnej struktury 
regionalnej – Zagłębie 

Miedziowe (z  s iedzibą 
w Legnicy). Decyzja ta zosta-
ła zatwierdzona przez Komi-
sję Krajową 3 października 
1990 roku. 

W skład 24 osobowego  
Zarządu Regionu weszli: 
Wiesław Bogacki, Krzysztof 
Chraplewski, Józef Czy-
czerski, Jan Gaca, Włady-
s ł a w  G r o c k i ,  R o m a n 
Gwóźdź, Józef Janus, Piotr 
Jaszcza, Zbigniew Karczow-
ski, Zbigniew Kuźniar, Ma-

rian Krzemiński, Zbigniew 
Lipowski, Włodzimierz Me-
derski, Halina Morar, Adam 
Myrda, Bogdan Nuciński, 
Mar io l a  P rokopowicz , 

Krzysztof Rusiecki, Kazi-
mierz Skowron, Jan Skow-
roński, Marek Smyk, Jacek 
Swakoń, Zdzisław Szneler, 
Stanisław Tarnowski.

Pierwszym przewodniczą-
cym Zarządu Regionu Zagłę-
bie Miedziowe NSZZ „Soli-
darność” został Wojciech Li-
ca (na zdjęciu z roku 1990).

W skład Regionalnej Ko-
misji Rewizyjnej weszli: Da-
nuta Czerwińska, Marta Ga-
weł, Stanisław Kąkola, Jerzy 
Osiecki, Tadeusz Wasik, 
Franciszek Witkowski i Wan-
da Zapisek.

Kolejny „zamach” na 
związkowców. Tym razem 
w PKP Cargo

Nadzwyczajne walne zgroma-
dzenie akcjonariuszy PKP Cargo 
podjęło uchwały ws. odwołania 
Krzysztofa Czarnoty (FZZ pra-
cowników PKP) oraz Marka 
Podskalnego (NSZZ „Solidar-
ność”) ze składu rady nadzorczej 
spółki.

Uzasadnieniem odwołania 
Mark a  Po d sk a l n e go  or a z 
Krzysztofa Czarnoty ze składu 
rady nadzorczej jest „utrata za-
ufania w związku z konfliktem 

interesów członków rady nad-
zorczej”.

Podczas walnego zgromadze-
nia akcjonariusze nie dali nawet 
możliwości zajęcia stanowiska 
odwołanym pracownikom.

Na WZA  zatwierdzono rów-
nież zmiany w statucie spółki 
PKP Cargo. Zmiany dotyczą 
głównie określenia koniecznych 
kompetencji członków rady 
nadzorczej, w szczególności tych 
wybranych przez pracowników. 

W treści zaproponowanej przez 
akcjonariusza znajdują się zapisy 
mówiące o tym, że członek za-
rządu nie może jednocześnie 
pełnić funkcji z wyboru lub za-
siadać w organach zakładowej, 
ponadzakładowej lub ogólno-
krajowej organizacji związkowej, 
federacji związków zawodowych 
lub konfederacji związków za-
wodowych.

Źródło: Rynek kolejowy

37. rocznica wyboru Karola 
Wojtyły na papieża

w Legnicy, KGHM Zanam Sp. z o.o. w Polkowi-
cach, Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie, 
oświacie legnickiej i głogowskiej poznali takie za-
gadnienia jak sporządzanie planu budżetu oraz 
sprawozdania finansowego składającego się z: ra-
chunku wyników, bilansu, informacji dodatkowej 
i CIT 8, a także prowadzenie dokumentacji księgo-
wej. Swoją wiedzą z uczestnikami podzieliły się Li-
dia Marszałek - księgowa Regionu i Ewa Kosio-
rowska.

Szkolenie okresowe 
dla SIP z PeBeKa S.A. 
w Lubinie

W dniach 15 i 16 października br. w Legnicy, 
dla pierwszej grupy SIP z Przedsiębiorstwa Budo-
wy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie, przeprowa-
dzono Szkolenie okresowe dla społecznych in-
spektorów pracy. Zajęcia dotyczyły:
●  zasad udzielania i organizacji pierwszej po-

mocy – prowadzący Tomasz Wala, ratownik 
medyczny;

●  prawnej ochrony pracy, ze szczególnym 
uwzględnieniem zmian w przepisach kodek-
su pracy i przepisach wykonawczych oraz 
organów państwowej kontroli nad warunka-
mi pracy – prowadzący inspektor z Pań-
stwowej Inspekcji Pracy;

●  technicznej ochrony pracy ze szczególnym 
uwzględnieniem specyfiki branży, w której 
działają społeczni inspektorzy pracy; analizy 
przyczyn wypadków przy pracy i chorób za-
wodowych; dochodzeń powypadkowych; 
metodyki kontroli zagadnień technicznej 
i prawnej ochrony pracy   – prowadzący 
Wojciech Zawadzki inżynier bhp, doświad-
czony społeczny inspektor pracy.

