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#EmeryturaZaStaż
Solidarność złożyła w Sejmie podpisy pod projektem ustawy
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Szkolenia Szkolenia

Szkolenie Lider dialogu 
autonomicznego 
– część 1

W dniach  28 września – 1 paź-
dziernika br. członkowie organi-
zacji z:  Sieci Badawczej Łukasie-
wicz Instytut Metali Nieżelaznych 
w Gliwicach Oddział Legnica, Pol-
kowickiej Doliny Recyklingu Sp. 
z o. o. i Przedsiębiorstwa Budo-
wy Kopalń PeBeKa S. A. w Lubi-
nie wzięli udział w szkoleniu Lider 
dialogu autonomicznego – część 
1. Warsztaty dotyczyły organiza-
cji pracy działacza związkowe-
go oraz prawa wewnątrzzwiąz-
kowego i prawa pracy. Zajęcia 
przeprowadziły Ewa Kosiorowska 
i mecenas Monika Majka z Kan-
celarii Prawnej Radcy Prawnego 
Monika Majka.

PEZ – Prawo pracy

W dniach 24 – 25 września 
br. w Legnicy, w ramach pro-
jektu Podstawowe Elementy 
Zarządzania, odbyło się szko-
lenie poświęcone Prawu pra-
cy. Dotyczyło m.in. podzia-
łu prawa, wykładni prawa pra-
cy w Konstytucji RP, zagad-
nień związanych ze stosunkiem 
pracy, urlopami pracowniczy-
mi i wynagrodzeniami za pra-
cę oraz ustawy o tzw. zwolnie-
niach grupowych. Uczestni-
cy, korzystając z aktów praw-
nych, rozwiązywali zadania – 
przypadki, z którymi zetknę-
li się pośrednio lub bezpośred-
nio w praktyce związkowej, 
a proponowane przez nich roz-
wiązania analizował, prowa-
dzący szkolenie, Piotr Wegner. 
W warsztatach wzięli udział 
przedstawiciele następują-
cych organizacji: WPEC-u S.A. 
w Legnicy, Huty Miedzi „Gło-
gów” Oddziału KGHM Polska 
Miedź S. A., Muzeum Archeo-
logiczno-Historycznego w Gło-
gowie i Energetyki Sp. z o. o. 
w Lubinie. 

Wrześniowy Klub SIP

22 września 2021 r. odbyło się 
spotkanie członków Klubu SIP, 
podczas którego zaprezentowa-
no egzoszkielety włoskiej firmy 
Iturri  oraz produkty służące do 
ochrony rąk i stóp  firmy Ejendals.  
Wojciech Zawadzki –  Regional-
ny Koordynator ds. BHP – omó-
wił bieżące tematy dotyczące 
działalności SIP. W spotkaniu Klu-
bu uczestniczyli przedstawiciele: 
Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, 
Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie, 
PeBeKi S. A. w Lubinie, Taurona 
Kraków Oddział Legnica, PDR Sp. 
z o. o. w Polkowicach, Volkswage-
na Motor Polska Sp. z o.o. w Pol-
kowicach i Zakładów Górniczych 
„Rudna” Oddziału KGHM Polska 
Miedź SA. Następne spotkanie 
odbędzie się 17 listopada.

Pracownicze Plany 
Kapitałowe – szkolenie

Komisja Krajowa NSZZ „Soli-
darność” popierając program 
Pracowniczych Planów Kapita-
łowych zaoferowała możliwość 
pogłębienia wiedzy w tym zakre-
sie poprzez organizację w regio-
nach bezpłatnych szkoleń naj-
pierw dla przewodniczących 
władz wykonawczych, a później 
dla pozostałych członków.

W naszym Regionie szkolenie 
Pracownicze Plany Kapitałowe 
odbyło się  15 września br. w sie-
dzibie Regionu w Legnicy. Prze-
prowadziła je trenerka Polskiego 
Funduszu Rozwoju Portalu PPK. 

W szkoleniu uczestniczyli 
przedstawiciele organizacji NSZZ 
„Solidarność” w: oświacie legni-
ckiej, PKP Cargo, PBK PeBeKa S.A. 
w Lubinie, ZG Lubin, Poczcie Pol-
skiej oraz OM przy Regionie.

