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Dyżury przewodniczacego 
Sekcji Emerytów i Rencistów

Przewodniczący Rady Regionalnej 
Sekcji Emerytów i Rencistów Regio-
nu Zagłębie Miedziowe Ireneusz Mi-
chalak dyżuruje w biurze Zarządu Re-
gionu w Legnicy przy ulicy Skarbka 9:

- wtorki od godziny 9:00 – 11:00 
i piątki od godziny 13:00 – 15:00.

25 kwietnia br. w ośrodku 
Państwowej Inspekcji Pracy we 
Wrocławiu odbyły się obchody 
Światowego Dnia Pamięci Ofiar 
Wypadków przy Pracy i Cho-
rób Zawodowych zorganizo-
wane przez Komisję Krajową 
NSZZ „Solidarność”, Państwo-
wą  Inspekcję Pracy i  Zarząd 
Regionu NSZZ Solidarność” 
Dolny Śląsk. W tym roku temat 
konferencji brzmiał: Czas pracy 
a pozakodeksowe formy za-

trudnienia. Stan aktualny i per-
spektywy na przyszłość.

Region Zagłębie Miedziowe 
reprezentowali Wojciech Za-
wadzki – Regionalny Koordy-
nator ds. bhp i  Zakładowy 
Społeczny Inspektor Pracy 
w Volkswagen Motor Polska 
Sp. z o. o. w Polkowicach  oraz 
Wiesław Michalski – Zakłado-
wy Społeczny Inspektor Pracy 
w ZG “Rudna” O/KGHM 
Polska Miedź S.A.

7 na 10 
wypadków przy 
pracy powoduje 
błąd człowieka

Uroczyste posiedzenie Rady Ochrony Pracy, 
ogólnopolskie konferencje z udziałem eksper-
tów – tak „Solidarność’ obchodzi Międzynaro-
dowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy 
Pracy i Chorób Zawodowych, który przypada 
28 kwietnia.

Według danych Głównego Urzędu Staty-
stycznego łączna liczba poszkodowanych w wy-
padkach przy pracy w Polsce w 2015 roku wy-
niosła 87622 osoby. Na skutek wypadku przy 
pracy, życie straciło w 2015 roku 303 pracowni-
ków. Szacuje się, że średnio 7 na 10 wszystkich 
wypadków przy pracy w Polsce w 2015 roku 
wynikło z błędów człowieka (błędy w zarządza-
niu, złe przygotowanie stanowisk pracy, niewy-
starczające przeszkolenie pracowników, błędy 
i brawura w zachowaniach pracowników, itp.). 
Tylko ok. 30 % wypadków przy pracy w Polsce 
w 2015 roku wynikło na skutek usterek technicz-
nych i/lub błędów materiałowych.

Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano 
w dziale przetwórstwa przemysłowego i w bu-
downictwie, gdzie w sumie życie straciło 147 
osób (łącznie 49% wszystkich ofiar).

Według „Solidarności” powyższe dane po-
winny stanowić punkt wyjścia do tworzenia 
skuteczniejszych programów budowania kultu-
ry bezpieczeństwa w pracy w Polsce – opartych 
na zaangażowaniu i współpracy wszystkich za-
interesowanych stron: pracodawców, służb bhp, 
instytucji państwowych oraz przedstawicieli 
pracowników, w tym związków zawodowych 
i społecznych inspektorów pracy.

Ważnym akcentem tegorocznych obchodów 
będzie uroczyste posiedzenie Rady Ochrony 
Pracy przy Sejmie RP 28 kwietnia w Warszawie 
i towarzysząca mu ogólnopolska konferencja. 
Uroczystości odbędą się pod honorowym patro-
natem Marszałka Sejmu, a główny temat to 
„Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorach 
gospodarki o najwyższej liczbie wypadków 
śmiertelnych i ciężkich. Koszty społeczne i eko-
nomiczne wypadków przy pracy”. Na uroczy-
stości zaproszeni zostali przedstawiciele nauki 
i praktyki z zakresu bezpieczeństwa pracy, in-
stytucji ustawodawczych i nadzorujących,  m.in. 
z PIP, GUS, ZUS, CIOP-PIB. Obecni będą także 
przedstawiciele pracodawców oraz organizacji 
związkowych (NSZZ „Solidarność”, OPZZ, Fo-
rum Związków Zawodowych). 

Z inicjatywy Sekretariatu 
B a n k ó w ,  H a n d l u 
i Usług NSZZ „Solidar-

ność” powstał komitet obywa-
telski, który będzie zbierał pod-
pisy pod projektem ustawy 
ograniczającej handel w nie-
dziele. Zakaz handlu w nie-
dziele miałby objąć nie tylko 
1,5 mln pracowników tej bran-
ży, ale także kilkaset tysięcy 
zleceniodawców.