Stosunki 
międzyludzkie 
w miejscu pracy

We współpracy z Działem Szkoleń Komisji Kra-
jowej, w dniach 21 – 22 października br., zorgani-
zowano szkolenie „Stosunki międzyludzkie 
w miejscu pracy”, którego celem było scharakte-
ryzowanie pozytywnych i negatywnych zjawisk 
w tym zakresie i zaprezentowanie sposobów 
przeciwdziałania tym ostatnim. W warsztatach 
wzięli udział przedstawiciele Związku z organizacji 
w: oświacie złotoryjskiej i jaworskiej, Winkelman-
nie Sp. z o. o. w Legnicy, ZWR O/KGHM Polska 
Miedź S.A. w Polkowicach,  Haerterze Technika 
Wytłaczania Sp. z o. o. Sp. k. w Legnicy, Urzędzie 
Miejskim w Głogowie, Metraco S. A. w Legnicy, 
Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie, IMN 
w Legnicy, Metraco S.A. w Legnicy i Regionie Za-
głębie Miedziowe. Szkolenie przeprowadziła Ma-
ryla Kościńska z Działu Szkoleń KK.

 

Szkolenia

Dzień Papieża Jana 
Pawła II – polskie 
święto obchodzone 
co roku 16 
października, 
ustanowione przez 
Sejm 
Rzeczypospolitej 
Polskiej w hołdzie 
papieżowi-Polakowi 
Janowi Pawłowi II.
W tym dniu 
prezydium Zarządu 
Regionu Zagłębie 
Miedziowe NSZZ 
„Solidarność” 
złożyło kwiaty pod 
pomnikiem Jana 
Pawła II.
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W Dzień Święta 
Edukacji Naro-
dowej nikt już 

nie oczekiwał cudu. Ta 
demonstracja była wyra-
zem determinacji całego 
środowiska i pokazaniem 
jego jedności. Minister 
K luz ik -  Ros tkowska 
weszła na trybunę, ale nie 
udzielono jej głosu. Nikt 
już nie chciał słuchać jej 
impertynencji.

Przedstawiciele związ-
ków postanowili przeka-

zać petycję z postulatami 
na ręce premier rządu. Kie-
dy weszli do budynku 
URM-u, pismo przejął od 
nich jakiś urzędnik. Pani 
Kopacz jeszcze raz pokaza-
ła jak pusty jest slogan na 
jej plakacie wyborczym, że 
słucha, rozumie i pomaga.

Zgromadzeni nauczy-
ciele i pracownicy oświaty 
zobaczyli też scenkę, pod-
czas której prowadząca 
manifestację Danuta Utra-
ta, wrzucała do głębokie-
go wora hasła z bolącymi 
całego środowisko proble-
mami, np. biurokracja, 
ewaluacja, godziny karcia-
ne, niepotrzebne szkole-
nia, testomania, ankiety, 
ciągle zmiany.

Polska oświata to nie 
prywata, Pani minister pa-
kuj tornister- skandowali 
na zakończenie uczestnicy 
manifestacji w Warszawie. 
 jw

http://solidarnosc.wroc.pl/ 
Fot. Krzysztof Kiełbasa

Pielgrzymka Ludzi 
Pracy. Odważnie 
i konsekwentnie

Dziękuję Solidarności, 
że jest wierna wartościom 
chrześcijańskim i jest gło-
sem narodu – mówił pod-
czas Mszy św na  Jasno-
górskich Wałach abp 
wrocławski Józef Kupny.  
W 3 niedzielę września 
t y s i ą c e  c z ł o n k ó w  S 
uczestniczyło w dorocz-
nej Pielgrzymce Ludzi 
Pracy.