Solidarność, jako związek 
zawodowy, nie boi się 
trudnych wyzwań. A dla 

nas było to trudne wyzwanie 
z powodu pandemii koronawi-
rusa. Z  kolei jeśli chodzi 
o zebranie odpowiedniej licz-
by podpisów, to do tego nie 
mieliśmy żadnych obaw. Ta ini-
cjatywa jest bardzo ważna dla 
polskich pracowników, którzy 
ciężko pracują, którzy od 
początku swojej kariery zawo-
dowej opłacają składki na fun-
dusz ubezpieczeń społecznych 
i mają uzbierany kapitał eme-
rytalny. To dla nas bardzo waż-
ne, dlatego z satysfakcją mogę 
dziś powiedzieć, że przywozi-
my do Sejmu 235 tys. podpi-
sów. Podpisy są nadal zbierane 
w całej Polsce, ale dziś mija ter-
min na złożenie wymaganej 
liczby w  Sejmie. Zgodnie 
z  wymogami formalnymi 
wystarczyło zebrać 100 tys., ale 
nas to nie zadowalało. Dlatego 

chcemy zbierać dalej. Złożone 
dziś podpisy pozwalają nam na 
to, żeby procedura w Sejmie 
mogła się rozpocząć – powie-
dział Piotr Duda na konferen-
cji prasowej przed budynkiem 
Sejmu RP.

Przewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” 
podkreślił, że emerytury sta-
żowe powinny być elemen-
tem Polskiego Ładu. – Nieste-
ty tak się nie stało. A emerytu-
ry stażowe są niezwykle waż-
ne dla nas, dla Solidarności, 
stąd nasza inicjatywa obywa-
telska. Emerytury stażowe są 
dopełnieniem całego systemu 
emerytalnego w Polsce. Daje-
my pracownikowi wybór. Wie-
my, że w Sejmie będzie złożony 
też prezydencki projekt o eme-
ryturach stażowych. Mam 
nadzieje, że oba projekty będą 
w Sejmie szybko procedowa-
ne. Tak jak cieszymy się z eme-
rytur stażowych dla górników, 

policjantów, czy strażaków, tak 
chcemy emerytur stażowych 
dla wszystkich pracowników, 
którzy mają wypracowany 
odpowiedni kapitał i staż pracy 
– wyjaśniał Piotr Duda.

Czy Solidarność prowadziła 
już rozmowy z parlamentarzy-
stami? – Te rozmowy prowa-
dzone są od kilku lat. W 2015 
roku, gdy podpisaliśmy umo-
wę programową z ówczesnym 
kandydatem PiS-u na prezy-
denta – Andrzejem Dudą, to 
wtedy zawarte już w niej były 
emerytury stażowe. Ale potem 
politykom PiS-u coś się zmie-
niło. Dlatego my ego tematu 
nie odpuszczamy. Jeśli nie chcą 
zrobić tego politycy, to musi 
to zrobić Solidarność. Uczest-
niczyliśmy już w inicjatywach 
dotyczących wolnego w Świę-
to Trzech Króli, czy handlu 
w niedziele. I wówczas zostało 
to przeprocedowane w stu pro-
centach. Dzisiaj te ustawy obo-

wiązują w naszym kraju, z lep-
szym lub gorszym skutkiem. 
Jestem przekonany, że ta inicja-
tywa także zostanie dopełniona 
do końca i politycy pochylą się 
nad tym, jakże ważnym prob-
lemem – dodał przewodniczą-
cy Komisji Krajowej.

Projekt ustawy dotyczą-
cy emerytur stażowych został 
złożony 18 czerwca u Marsza-
łek Sejmu Elżbiety Witek. Na 
zebranie 100 tys. podpisów 
Komitet Obywatelskiej Inicja-
tywy Ustawodawczej miał czas 
do 30 września. Projekt obywa-
telski zakłada, że jedynym pro-
giem, by przejść na emerytu-
rę, jest uzbieranie minimalne-
go kapitału, a minimalny kapi-
tał będzie oscylował na pozio-
mie minimalnej emerytury 
w danym roku.