– Pora skończyć z tą nową 
świecką tradycją, że w niedziele 
rodziny chodzą do supermar-
ketu – mówił Piotr Duda, prze-
wodniczący KK NSZZ „S” pod-
czas prezentacji projektu, która 
miała miejsce 28 kwietnia 
w Centrum Dialogu Społeczne-
go „Dialog” w Warszawie. – Po-
lacy powinni w tym czasie spę-
dzać czas ze swoimi rodzinami, 
chodzić do teatru czy do kina.

– Nasza inicjatywa ma na ce-
lu przede wszystkim popra-
wienie losu polskich pracowni-
ków pracujących w handlu – 
przekonywał Alfred Bujara, 
przewodniczący Sekretariatu 
Banków, Handlu i Usług NSZZ 
„S”.

W skład komitetu obywatel-
skiego weszli przedstawiciele 
m.in. Związku Rzemiosła Pol-
skiego, Akcji  Katolickiej , 

KZPRSS Społem, Polskiej Izby 
Handlowej, Federacja ZZ Han-
dlu i Spółdzielczości OPZZ, Le-
wiatana, Stowarzyszenia Zdro-
wa Praca, Misji Gabriela, Pol-
skiej Izby Paliw Płynnych, Pol-
skiej Grupy Supermarketów.

Listy do zbierania podpisów 
dostępne na stronach interne-
towych Solidarności.

KK NSZZ „S” 

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków 
przy Pracy i Chorób Zawodowych 

„S” wywalczy wolne 
niedziele? Zbieramy podpisy!
Wolne niedziele dla pracowników handlu – o zrealizowanie tego postulatu od dawna 
walczy „Solidarność”. Teraz jednak po swojej stronie ma także organizacje 
pracodawców, społeczne i pozarządowe.
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Rząd przygotował 
projekt zmiany 
ustawy 
o związkach 
zawodowych

Głównym powodem nowelizacji jest orzeczenie 
Trybunału Konstytucyjnego i wymogi Międzynaro-
dowej Organizacji Pracy nakazujące wprowadzenie 
zmiany umożliwiającej zrzeszanie się w związkach 
zawodowych nie tylko osobom pracującym na eta-
cie, ale też tym, które pracę świadczą na podstawie 
umów cywilnoprawnych lub samozatrudnienia.

Do końca kwietnia Ra-
da Dialogu Społecznego, 
organizacje związkowe 
i pracodawcy mają czas 
na zgłaszanie uwag do 
projektu zmian w usta-
wie o związkach zawo-
dowych. Projekt przede 
wszystkim zmienia słow-
niczek ustawy o związ-
kach, zamiast „pracowni-
ka” wprowadza pojęcie 
„osoby wykonującej pra-
cę zarobkową”, a „praco-
dawcy” – „podmiot za-
trudniający”. Podstawo-
wy zapis ustawy będzie 
teraz brzmiał: „Prawo 
tworzenia i wstępowania 
do związków zawodo-
wych przysługuje oso-
bom wykonującym pracę 
zarobkową”. Za osobę 
wykonującą pracę zarob-
kową nowe przepisy 
uznają nie tylko pracow-
nika zatrudnionego na 
podstawie Kodeksu pra-
cy, ale też pracującego na 
innej podstawie – nieza-
leżnie od podstawy za-
trudnienia.

O ile wyrok TK ( spra-
wa K 1/13) wskazywał 
tylko na konieczność 
zmiany prawa koalicji 
związkowej, to MOP 
w 2012 roku przedstawił 
Polsce dalej idące wnio-
ski. W raporcie (GB.313/
INS/9, sprawa 2888, poz. 
1066-1087) zobowiązał 
nasz kraj do takiej zmia-
ny przepisów aby umoż-
liwić nie tylko tworzenie 
związków i przystępo-

wanie do nich wszystkim 
osobom zatrudnionym 
(nie tylko pracownikom 
w rozumieniu K.p.) ale 
także, w oparciu o kon-
wencję 98 MOP, wskazał 
na konieczność ochrony 
działaczy związkowych 
na umowach cywilno-
prawnych. Nowelizacja 
zawiera konkretne regu-
lacje w tym zakresie. 
Ochrona o której mowa 
w art. 32 ustawy o związ-
kach zawodowych ma 
przysługiwać także „oso-
bie wykonującej pracę 
zarobkową pełniącej 
z wyboru funkcję związ-
kową”. Zakazane będzie 
bez zgody zarządu zoz 
wypowiedzenie i roz-
wiązanie stosunku praw-
nego z imiennie wskaza-
nym uchwałą zarządu 
członkiem bądź inną oso-
bą wykonującą pracę za-
robkową. Ochrona funk-
cyjnego działacza związ-
kowego mającego np. 
umowę zlecenia, będzie 
niemal identyczna jak 
w przypadku pracowni-
ka. W tym zakresie pro-
jekt w pełni odpowiada 
przepisom międzynaro-
dowym. Jednak w pro-
jekcie są też takie zmiany 
których zaakceptowanie 
może być przez związki 
trudne. Jednak pełna oce-
na projektu możliwa bę-
dzie pod koniec kwietnia 
kiedy to Prezydium KK 
wyda decyzję do noweli-
zacji.