Odważnie  i  konse-
kwentnie będziemy dalej 
prowadzić walkę z umo-
wami śmieciowymi – mó-

wił m.in. przed rozpoczę-
ciem mszy sprawowanej 
pod przewodnictwem ks. 
bpa Stanisława Budzika 
przewodniczący NSZZ 
„Solidarność” Piotr Duda. 
Szef Komisji Krajowej 
zwrócił też uwagę, że nad-
chodzą wybory, które mo-
gą dużo zmienić tak jak 
zmieniło się po wyborze 
na prezydenta Andrzeja 
Dudę.

Region Zagłębie Mie-
dziowe reprezentowała 
grupa 300 związkowców.

MR SDS & Piotr Wegner

Manifestacja w Warszawie
Manifestacja oświatowych związków pod Urzędem Rady Ministrów w Warszawie 
zgromadziła około 20 tysięcy pracowników edukacji z całej Polski. Przewodniczący 
Sekcji Krajowej Oświaty NSZZ „Solidarność” Ryszard Proksa i prezes ZNP Sławomir 
Broniarz rozpoczęli pikietę pod URM-em, akcentując brak dialogu zarówno 
z obecnym rządem, jak i urzędującą minister.

Pani minister, 
pakuj tornister. 
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Ks. prałat Jerzy Gniatczyk odszedł do Pa-
na 19 października, w dniu liturgicznego 
wspomnienia bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Ksiądz Prałat Jerzy Gniatczyk urodzony 
26 marca 1950 r. w Nowej Rudzie. W 1975 r. 
otrzymał święcenia kapłańskie we Wrocła-
wiu. W latach 1979 – 82 był wikariuszem w 
parafii św. Michała Archanioła w Polkowi-
cach.

Duszpasterz młodzieży i nauczycieli, 
przyczynił się m.in. do powrotu krzyży do 
szkół. 

Po sierpniu 1980 r. był kapelanem górniczej „Solidarności” w Zagłę-
biu Miedziowym, organizator wykładów Wszechnicy Związkowej (we 
współpracy ze środowiskami akademickimi Wrocławia i Warszawy). 

4 XII 1981 uczestniczył w poświęceniu kaplicy św. Barbary i sztanda-
ru NSZZ „Solidarność” ZG Polkowice. 

W dniach 13-16 XII 1981 r. przebywał wśród strajkujących w Zakła-
dach Górniczych „Rudna”. Po spacyfikowaniu kopalni przez oddziały 
ZOMO przyjmował chroniących się górników w kościele na rynku w 
Polkowicach, skąd wyszedł z krzyżem do ZOMO-wców, aby powstrzy-
mać ich atak na szukających schronienia w kościele. 

Był inicjatorem pierwszych mszy św. za Ojczyznę wśród braci górni-
czej z Polkowic i Lubina. 

Współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy Zagłębia Miedzio-
wego. Pomagał represjonowanym, szukał pracy dla zwolnionych gór-
ników. Działacz podziemnej „Solidarności” na terenie Zagłębia Mie-
dziowego. Z ramienia władzy kościelnej był obserwatorem procesów 
sądowych działaczy „Solidarności”. 

W latach 1982 – 1987 wikariusz w parafii Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Jeleniej Górze. 

11 XI 1982 uczestniczył w uroczystej Mszy św. za Ojczyznę w Jeleniej 
Górze. 

Duszpasterz młodzieży szkolnej, akademickiej i harcerzy, wspierał 
Duszpasterstwo Ludzi Pracy i Jeleniogórską Wszechnicę, wraz z akto-
rami Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze zainicjował działalność 
duszpasterstwa środowisk artystycznych i podziemnej grupy teatral-
nej Scena 44.

Od 1987 r. proboszcz parafii św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze. 

Za zasługi w dziedzinie działalności społecznej Rada Miejska Jele-
niej Góry w 2007 r. uhonorowała księdza Jerzego Gniatczyka tytułem 
„Zasłużony dla Miasta Jeleniej Góry”.

Za wspieranie „Solidarności” Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Soli-
darność”w 2010 roku  uhonorował go medalem „Zasłużony dla NSZZ 
Solidarność”. 

Po Eucharystii wyruszył 
kondukt żałobny na 
c m e n t a r z  p r z y  u l . 

Sudeckiej. 
W uroczystościach pogrze-

bowych z regionu uczestniczy-
ły poczty sztandarowe NSZZ 
„Solidarność”: Regionu Zagłę-
bie Miedziowe, ZG Rudna, ZG 
Polkowice Sieroszowice, ZG 
Lubin, Energetyki Lubin, PKP 
Legnica, HM Legnica.