KK NSZZ „Soldiarność” 
Fot: Marcin Żegliński

Solidarność złożyła w Sejmie 
podpisy pod projektem ustawy 
#EmeryturaZaStaż
– Emerytury stażowe są dopełnieniem całego systemu emerytalnego w Polsce – 
stwierdził Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „S”. 30 września w Sejmie 
„Solidarność” złożyła zebrane podpisy pod projektem ustawy o emeryturach stażowych.
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Zmarł Andrzej Dynak przewodniczący KZ NSZZ 
„Solidarność” w KGHM Zanam

Andrzej Dynak urodził się w 1956 roku, zmarł 
18 września 2021 roku. Przewodniczący KZ 
NSZZ „Solidarność” w Legmecie, a potem w 
KGHM Zanam. Działacz podziemnej Solidar-
ności.

Andrzej Dynak działacz Solidarności w ZM 
Legmet był przetrzymywany w Wojskowym 
Obozie Internowania. Przebywał w obozie w 
Rawiczu od 4 listopada 1982 do 4 lutego 1983. 
Internowania pod pozorem „ćwiczeń wojsko-
wych” służyły izolacji najbardziej niepokor-
nych opozycjonistów, którzy mogli zainicjować 
lub włączyć się w akcję protestacyjną przeciw-

ko uchwalonej w październiku 1982 r. ustawie o 
związkach zawodowych, delegalizującej NSZZ 
„Solidarność” oraz przekreślającej szanse na 
reaktywację Związku.

Z jego inicjatywy i przy wsparciu Zarządu 
KGHM Zanam organizowany jest konkurs dla 
uczniów im. Franciszka Ratajczaka. Ma on doce-
nić zdolnych praktykantów, ale też upamiętnić 
legendarnego działacza związkowego z legni-
ckiego Legmetu.

W piątek 24 września odbył się pogrzeb śp. 
Andrzeja Dynka. W pogrzebie uczestniczyło 
ponad 200 osób. Osiem pocztów sztandarowych.  

Z wielkim bólem i smutkiem 
przyjąłem informację o śmierci 

naszego przyjaciela Andrzeja Dynaka. 
Śmierć Andrzeja pogrąża nas w żałobie. 

Na ręce rodziny i przyjaciół Andrze-
ja składam w imieniu Zarządu Regionu 

Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidar-
ność”  najszczersze kondolencje.

Bogdan Orłowski przewodniczący
Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe

NSZZ „Solidarność”

Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym do Trybunału Konstytucyjnego!
Obradująca dzisiaj w Jarnołtówku Komisja Krajowa NSZZ „Soli-

darność” podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Konstytucyj-
nego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy o zaopa-
trzeniu emerytalnym Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, SM, 
SOP, PSP, SC-S i SW.

Główne zarzuty dot. m.in. nie zaliczenia do okresów służby i pra-
cy, które – w uproszczeniu – nie były wliczane do wysługi emerytalnej, 
a które były zbliżone do służby policji. Zdaniem członków KK ustawa 

narusza konstytucyjną zasadę równego traktowania i niedyskryminacji 
wobec osób znajdujących się w sytuacji relewantnej (chodzi o jednakowe 
warunki pracy i służby) i powinny one być traktowane tak samo. Ponadto 
naruszona została zasada tzw. obywatelskiego prawa do zabezpieczenia 
emerytalnego, który pośrednio wynika z zasady równego traktowania.

Wniosek został złożony z inicjatywy Krajowego Sekretariat Służb Pub-
licznych NSZZ „Solidarność”. KK upoważniła do reprezentowania wnio-
sku prof. Marcina Zielenieckiego oraz dr Jakuba Szmita.

ml. fot. Marek Lewandowski  

Na Jasnej Górze 19 wrześ-
nia mszy świętej przewo-
dził metropolita wrocław-

ski abp Józef Kupny, a homilię 
poświęconą m.in. niedawno bea-
ty f i kowanemu pr ymas owi 
Wyszyńskiemu wygłosił abp 
Marek Jędraszewski.

Jak co roku w pielgrzymce 
wzięli udział bliscy bł. ks.Jerzego 
Popiełuszki – brat i siostra kapła-
na. List od prezydenta Andrzeja 
Dudy odczytała minister Małgo-
rzata Paprocka,a słowa premiera 
Mateusza Morawieckiego skie-

rowane do pielgrzymów odczy-
tała minister rodziny i polityki 
społecznej Marlena Maląg.