Apel Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” 
do struktur Związku

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
apeluje do wszystkich oświatowych 
struktur Związku o przekazywanie 
udokumentowanych informacji doty-
czących zamiaru zmuszania nauczycie-
li do prowadzenia dodatkowych, nie-
płatnych zajęć edukacyjnych, wycho-
wawczych i opiekuńczych w ramach 
znowelizowanego art. 42 ust. 2 ustawy 
– Karta Nauczyciela.

Niektóre samorządy oraz dyrektorzy 
szkół i placówek oświatowych bezpraw-
nie, nadinterpretując likwidację tzw. go-
dzin karcianych od 1 września 2016 ro-
ku, przewidują w arkuszach organiza-
cyjnych na rok szkolny 2016/2017 nieod-
płatne godziny pracy nauczycieli np. 
w świetlicach szkolnych, opieki w czasie 
wycieczek i imprez szkolnych, opieki 
podczas dowozów dzieci do szkół czy 
prowadzenia pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej.

Aby w zarodku uciąć takie działa-
nia, chcemy jak najszybciej przedsta-
wić minister edukacji narodowej do-
wody takich praktyk. Mogą to być 
projekty arkuszy organizacyjnych, 
standardy czy założenia do sporzą-
dzania arkuszy organizacyjnych 
szkół, dodatkowe umowy z nauczy-
cielami lub uchwały i zarządzenia 
władz samorządowych.

Wszystkie informacje na powyższy 
temat prosimy niezwłocznie przekazy-
wać do biura KSOiW mailem eduka-
cja@solidarnosc.org.pllub listownie.

Nie pozwólmy na bezprawne zwięk-
szanie naszego czasu pracy i zwalnianie 
nauczycieli poprzez likwidację etatów.

W imieniu Prezydium:
Ryszard Proksa przewodniczący 

KSOiW NSZZ „Solidarność”

W ub. roku 29-letnia 
Marta S. wykonała 
rek lamę wódki 

„Extra Żytnia” na zlecenie 
wynajętej przez Polmos Biel-
sko – Biała agencji z Torunia. 
Ukazała się ona na facebooko-
wym profilu producenta tego 
alkoholu.

Kobieta wykorzystała do 
promocji trunku słynne zdję-
cie Krzysztofa Raczkowiaka 
ukazujące zamordowanego 
w Lubinie w 1982 roku przez 

zomowców Michała Adamo-
wicza, podpisując je: „Kac Ve-
gas? Scenariusz pisany przez 
Żytnią”. Po interwencjach in-
ternautów szybko została 
zdjęta.

Zawiadomienie o popełnie-
niu przestępstwa w prokuratu-
rze złożył Krzysztof Raczko-
wiak, posłanka PiS Elżbieta Wi-
tek oraz legnicka „Solidarność”.

Kobieta przyznała się do 
winy. Tłumaczyła się, że ze 
względu na młody wiek, nie 

miała wystarczającej wiedzy 
o stanie wojennym i wydarze-
niach, które miały miejsce 
w 1982 roku w Lubinie. Pro-
kuratura oskarżyła ją o znie-
sławienie jednego z sześciu 
mężczyzn uwiecznionych na 
zdjęciu. Dwóch innych już nie 
żyje, personaliów trzech nie 
udało się śledczym ustalić.

Prokuratura zaproponowała 
sądowi, by ten umorzył postę-
powanie warunkowo na okres 
12 miesięcy. W poniedziałek 
lubiński sąd rejonowy do tego 
wniosku się przychylił.

- To efekt postępowania 
mediacyjnego między Martą 
S. a pokrzywdzonym męż-
czyzną. Oskarżona zobowią-
zała się do zadośćuczynienia 
pieniężnego w wysokości 15 
tys. zł oraz przeprosin – mówi 
prokurator Dariusz Nowak 
z Prokuratury Okręgowej 
w Legnicy.

- W sprawie tej mniej cho-
dziło o ukaranie, a bardziej 
o napiętnowanie bezmyślne-
go wykorzystania zdjęcia, 
które poskutkowało wyrzą-
dzeniem komuś krzywdy. 

Pod uwagę brany był młody 
wiek oskarżonej i niekaral-
ność – dodaje prokurator No-
wak.