Śp. ks. Jerzego Gniatczyka 
wspomina Bogdan Orłowski, 
przewodniczący Zarządu Re-
gionu Zagłębie Miedziowe 
NSZZ Solidarność:

- „Ks. prałat Jerzy Gniatczyk 
w latach 1979-82 był wikariu-
szem w parafii św. Michała Ar-
chanioła w Polkowicach” - 
wspomina jego przyjaciel Bog-
dan Orłowski, przewodniczą-
cy Zarządu Regionu Zagłębie 

Miedzio-
we NSZZ Solidarność. – „Był 
to czas stanu wojennego, kie-
dy poznaliśmy się. Sprawował 
posługę duszpasterską wśród 
górników, odprawiał Msze 
św., spowiadał. Kiedy władza 
komunistyczna zdecydowała 
o pacyfikacji kopalń, ks. Jerzy 
był z nami. Nie bał się milicji 
czy ZOMO, granatów dym-
nych, strzałów. Kiedy za-

Ksiądz Jerzy Gniatczyk 
przyjaciel Solidarności 
odszedł do Pana

Pogrzeb śp. ks. Jerzego Gniatczyka
W czwartek 22 października w Jeleniej Górze w kościele  Św. Judy Tadeusza odbyły się uroczystości pogrzebowe księdza Jerzego Gniatczyka. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył 
ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski.
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Miedzio-
we NSZZ Solidarność. – „Był 
to czas stanu wojennego, kie-
dy poznaliśmy się. Sprawował 
posługę duszpasterską wśród 
górników, odprawiał Msze 
św., spowiadał. Kiedy władza 
komunistyczna zdecydowała 
o pacyfikacji kopalń, ks. Jerzy 
był z nami. Nie bał się milicji 
czy ZOMO, granatów dym-
nych, strzałów. Kiedy za-

mknięto wielu górni-
ków do więzień i w inne 

miejsca odosobnienia, do po-
lkowickiej parafii przychodzi-
ły zapłakane rodziny. Tam 
otrzymywały pomoc – ducho-
wą i materialną”.

Po tych wydarzeniach, decy-
zją kardynała Henryka Gulbi-
nowicza, ks. Jerzy został prze-
niesiony do Jeleniej Góry. – 
„Po latach wiemy, że był to oj-
cowski gest pasterza, który był 
zatroskany o zdrowie i życie 

swojego kapłana” – wspomina 
Bogdan Orłowski. Pomagał re-
presjonowanym, szukał pracy 
dla zwolnionych górników. Za 
wspieranie „Solidarności” 
w 2010 roku przewodniczący 
NSZZ „Solidarność” Piotr Du-
da uhonorował go medalem 
„Zasłużony NSZZ Solidar-
ność”.

–„Nie zapomnieliśmy o na-
szym przyjacielu, kiedy objął 
placówkę w Jeleniej Górze. 
Obserwowaliśmy z bliska po-

stępy w budowie kościoła św. 
Judy Tadeusza oraz tworzenie 
wspaniałej wspólnoty parafial-
nej. Ks. Jerzy był prawdziwym 
milionerem. Nie z powodu za-
możności, ale bogactwa miło-
ści. Obliczył, że z jego inicjaty-
wy rozdano milion tzw. dru-
gich śniadań dla dzieci w szko-
łach, którymi się opiekował” – 
kontynuuje Bogdan Orłowski. 
– „To pokazuje jak wspania-
łym był człowiekiem, pełnym 

energii, empatii, miłości do Bo-
ga i do człowieka”.

Kiedy kilka lat temu dotknę-
ła go choroba, koledzy z Soli-
darności byli cały czas przy 
swoim przyjacielu i duszpaste-
rzu. – „Często odwiedzaliśmy 
go, wspólnie modliliśmy się, 
udzielaliśmy też materialnego 
wsparcia w chorobie. Uwa-
żam, że to była nasza powin-
ność wobec naszego przyjacie-
la. Jestem dumny, że ks. Jerzy 

stanął na drodze naszego życia 
i że mogliśmy cieszyć się jego 
obecnością. Jestem przekona-
ny, że teraz mamy w niebie 
dwóch Jerzych, którzy modlą 
się za nami – naszego patrona 
bł. Ks. Jerzego Popiełuszkę 
i ks. Jerzego Gniatczyka – na-
szego przyjaciela” – kończy 
Przewodniczący Miedziowej 
Solidarności.