Region Zagłębie Miedizo-
we reprezentowała ponad stu-
osobowa grupa związkowców 
reprezentująca wszystkie bran-

że. Władze regionu reprezen-
tował przewodniczący Zarzą-
du Regionu Zagłębie Miedziowe 

NSZZ „Soldiarność” Bog-
dan Orłowski.

Fot:  Jarosław Ratka

39. Pielgrzymka Ludzi Pracy 
Emerytury stażowe, nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i szansa na wzmocnienie dialogu społecznego jaką daje w razie 
uchwalenia Nowego Ładu możliwość odliczania składki związkowej od dochodu,  to najważniejsze obecnie  kwestie dla pracowników wymienione 
podczas wystąpienia Piotra Dudy podczas 39 Pielgrzymki Ludzi Pracy.
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11 października br. odbyło się spotkanie członków 
międzyzakładowych organizacji oświatowych z Leg-
nicy podczas którego dyskutowano o planach MEiN 
dotyczących zmian statusu zawodowego nauczy-
ciela i „podwyżek” dla nauczycieli, sytuacji płaco-
wej w oświacie, stanowisku Krajowej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie „Pro-
pozycji zmian pragmatyki zawodowej nauczycieli” 
z dnia 21 września 2021 r., wystąpieniu obu związ-
ków oświatowych do Prezydenta Miasta Legnicy ws. 

podwyżki wynagrodzeń dla pracowników admini-
stracji i obsługi  oraz działaniach, które planują obie 
organizacje NSZZ „Solidarność” w najbliższym cza-
sie.  W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele pla-
cówek legnickich: SP 4, SP 6, SP 7,  SP 9, SP 10, SP 16, 
SP 18, I LO, II LO, V LO, VII LO, ZSE-M, ZSE, ZSI, 
ZSM, CKZiU, ZPS, ZSTiO, SSM, CKUiDK, OSiR oraz 
z powiatu legnickiego: SP w Kościelcu, SP w Wągrod-
nie, DD w Golance Dolnej, ZS w Legnickim Polu, 
S-GZS w Miłkowicach.

Rada Krajowej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidar-
ność” odrzuca projekt zmian doty-

czący statusu zawodowego nauczyciela 
przedstawiony przez Ministerstwo Edu-
kacji i  Nauki w dniu 21 09.2021 r. Z obu-
rzeniem przyjmujemy fakt niezrealizo-
wania porozumienia zawartego pomię-
dzy NSZZ „Solidarność” a Rządem RP 

w dniu 7 kwietnia 2019 r., a w szczegól-
ności braku powiązania wynagrodzenia 
nauczycieli z przeciętnym wynagrodze-
niem w gospodarce narodowej. Rząd 
w ten sposób podważa  swoją wiarygod-
ność oraz społeczne zaufanie co docelo-
wości prowadzenia negocjacji.

Zaproponowane „nowe” stawki wyna-
grodzenia nauczycieli okazały się propo-
nowanymi wiele lat temu i zdecydowa-
nie odrzuconymi przez stronę społeczną 
postulatami. NSZZ „Solidarność” przed-
stawił podczas spotkania Zespołu ds. sta-
tusu zawodowego pracowników oświa-
ty swoją propozycję powiązania płacy 
nauczycieli z przeciętnym wynagrodze-
niem w gospodarce narodowej w lipcu 
br. Nieprawdziwe jest twierdzenie MEiN, 
że nikt nie zgłosił żadnych propozycji do 
dyskusji. Pomimo galopującej inflacji 
nauczyciele po styczniu 2020 r. nie otrzy-
mali waloryzacji płacy, a kuriozalna pro-
pozycja rządu podnosi płacę o zwiększo-
ny czas pracy nauczyciela i zwielokrot-
nienie tzw. godzin karcianych.  