Rzecznik legnickiej proku-
ratury Liliana Łukasiewicz 
podkreśla, że Marta S. co 
prawda dopuściła się tzw. 
przestępstwa prywatno-skar-
gowego, ale prokuratura zaję-
ła się nim ze względu na inte-
res społeczny.

Brak wyobraźni oraz wie-
dzy autorkę reklamy koszto-
wać będzie zdecydowanie 
więcej niż wspomniane 15 
tys. zł. Wcześniej kobieta za-
warła bowiem ugody z rodzi-
nami trzech ofiar lubińskiej 
zbrodni. Ponadto czeka ją 
proces cywilny, jaki wytoczył 
autor zdjęcia Krzysztof Racz-
kowiak.

Sąd umorzył proces 
ws. skandalicznej reklamy
Warunkowym umorzeniem na rok zakończył się proces pracownicy agencji 
reklamowej, która jest autorką tyleż słynnej, co niechlubnej reklamy alkoholu.

zarobkową”. Za osobę 
wykonującą pracę zarob-
kową nowe przepisy 
uznają nie tylko pracow-
nika zatrudnionego na 
podstawie Kodeksu pra-
cy, ale też pracującego na 
innej podstawie – nieza-
leżnie od podstawy za-
trudnienia.
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Decyzją  prezydenta RP Krzyż Wolności 
i Solidarności otrzymali;

Lidia Dębska, Elżbieta Gajda 
– Bardon, Krzysztof St. Kawa-
lec,  Marian Oziewicz, Dariusz 
Gustab, Ryszard Kondracki , 
Jan. Kunigowski,  Adam Kwas, 
Adam Maciąg, Zbigniew Mac-
kiewicz,  Danuta Myśliwiec, ks. 
Czesław Nowak, Edward Pa-
penfus,  Józef Petryków, Mie-
czysław .Piejko,  Zdzisław Pra-
ski,  Lech Sielicki,. Ryszard 
Urbanowicz Stefan Więckow-
ski, Stanisław Zalewski. Po-
śmiertnie:.Janina Szumigalska, 
Franciszek Szumigalski.

ZBIGNIEW 
MACKIEWICZ

Pan Zbigniew Mackiewicz 
w 1980 r. współorganizował 

struktury NSZZ „Solidarność” 
Rolników Indywidualnych 
w ówczesnym województwie 
legnickim. Był przewodniczą-
cym Gminnego Koła NSZZ 
„Solidarność” Rolników Indy-
widualnych w Rui, współor-
ganizatorem oraz uczestni-
kiem I Walnego Zgromadze-
nia Delegatów NSZZ „Soli-
darność” Rolników Indywi-
dualnych w Legnicy, człon-
kiem prezydium, skarbnikiem 
Zarządu Wojewódzkiego 
NSZZ „Solidarność” Rolni-
ków Indywidualnych.

Po wprowadzeniu stanu 
wojennego Zbigniew Mackie-
wicz był inwigilowany przez 
Służbę Bezpieczeństwa z po-
wodu podejmowanych prób 

odbudowy struktur związko-
wych. Organizował żywność 
dla represjonowanych rodzin, 
uczestniczył w akcjach ulotko-
wych, malował hasła na mu-
rach. Od 1982 roku uczestni-

czył w szkoleniach dla byłych 
liderów „Solidarności” Rolni-
czej. W latach 1988 – 1989 był 
współtwórcą i wydawcą pi-
sma „Miedza”, organizował 
również sieć kolportażu pod-

ziemnej prasy na terenach 
wiejskich ówczesnego woje-
wództwa legnickiego.

Od 1987 r. był przewodni-
czącym Tymczasowej Woje-
wódzkiej Rady Solidarności 

Rolników województwa le-
gnickiego. W styczniu 1989 r. 
był delegatem na Wojewódz-
kim Zjeździe Delegatów Soli-
darności Rolniczej. Od kwiet-
nia 1989 r. był członkiem Ko-
mitetu Obywatelskiego „Soli-
darności” w Legnicy. W 1989 
uzyskał mandat posła na Sejm 
kontraktowy.

EDWARD PAPENFUS

Edward Papenfus w latach 
1982-1989 był aktywnym dzia-
łaczem Tymczasowej Pod-
ziemnej Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” Zakła-
dów Górniczych w Polkowi-
cach. W okresie od 1984 r. do 
1989 r. był głównym druka-
rzem struktur solidarnościo-
wych na region Zagłębia Mie-
dziowego.