Ks. Waldemar Wesolowski    
Wojciech Obremski

Pogrzeb śp. ks. Jerzego Gniatczyka
W czwartek 22 października w Jeleniej Górze w kościele  Św. Judy Tadeusza odbyły się uroczystości pogrzebowe księdza Jerzego Gniatczyka. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył 
ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski.
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Od wielu już lat rocz-
nica śmierci bł. ks. 
Jerzego jest uroczy-

ście obchodzona w tym 
miejscu, uświęconym jego 
obecnością. W 1972 roku 
w kościele w Parszowicach 
ks. Jerzy sprawował jedną 
z pierwszych Mszy św., tuż 
po święceniach prezbitera-
tu. Pamięć o tym wydarze-
niu widnieje na tablicach 
pamiątkowych i w sercach 
mieszkańców tej niewielkiej 
miejscowości.

Od 10 lat w rocznicę jego 
śmierci gromadzi się w tym 
miejscu Solidarność Zagłębia 
Miedziowego oraz świat ludzi 
pracy. Jak powiedział ks. 
Grzegorz Ropiak, obecny pro-
boszcz parafii, „ks. Jerzy z ro-
ku na rok przyciąga coraz 
większe grono wiernych i piel-
grzymów. Dzięki takiej oddol-
nej inicjatywie ludzi świeckich, 
miejsce to staje się swego ro-
dzaju sanktuarium, w którym 
odbiera cześć patron świata lu-
dzi pracy i Solidarności”.

W tym roku uroczystości 
przewodniczył biskup se-
nior Stefan Cichy. Przybyło 
też wielu księży, wśród któ-
rych był ks. prałat Alfons 
Jurkiewicz. To właśnie on 
był proboszczem parafii, 
który w progach świątyni 
witał neoprezbitera ks Jerze-
go Popiełuszkę w 1972 roku. 
Świat ludzi pracy oraz róż-
nych organizacji społecz-
nych reprezentowało 9 
pocztów sztandarowych. 
Byli też przedstawiciele par-
lamentarzystów, władz lo-
kalnych i wierni, dla których 
ks. Jerzy jest postacią ważną. 
Na czele licznego grona 
członków NSZZ Solidar-
ność Zagłębie Miedziowe 
stanął Bogdan Orłowski 
z małżonką.

Eucharystię poprzedziła 
prezentacja multimedialna 
przygotowana przez klery-
ków Wyższego Seminarium 
Duchownego z Legnicy, 
którzy przypomnieli życie 
i działalność ks. Jerzego.

W homilii mszalnej bp Ci-
chy podkreślił, że diecezja 
legnicka jest jedną z czterech 
w Polsce, które mają zgodę 
Stolicy Apostolskiej na za-
mieszczenie wspomnienia 
bł. ks. Jerzego w kalendarzu 
liturgicznym. O taką zgodę, 
po beatyfikacji kapłana, po-
prosił ówczesny biskup le-
gnicki Stefan Cichy na proś-
bę duchowieństwa i Solidar-
ności Zagłębia Miedziowe-
go.

W dalszej części homilii 
Ksiądz Biskup wskazał na 
dwa szczególne wymiary 
życia ks. Jerzego – miłość 
i służbę. „Odpowiadając na 
miłość Boga, ks. Jerzy wy-
brał drogę kapłańskiego ży-
cia. Głosił miłość Boga do lu-
dzi i jednocześnie pokazał, 
że należy traktować życie, 
jako służbę ludziom. Dziś 
trzeba nam wpatrywać się 
w tę postać i w ten przykład. 
Obyśmy z naszego życia po-
trafili uczynić prawdziwą 
służbę i oby każdego dnia 

nasza miłość do Boga i bliź-
nich wzrastała” – mówił ks. 
Biskup.

Podczas Mszy św. bp. Ci-
chy odsłonił i poświęcił ob-
raz ks. Jerzego, który pozo-
stanie w tej świątyni. Funda-
torem tego portretu jest Soli-
darność Zagłębia Miedzio-
wego. Jak powiedział Bog-
dan Orłowski „zarówno re-
likwie bł. ks. Jerzego, które 
są już w świątyni, jak i ten 
obraz, powinny mobilizo-
wać wszystkich wiernych 
do większej miłości Boga 
i człowieka, na wzór ks. Je-
rzego”.