Rząd oszukuje społeczeństwo infor-
mując o kilkudziesięcioprocentowym 
podwyższeniu wynagrodzeń. Nie zga-
dzamy się na przedstawianie tylko nie-
których aspektów czasu pracy nauczycie-
la, pomijanie warunków pracy, a szcze-
gólnie faktu najgorszego wynagradza-
nia  polskich nauczycieli  w Europie. Sta-
le zmniejszająca  się atrakcyjność zawo-
du nauczyciela spowodowała już moc-
no widoczne braki kadrowe, które rząd 
chce wypełnić znacznym zwiększeniem 
czasu pracy bez dodatkowych nakładów 

finansowych. Tak radykalne zwiększenie 
czasu pracy – zwiększenie pensum o 4 
godziny – skutkować będzie kilkudzie-
sięcioma tysiącami zwolnień nauczycieli, 
a dwukrotnie większa liczba osób będzie 
pracować na niepełnych etatach z powo-
du  braku  godzin, z obniżonym wyna-
grodzeniem.

Projekt MEiN dotyczący 
zmian statusu zawodowego 
nauczyciela 

R
czący statusu zawodowego nauczyciela 
przedstawiony przez Ministerstwo Edu-
kacji i  Nauki w dniu 21 09.2021 r. Z obu-
rzeniem przyjmujemy fakt niezrealizo-
wania porozumienia zawartego pomię-
dzy NSZZ „Solidarność” a Rządem RP 

Rada Sekcji Krajowej 
Oświaty NSZZ 
“Solidarność” powołuje 
Sztab Protestacyjny
Rada Sekcji Krajowej Oświaty NSZZ “Solidarność” przyjęła Stanowisko, w którym krytykuje 
i zdecydowanie odrzuca propozycje płacowe i inne przedstawione przez ministerstwo edukacji. 
Jednocześnie Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w związku 
z niezrealizowaniem VI. punktu Porozumienia z 7 kwietnia 2019 r. dotyczącego wypracowania 
systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce 
narodowej, podjęła uchwałę o powołaniu Sztabu Protestacyjnego, który niezwłocznie podejmie 
działanie. Poniżej Stanowisko Rady.
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Na stawach w Łężcach koło Przemkowa odbyły się 
Międzyzakładowe Drużynowe Zawody Wędkarskie 
o Puchar Zarządu Regionu Zagłebie Miedziowe NSZZ 
„Solidarność”oraz Puchar Prezesa Financial Solutions 
Zagłębie Miedziowe. 

W zawodach uczestniczyło dziesięć drużyn.
Pierwsze miejsce zajęli związkowcy z Energetyki Lubin 

w składzie Janusz Kocewa i Mirosław Gruszecki.
Drugie ze Straży Miejskiej z Legnicy, a trzecie Sanden 

z Polkowic. 
Puchary wręczał Jacek Dziuba zastępca przewodniczą-

cego Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Soli-
darnośc”. 

Związkowcy z Energetyki najlepiej łowili 
Na stawach w Łężcach koło Przemkowa odbyły się 

finansowych. Tak radykalne zwiększenie 
czasu pracy – zwiększenie pensum o 4 
godziny – skutkować będzie kilkudzie-
sięcioma tysiącami zwolnień nauczycieli, 
a dwukrotnie większa liczba osób będzie 
pracować na niepełnych etatach z powo-
du  braku  godzin, z obniżonym wyna-
grodzeniem.

Negatywnie opiniujemy propo-
zycję tzw. odbiurokratyzowania pra-
cy nauczyciela. To także niezrealizo-
wany postulat porozumienia z 7 kwiet-
nia 2019 r. Fakt zakończenia projek-
tu europejskiego, który przyniósł wię-
cej szkody polskiej oświacie, niż pozy-
tywnych efektów(ewaluacja zewnętrzna 

i wewnętrzna), w ogóle nie spowodował 
zmniejszenia biurokracji szkolnej. Wiele 
lat walczyliśmy z dwiema godzinami kar-
cianymi, które były przyczyną konflik-
tów i wprowadziły chaos w pracy placó-
wek oświatowych. Były one krytykowane 
i ostatecznie zlikwidowane przez obecnie 
rządzących. Teraz proponuje się osiem 

godzin karcianych tygodniowo pod 
hasłem dostępności nauczyciela i zwal-
czania biurokracji. Praktyka pokazała,  że 
jest to dodatkowe zmuszenie nauczyciela 
do pracy bez wynagrodzenia bez określe-
nia czasu i warunków pobytu w placów-
ce. Proponuje się tylko konieczność roz-
liczenia tego pobytu w szkole na piśmie! 