Zajmował się kopiowaniem 
i kolportażem podziemnych 
pism, których diapozytywy 
otrzymywał z Wrocławia m.in. 
„Z Dnia na Dzień”, „Solidarno-
ści Walczącej”, „Solidarności 
Zagłębia Miedziowego”. Dru-
kował także prasę związkową 
Zakładów Górniczych Polko-
wice oraz Tymczasowej Pod-

Prezes IPN wręczył  
odznaczenia  
opozycjonistom

Krzyż Wolności i Solidarności, to zaszczytne odznaczenie wręczył 
w poniedziałek 25 maja  prezes IPN Łukasz Kamiński grupie 
odważnych ludzi, którzy uczestniczyli w działalności opozycyjnej 
w latach 1956-89. Podczas uroczystości w Auli Papieskiego 
Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, obecni byli 
przedstawiciele wojewody, marszałka województwa, 
przedstawiciele środowisk kombatanckich, konsulowie 
honorowi z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
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ziemnej Komisji 
Zakładowej NSZZ 
„Solidarność”, jak również 
ulotki, kartki okolicznościowe 
oraz kalendarze roczne „Soli-
darności”. Sam wykonywał si-
ta i diapozytywy z materiałów 
dostarczanych mu przez struk-
tury podziemne Zagłębia Mie-
dziowego. Wielokrotnie udo-
stępniał swoje mieszkanie 
działaczom solidarnościowym 
do celów drukarskich, a także 
spotkań konspiracyjnych.

W związku z prowadze-
niem nielegalnej działalności 
wydawniczej, Edward Papen-
fus w latach 1987-1988 został 
dwukrotnie ukarany grzywną 
przez Kolegia Rejonowe ds. 
Wykroczeń przy Prezydencie 
Miasta Lubina oraz Głogowa.

LECH 
SIELICKI

Lech Sielicki po 
wprowadzeniu stanu wo-
jennego zaangażował się 
w działalność podziemnych 
struktur NSZZ „Solidarność”. 
Współtworzył Tymczasową 
Komisję Zakładową przy 
Przedsiębiorstwie Budowy 
Kopalń w Lubinie. Zbierał 
składki na potrzeby związku, 
przede wszystkim na zapo-
mogi dla osób represjonowa-
nych i ich rodzin. W swoim 

zakładzie pracy zorga-
nizował pomieszczenie na 
konspiracyjną drukarnię wy-
dawnictw sygnowanych 
przez Międzyzakładowy Ko-

mitet Koordy-
nacyjny NSZZ 

„Solidarność” Za-
głębia Miedziowego 

i Tymczasowy Komitet Zakła-

d o w y 
NSZZ „Soli-

darność”, brał 
udział w ich dru-

kowaniu. Kolporto-
wał na terenie Lubina 

i Zagłębia Miedziowego ta-
kie wydawnictwa jak min.: 
„Wolny Głos”, „Zagłębie Mie-
dziowe”, „Tygodnik Mazow-
sze”, „Z dnia na dzień”, „Soli-
darność Walcząca”, książki 
drugiego obiegu, znaczki, ko-
perty i kalendarze z logo 
NSZZ „Solidarność”. Lech 
Sielicki należał do przyko-
ścielnej wspólnoty świeckiej 
o nazwie Salezjańscy Pomoc-
nicy Kościoła. Członkowie tej 
wspólnoty organizowali po-
moc materialną z zagranicy, 
między innymi dla osób re-
presjonowanych przez władze 
komunistyczne. Zakazaną 
działalność Lech Sielicki pro-
wadził do końca lat 80-tych.

STANISŁAW 
ZALEWSKI

Pan Stanisław Zalewski 
w 1980 r. zaangażował się 
w działalność Tymczasowej 
Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w Przedsiębior-
stwie Budowy Kopalń Rud 
w Lubinie.

Po wprowadzeniu stanu 
wojennego działalność pod-
ziemna pana Stanisława Za-
lewskiego polegała głównie 
na zbieraniu składek przezna-
czonych na pomoc dla rodzin 
osób represjonowanych oraz 
na cele związkowe. Ponadto 
zajmował się rozpowszech-
nianiem nielegalnych wydaw-
nictw: „Wolnego Głosu”, „Za-
głębia Miedziowego”, „Tygo-
dnika Mazowsze”, „Z dnia na 
dzień”, „Solidarności Walczą-
cej”, jak również książek 
z drugiego obiegu, znaczków, 
kopert i kalendarzy solidarno-
ściowych.

Wolności i Solidarności zo-
stał ustanowiony przez Sejm 5 
sierpnia 2010 roku. Po raz 
pierwszy przyznano go 
w czerwcu 2011 roku przy 
okazji obchodów 35. rocznicy 
protestów społecznych w Ra-
domiu. Krzyż nadawany jest 
przez Prezydenta RP, na 
wniosek Prezesa Instytutu Pa-
mięci Narodowej, działaczom 
opozycji wobec dyktatury ko-
munistycznej, za działalność 
na rzecz odzyskania przez 
Polskę niepodległości i suwe-
renności lub respektowanie 
praw człowieka w PRL. Do tej 
pory Krzyż otrzymało ponad 
siedmiuset działaczy. Źró-
dłem uchwalenia Krzyża Wol-
ności i Solidarności jest Krzyż 
Niepodległości z II RP.