Warto dodać, że na uro-
czystości do Parszowic po 
raz kolejny przybyła grupa 
„Wędrowiec” z Lubina oraz 
sztafeta biegaczy ze Ścina-
wy. „To wydarzenie nabiera 
również wymiaru sporto-
wego, poprzez który rów-
nież chcemy uczcić pamięć 
ks. Jerzego” – powiedział ks. 
Ropiak.

Spotkanie zakończyło się 
koncertem kleryckiego ze-
społu Semen oraz agapą 
przygotowaną przez para-
fian.

Ks. Waldemar Wesołowski
Foto Wojciech Obremski

W Parszowicach pamiętają 
o bł. ks. Jerzym Popiełuszko

Miłość i służba 
W niedzielę 18 października, w przeddzień rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego, w kościele w Parszowicach odbyła się 
uroczystość ku czci błogosławionego kapłana – męczennika. Przewodniczył jej biskup senior Stefan Cichy.
W niedzielę 18 października, w przeddzień rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego, w kościele w Parszowicach odbyła się 

nasza miłość do Boga i bliź-
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W większości miejsc 
pikiety odbywały 
się we względ-

nym spokoju, chociaż prote-
stujący spotkali się z próba-
mi prowokacji. Często byli 
zmuszeni podjąć trudną dys-
kusję z ludźmi porażonymi 
propagandą Kremla, wycho-
dząc zazwyczaj zwycięsko, 
gdyż siła argumentów jest 
przytłaczająca. W Petersbur-
gu mimo zakazu udało się 
zgromadzić kilkuset osobom 
i przejść zaplanowana trasę, 
obyło się bez większych 
represji (tylko dwa zatrzy-
mania).

W Moskwie organizacji 
marszu podjęła się grupa 
„Jedność Równych“, z Ale-

xeyem Domnikovem i Igo-
rem Szarapowem. Od same-
go początku napotykali na 
opory władz. Kiedy stało się 
oczywiste, że zakazu nie uda 
się znieść postanowili pomi-
mo niego postarać się utwo-
rzyć choćby minimalny pro-
test. Moskwa jest areną ry-
walizacji pomiędzy wieloma 
grupami opozycyjnymi, ma-
jącym nieco odmienny świa-

topogląd, chociaż wszyscy są 
demokratami i walczą z rzą-
dami autorytarnymi w Rosji. 
Utrudnienia spotkały orga-
nizatorów nawet na próbach 
przygotowania konferencji 
prasowej, gdzie władze 
wpływały na kolejnych wy-
najmujących sale, by nie 
udostępniano im pomiesz-
czenia - mimo że szukano 
wśród firm komercyjnych. 
W końcu udało się znaleźć 
odważnego, zorganizowano 
konferencje prasową na któ-
rej Alexey Domnikov, Jeliza-
wieta Sawolajnien i Igor Sza-
rapow opowiedzieli o trud-
nościach związanych z orga-
nizacją marszu. Zapowie-
dzieli również, że pomimo 
zakazu będą starali się ze-
brać ludzi by wyrazić swój 
protest przeciwko wojnie na 
Ukrainie. Podczas całej kon-
ferencji na stole przed nimi 

leżał kask z polskim napisem 
„Solidarność“, jaki Igor Sza-
rapow otrzymał w prezencie 
od przewodniczącego Regio-
nu Zagłębie Miedziowe-Bog-
dana Orłowskiego- podczas 
swojej wizyty w Polsce. Igor 
Szarapow bardzo często wy-
stępuje publicznie w tym ka-
sku, co dla nas, Polaków sta-
nowi szczególnie miły wi-
dok.