Również negatywnie opiniujemy uprosz-
czenie awansu zawodowego nauczycieli.

Propozycja, co prawda, likwiduje sto-
pień awansu nauczyciela kontraktowe-
go kosztem czteroletniego stopnia staży-
sty, ale wprowadza dwa dodatkowe stop-
nie specjalizacji bez określenia gratyfika-
cji  finansowej.  Plan tworzenia kolejnych 

instytucji, które mają oceniać nauczy-
ciela, podważa zasadność istnienia nad-
zoru pedagogicznego kuratora oświaty. 
Nie zgadzamy się na finansowanie pod-
wyżek płac kosztem obniżenia świad-
czeń socjalnych. Nie wyrażamy zgody 
na zmniejszenie wymiaru urlopu i zmu-
szania nauczycieli do pracy w czasie, gdy 
nie ma zajęć dla uczniów w szkole. Powo-
dzenie  każdej  restrukturyzacji  zależy  
od osiągniętego  konsensusu stron. Nie 
widzimy pola do negocjacji, ponieważ 
nie otrzymaliśmy propozycji znaczącego 
podniesienia wynagrodzenia. Zamiast 
tego zaproponowano nam pogorszenie 
warunków pracy i utratę finansowych 
świadczeń. Wprowadzanie planowa-
nych zmian zdestabilizuje pracę szkół, co 
skutkować będzie pogorszeniem jakości 
nauczania. Odnosi się wrażenie że auto-
rzy tej propozycji opierali się na statysty-
ce, nie znając realnych  problemów śro-
dowiska oświatowego.

Ryszard Proksa Przewodniczący 
KSOiW NSZZ „Solidarność”
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Przybyły też setki pocztów 
sztandarowych spod znaku 
"Solidarności" z całego kraju.

Wielu ryzykowało wolność, szy-
kany by pożegnać tego Księdza.  
Kochano go.

1972-1979
Po święceniach kapłańskich 

w 1972 r. Ksiądz Jerzy został skie-

rowany do pracy parafialnej w Ząb-
kach i Aninie

„W1979 r. władza archidiecezjal-
na skierowała go do pracy duszpa-
sterskiej przy kościele akademickim 
św. Anny w Warszawie. Prowadził 
tam konwersatoria dla studentów 
medycyny, organizował rekolek-
cje i obozy o charakterze rekolek-
cyjnym oraz kierował duszpaster-

stwem pielęgniarek w kaplicy Res 
Sacra Miser. Był członkiem Krajo-
wej Konsulty Duszpasterstwa Służ-
by Zdrowia, a na terenie archidie-
cezji warszawskiej-diecezjalnym 
duszpasterzem środowisk medycz-
nych. W 1981 r. podjął się także 
opieki duszpasterskiej nad chory-
mi w Domu Zasłużonego Pracow-
nika Służby Zdrowia w Warszawie, 
urządzając tam własnym sumptem 
kaplicę i stając się na mocy nomina-
cji kurialnej kapelanem”.

W czasie I pielgrzymki Ojca 
Świętego Jana Pawła II do Polski  to 
właśnie Ksiądz Jerzy zorganizował 
Służbę Medyczną Pielgrzymki.

1980-1984
W sierpniu 1980 r. polski świat 

pracy po raz kolejny powie-
dział „NIE” rządzącym komuni-
stom. Strajki okupacyjne ogarnę-
ły cały kraj,  strajk wybuchł rów-
nież w Hucie Warszawa. Zebrani 
tam robotnicy poprosili Prymasa 
S. Wyszyńskiego o wydelegowanie 
księdza, który by odprawił na terenie 
zakładu Mszę Świętą.

Traf chciał (chrześcijanie nie 
znają przypadków), że pierwszym 
kapłanem, który dostał propozy-
cję udania się do Huty był…Ksiądz 
Jerzy Popiełuszko. Przyjął ją chętnie 
i w ten sposób rozpoczęła się  przy-
jaźń Księdza z robotnikami i rodzą-
cą się „Solidarnością”.