Prezes IPN wręczył  
odznaczenia  
opozycjonistom

Krzyż Wolności i Solidarności, to zaszczytne odznaczenie wręczył 
w poniedziałek 25 maja  prezes IPN Łukasz Kamiński grupie 
odważnych ludzi, którzy uczestniczyli w działalności opozycyjnej 
w latach 1956-89. Podczas uroczystości w Auli Papieskiego 
Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, obecni byli 
przedstawiciele wojewody, marszałka województwa, 
przedstawiciele środowisk kombatanckich, konsulowie 
honorowi z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
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Zmarł arcybiskup 
Tadeusz Gocłowski

3 maja o 17.45 w Gdań-
sku rozległy się dzwony 

wszystkich kościołów 
diecezji informując 

o żałobie, ponieważ 
w Uniwersyteckim 

Centrum Klinicz-
nym  zmarł arcybi-
skup Tadeusz Go-

cłowski. Od kilku dni 
był w bardzo ciężkim 

stanie po drugim już wy-
lewie.

Miał 85 lat. Święcenia biskupie otrzymał 17 kwietnia 
1983 roku, przyjmując jako dewizę biskupią słowa „Cre-
dite Evangelio” (Zawierzcie Ewangelii). Na początku zo-
stał mianowany biskupem pomocniczym diecezji gdań-
skiej, a po śmierci bp Lecha Kaczmarka w 1984 roku 
stał się biskupem diecezjalnym. W 1992 roku został 
mianowany arcybiskupem metropolitą gdańskim. Był 
nieformalnym łącznikiem między papieżem Janem Paw-
łem II a Lechem Wałęsą. W latach 1988-89 uczestniczył 
jako przedstawiciel strony kościelnej w negocjacjach 
w Magdalence między peerelowską elitą władzy a przed-
stawicielami opozycji, które doprowadziły do Okrągłego 
Stołu. Namawiał polityków do współpracy. Dwukrotnie 
gościł papieża Jana Pawła II w czasie jego wizyt duszpa-
sterskich w Polsce – w 1987 i 1999 r.

 W roku 2008 przeszedł na emeryturę.
Abp Gocłowski został odznaczony w 2011 roku Orde-

rem Orła Białego za działalność na rzecz przemian de-
mokratycznych w kraju i za osiągnięcia w dziele pojed-
nania między ludźmi. Otrzymał także Złoty Medal Zasłu-
żony Kulturze Gloria Artis.Uroczystości pogrzebowe od-
będą się w piątek w Gdańsku.

We wrześniu 2006 roku Arcybiskup Gocłowski gościł 
w naszym regionie w ramach wizyty duszpasterzy ludzi 
pracy. Odwiedził wówczas Legnicę, Krzeszów oraz Lu-
bin.

  

Absolwent rocznej Oficerskiej 
Szkoły Politycznej w Łodzi (1951), 
ukończył LO w Warszawie (1952). 
W IV 1940 wywieziony z rodziną 
na Syberię, od V 1946 w Polsce. 
1950-1953 zasadnicza służba woj-
skowa; 1953-1954 referent w Miej-
skim Przedsiębiorstwie Remonto-
wo-Budowlanym w Głogowie, 
1954-1955 prezes Zarządu Powiato-

wego Związku Samopomoc 
Chłopska w Nowym Dworze 
Gdańskim, radny PRN tamże, 
1955-1957 referent w Gromadzkiej 
Radzie Narodowej w Brzostowie 
k. Głogowa (od 1984 część Głogo-
wa), 1957-1989 właściciel gospo-
darstwa rolnego tamże.

Od V 1981 organizator, działacz, 
jeden z liderów „S” RI w woj. le-
gnickim. przewodniczący Koła „S” 
RI w Brzostowie, Zarządu Gmin-
nego „S” RI gm. wiejskiej Głogów, 

wiceprzewodniczący Wojewódz-
kiego Komitetu Założycielskiego 
„S” RI w Legnicy, od VI 1981 
przedstawiciel woj. legnickiego 
przy Ogólnopolskim Komitecie 
Założycielskim „S” RI; VII/VIII 
1981 członek komisji realizującej 
porozumienia rzeszowsko-ustrzyc-
kie; od XI 1981 członek Ogólnopol-
skiej Komisji Wyborczej „S” RI, 5 
XII 1981 delegat na I WZD „S” RI 
w Legnicy, następnie przewodni-
czący Zarządu Wojewódzkiego 
„S” RI w Legnicy (w Prezydium: 
wiceprzewodniczący Jerzy Szymo-
nowicz i Jerzy Wyrwiński, sekre-
tarz Andrzej Korcz, skarbnik Zbi-
gniew Mackiewicz oraz członko-
wie, m.in. Bronisław Węgrzyn, 
Marian Kołodziejczyk).