Żeby nie dopuścić do za-
mknięcia miejsca zbiórki za-
planowali rozbić się na drob-
ne grupy, które miały się ze-
brać najpierw w różnych czę-
ściach miasta, a potem spo-
tkać w jednym by przebyć 
wspólnie zaplanowaną trasę. 
Niestety z powodu zastra-
szenia nie udało im się ze-
brać większej ilości ludzi, 
uczestników było kilkudzie-
sięciu, a ci najaktywniejsi 
spotkali się niemal natych-

miast z ostrą reakcją policji. 
Po rozpoznaniu wyłowiono 
najaktywniejszych członków 
grupy m.in.  Igora Szarapo-
wa, Irinę Kałmykową, Ale-
xeya Domnikova, Jelizawietę 
Sawolajnien- razem 11 osób.  
Niestety policja zachowywa-
ła się dość brutalnie, spraw-
dzali każdego podejrzanego, 
kręciło się mnóstwo tajnia-

ków jacy próbowali nawet 
wyrywać ludziom aparaty 
fotograficzne, zatrzymano 
też jednego z aktywnych 
dziennikarzy. Próby skazane 
na porażkę z powodu po-
wszechnej dostępności na-
rzędzi rejestrujących -telefo-
nów komórkowych. Więk-
szość filmików  jaka trafiła 
do sieci jest właśnie takiego 
pochodzenia. Pomimo aresz-

towania organizatorów za-
planowaną trasą przeszło od 
50 do 100 osób-Moskwianie 
nie dali się zastraszyć. Cała 
jedenastka zatrzymanych zo-
stała  wypuszczona po kilku 
godzinach, kiedy minęło za-
grożenie, że mogą wrócić 
i ponownie starać się pójść 
w pochodzie.

Po wyjściu z aresztu w roz-
mowie odbytej przez portal 
społecznościowy Igor Szara-
pow był spokojny i zdecydo-
wany na kolejne pokojowe 
manifestacje. Bardzo chce po-
nownie przyjechać do Polski, 
do kolebki wolnego ruchu 
związkowego. Wspominał 
swój pobyt w Legnicy i wizytę 
w Zarządzie Regionu Zagłę-
bie Miedziowe, podczas której 
„załadował 

akumulatory“ do dalszej 
pracy w uświadamianiu Ro-
sjan o potrzebie posiadania sil-
nych związków zawodowych. 
A wszystko to robi człowiek, 
który spędził wiele lat za wię-
ziennymi kratami. Tacy ludzie 
jak Igor tworzą piękniejszą 
twarz Rosji.

Grzegorz Majewski 
Fot. Arch. Igora Szarapowa

Pełny tekst na stronie: https://
fundacjawip.wordpress.com/ 
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27 września 2015 
roku rosyjscy 
opozycjoniści 
zaplanowali 
odbycie Marszu 
Pokoju, pod 
znakiem 
solidarności 
z Ukrainą. Pikiety 
odbyły się 
w Jekaterynburgu, 
Woroneżu i Niżnym 
Gorodzie 
i Saratowie zaś 
większe wydarzenia 
zaplanowano 
w Moskwie 
i Petersburgu.

 Marsze Pokoju
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Solidarność HM Głogów 
w Rudawach Janowickich

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Hu-
ty Miedzi „Głogów” zorganizowała wyjazd rodzinny, aby 
przejść szlakami Rudaw Janowickich.

Pogoda sprzyjała, więc można było podziwiać piękne wi-
doki i zwiedzić atrakcyjne miejsca Rudaw, takie jak – Koloro-
we Jeziorka, Schronisko „Szwajcarka”, Krzyżna Góra. Po 
przejściu szlakami Rudaw przy schronisku „Szwajcarka” zor-
ganizowano ognisko z pieczeniem kiełbasek i poczęstunkiem.

Hutnicy z Legnicy zwiedzali 
sztolnię oraz zamek

Spotkanie rekreacyjne w Walimiu  zorganizowane przez 
Organizację Zakładową NSZZ „Solidarność” Huty Miedzi 
„Legnica”, w którym udział wzięli członkowie związku 
wraz z rodzinami.

W trakcje spotkania uczestnicy zwiedzili sztolnię Walim-
ską oraz Zamek Grodno. Po zwiedzaniu przewodniczący 
Komisji Zakładowej Mieczysław Krzywy zaprosił wszyst-
kich na obiad do restauracji w ośrodku Wodniak nad brze-
giem Jeziora Bystrzyckiego. Po obfitym posiłku uczestnicy 
mieli okazje obejrzeć zaporę wodną z pokładu statku, któ-
rym opłynęli jezioro podziwiając przepiękne widoki. Spo-
tkanie należy zaliczyć do udanych ze względu na sprzyjają-
cą pogodę i wielu atrakcji, które zapewnili organizatorzy. 
Osoby uczestniczące już nie mogą się doczekać następnego 
podobnego wyjazdu czyli już wkrótce następne spotkanie.
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