Od 13 XII 1981 w ukryciu, 13 
I 1982 ujawnił się w KM MO 
w Głogowie, 14 I 1982 pod groźbą 

internowania pozyskany do współ-
pracy z SB, 14 I 1986 skreślony 
z ewidencji TW z powodu nieefek-
tywnej współpracy, w następnych 
latach inwigilowany. Od 1982 ani-
mator (ze Zbigniewem Cirką i Z. 
Mackiewiczem) działalności pod-
ziemnej, 1982 – IX 1987 przewodni-
czący podziemnego Zarządu Woje-
wódzkiego „S” RI Województwa 
Legnickiego; działacz Duszpa-
sterstw Rolników Indywidualnych 
przy parafiach św. Jana Chrzciciela 

w Legnicy, NMP Królowej Polski 
w Głogowie, Sanktuarium Matki 
Bożej Jutrzenki Nadziei w Gro-
dowcu (obszar Ścinawa–Głogów–
Lubin); współorganizator pomocy 
dla represjonowanych i ich rodzin, 
manifestacji patriotycznych, spo-
tkań z ludźmi kultury i opozycji. 
1982-1989 kolporter prasy pod-
ziemnej (m.in. „Z Dnia na Dzień”, 
„Biuletynu Dolnośląskiego”, „So-
lidarności Walczącej”, „Tygodnika 
Mazowsze”, „Miedzy”); V-VI 1982 
współzałożyciel, wydawca, kolpor-
ter, autor podziemnego pisma 
„NSZZ «Solidarność» RI Dolnego 
Śląska” (ukazały się 2 nr.). Współ-
organizator dożynek, pielgrzymek 
rolników do Sanktuarium Matki 
Bożej w Grodowcu i na Jasną Górę. 
22 IX 1987 – 21 I 1989 wiceprzewod-
niczący Tymczasowej Wojewódz-
kiej Rady Solidarność Rolników 
Województwa Legnickiego, w III 
1988 uczestnik Zjazdu Krajowego 
„S” RI w Warszawie, 21-22 I 1989 
współorganizator, przewodniczący 
II WZD „S” RI Województwa Le-
gnickiego. 1983-1989 współpracow-
nik podziemnych MKK „S” w Gło-
gowie i Międzyzakładowej Komi-
sji Wykonawczej „S” Zagłębie 
Miedziowe oraz jawnego Bractwa 
Oblatów św. Brygidy Dom Gło-
gów (w zakresie kolportażu wy-
dawnictw podziemnych, przekazy-
wania informacji i tekstów do dru-
ku, organizowania spotkań z ludź-
mi kultury i nauki).

1989-1990 członek KO „S” w Gło-
gowie; 1989-1991 członek Prezy-
dium Wojewódzkiej Rady „S” RI 
w Legnicy; 1989-1991 senator RP 
z listy KO „S”. Od 1992 na emery-
turze rolniczej.

14 I 1982 – 14 I 1986 zarejestrowa-
ny przez Wydz. III KW MO/
WUSW w Legnicy/p. VI RUSW 
w Głogowie jako TW ps. Bury; 14 
I 1986 – 5 XII 1989 rozpracowywany 
przez p. VI RUSW w Głogowie 
w ramach KE krypt. Bury.

Łukasz Sołtysik 
Encyklopedia Solidarności

Zmarł senator 
Władysław Papużyński
Władysław Papużyński, ur. 15 IV 1930 w Twerdyniach (pow. horochowski, 
woj. wołyńskie, obecnie Ukraina). Zmarł 19 kwietnia 2016 roku. W piątek 
22 kwietnia o godzinie 11:00 odprawiona zostanie Msza święta w kaplicy 
cmentarnej przy ulicy Świerkowej, pochówek odbędzie się  na starym 
cmentarzu w Głogowie przy ulicy Legnickiej.
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Żołnierz wyklęty awansowany na stopień majora
Bóg, honor i ojczyzna. Tylko to 

się liczyło. Przez całe swoje młode 
życie walczył jako żołnierz od-
działu partyzanckiego słynnego 
majora Hieronima Dekutowskie-
go ps. „Zapora”. 

Żołnierz wyklęty – Stanisław 
Rusek „Tęcza” – został uroczy-
ście awansowany na stopień ma-
jora. „Całe życie walczyłem o Pol-
skę. Bóg, Honor i Ojczyzna. Te 
trzy słowa były najwyższą warto-
ścią, tylko to się liczyło”, mówił 

wyraźnie dziś wzruszony Stani-
sław Rusek. Specjalny rozkaz 
mianowania na wyższy stopień 
oficerski wydał minister obrony 
narodowej Antoni Macierewicz. 
Stanisław Rusek ps. „Tęcza” nie 
krył wzruszenia. – Całe życie 
walczyłem o Polskę. Bóg, Honor 
i Ojczyzna. Te trzy słowa były 
najwyższą wartością, tylko to się 
liczyło. Walczyłem za ludzi, któ-
rzy byli prześladowani za okupa-
cji niemieckiej i sowieckiej, a sam 
musiałem ukrywać się do 1960 

roku – wspominał Stanisław Ru-
sek „Tęcza”. Oprócz awansu na 
wyższy stopień, Stanisław Rusek 
otrzymał także Krzyż Solidarno-
ści Walczącej przyznany przez 
Kornela Morawieckiego. W dzi-
siejszej uroczystości uczestniczyli 
starosta powiatu Adam Myrda, 
przedstawiciele Wojskowej Ko-
mendy Uzupełnień w Głogowie, 
kombatanci, radni powiatu oraz 
uczniowie gimnazjum nr 4 w Lu-
binie.

TJ

Członkowie Komisji Krajowej 
podtrzymując gotowość do 
podjęcia konstruktywnych i 

merytorycznych rozmów wnioskują do 
Rządu RP o uwzględnienie stanowiska 
„Solidarności” w tej sprawie.

Przywrócenie powszechnego wieku 
emerytalnego wynoszącego 60 lat dla 
kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn zawarte 
w prezydenckim projekcie wniesionym 
do sejmu wychodzi na przeciw oczeki-
waniom i zmierza do wypełnienia zo-
bowiązań wynikających z umowy pro-
gramowej podpisanej przez Komisję 
Krajową NSZZ „Solidarność” z kandy-
datem na prezydenta Andrzejem Dudą 
– uznali w swoim stanowisku członko-
wie Komisji Krajowej, która drugi dzień 
obraduje w Krośnie.

W dalszej części stanowiska Komisja 
Krajowa oczekuje jednak, że w trakcie 
prac parlamentarnych zostanie on uzu-
pełniony o dodatkową możliwość sko-
rzystania z prawa do emerytury bez 
względu na osiągnięty wiek życia, uza-
leżnionej od stażu pracy liczonego we-
dług okresów opłacania składek na 
ubezpieczenia społeczne niezależnie od 
formy zatrudnienia. „Solidarność” po-
stuluje aby tak liczony staż dla kobiet 
wynosił 35 lat, a dla mężczyzn 40.

Stanowisko w tej sprawie zostało 
przyjęte bez głosu sprzeciwu.

ml KK NSZZ „S”

Jesteśmy gotowi do 
rozmów, ale podtrzymujemy 
swoje stanowisko
„Solidarność” podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie prezydenckiego projektu 
obniżającego wiek emerytalny. Podtrzymuje również swoje stanowisko co do kryterium 
stażowego, uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę.

Zmiany 
w emeryturach - 
bez porozumienia 
związków 
z pracodawcami

Wobec zmieniającego się 
zdania pracodawców, nie 
ma możliwości uzgodnie-
nia wspólnego stanowiska 
partnerów społecznych 
w ramach Rady Społeczne-
go w sprawie projektu 
w sprawie wieku emerytal-
nego.

Jak podkreślił Henryk Nako-
nieczny, członek Prezydium Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność”, teraz można jedyniepowia-
domić prezydium Rady, że stano-
wiska uzgodnić się nie udało. 
Przypomniał, że organizacje pra-
codawców, które początkowo sa-
me zaproponowały kompromis, 
po dwóch dniach od niego odstą-
piły.

„Taka chwiejność nie pozwala 
na jakiekolwiek porozumienie” - 
zaznaczył.

Dodał, że Solidarność podtrzy-
muje swoje stanowisko, iż wiek 
emerytalny powinien wynosić 60 
lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn 
zaś staż składkowy 35 lat dla ko-
biet i 40 lat dla mężczyzn. Rozwią-
zania te miałyby być stosowane al-
ternatywnie:  które nastąpi szyb-
ciej.

Teraz debata nad zmianami do-
tyczącymi wieku emerytalnego 
oraz stażu składkowego przenosi 
się do Sejmu. Eksperci NSZZ „Soli-
darność” będą w niej uczestniczyć.

Tygodnik Solidarność / Anna Grabowska
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Niedziela 5 czerwca 2016
Pielgrzymka

NSZZ

 
 
 
 

do Krzeszowa

Program:
• 10.30 - Rejestracja grup
• 11.00 - Zwiedzanie Sanktuarium z przewodnikiem
• 12.00 - Msza Św. w intencji NSZZ „Solidarność”
• 13.30 - Festyn Rodzinny i Loteria Fantowa

Organizatorzy:
Przewodniczący Zarządu
Regionu „Zagłębie Miedziowe”
Bogdan Orłowski,
Kustosz Sanktuarium ks. Marian Kopko