„Kiedy w 1981 roku strajkowały 
uczelnie wyższe, ks. Jerzy Popiełusz-
ko roztoczył opiekę duszpasterską 
nad studentami warszawskiej Aka-
demii Medycznej i jednocześnie nad 
słuchaczami Wyższej Oficerskiej 
Szkoły Pożarniczej, gdzie protest 
miał dramatyczny przebieg. Kiedy 

2 grudnia 
1981 r. wła-
dze doko-
nały pacyfi-
kacji WOSP 
w Warszawie 
przy użyciu heli-
kopterów i sprzę-
tu bojowego (co stano-
wiło swoiste preludium do 
wprowadzenia za kilka dni sta-
nu wojennego), ksiądz Jerzy był 
w gmachu uczelni.”

To właśnie Ksiądz Jerzy był ini-
cjatorem Pielgrzymek Ludzi Pra-
cy na Jasną Górę. Pierwsza zosta-
ła przezeń zorganizowana w 1982 
roku. Serdeczny, opiekuńczy i dobry 
nie pozostawiał samym sobie 
rodzin internowanych, więzionych, 
biednych. 

Mentorem, ojcem duchowym 
okazał się dla Księdza Jerzego pro-
boszcz Parafii  p/w św. Stanisława 
Kostki,-ksiądz prałat Teofil Bogu-
cki. To właśnie on wyraził zgo-
dę na odprawianie Mszy Świętych 
za Ojczyznę. Jednoczyły one róż-
ne środowiska, dawały nadzieję 
i poczucie wspólnoty wiernym.

HOMILIE
Był wielkim orędownikiem myśli 

kardynała Stefana Wyszyńskiego 
i Jana Pawła II, rzecznikiem  i obroń-
cą  godności człowieka.

25 III 1984 r. Ksiądz Jerzy powie-
dział : „Od czasu rozwiązania „Soli-
darności” jako związku zawodo-
wego stała się ona ideą w Naro-
dzie. A walka z ideą Narodu to wal-
ka z wiatrakami. (…) Bo zapłacono 
za nią wielką cenę. Cenę łez, krwi, 
ukrywania się…”

A 26 VIII dodawał: „ dwa lata 
temu mówiłem, że Solidarności 
została zadana rana, która ciągle 
krwawi, ale nie jest to rana śmier-
telna , bo nie można zabić nadziei… 
Nadzieje z Sierpnia’80 roku żyją. 
A my mamy moralny obowiązek 
pielęgnować je w sobie… 

Mamy obowiązek domagać 
się, by nadzieje Narodu zaczęły się 
wreszcie realizować…” 

„ZRÓB COŚ, NIECH PRZE-
STANIE SZCZEKAĆ”

ŚMIERĆ
W lipcu 1983 r. generał Wojciech 

Jaruzelski stracił nerwy. Właśnie 

otrzymał informacje  o kolej-
nej Mszy za Ojczyznę i kazaniu księ-
dza Jerzego Popiełuszki…

Zwrócił się więc  do szefa MSW 
gen. Czesława Kiszczaka : „zrób 
coś, żeby przestał szczekać”. I gene-
rał Czesław Kiszczak zarządził pod-
jęcie odpowiednich kroków.

Jerzy Urban działał na froncie 
propagandy, opisując garsoniery 
Jerzego P., urząd do spraw wyznań 
zaczął wzywać biskupów, by prze-
stali tolerować zachowania „niektó-
rych księży”.

W okolicach Gdańska obrzuco-
no samochód księdza kamieniami, 
wzmożono akcje pisania do Księdza 
anonimów grożących mu śmiercią.

19 X 1984 r. Ksiądz Jerzy Popie-
łuszko udał się do Bydgoszczy 
na zaproszenie proboszcza para-
fii Świętych Braci Męczenników. 
W drodze powrotnej jego samo-
chód został zatrzymany przez patrol 
„drogówki”. Ksiądz został porwany. 
Jego ciało zostało odnalezione 26 X  
w Wiśle, koło tamy we Włocławku. 

JAK DO TEGO DOSZŁO?
Operacja MSW, którą obję-

to Księdza Jerzego nosiła krypto-
nim „Popiel”,  osobiście nadzoro-
wał ją gen. Czesław Kiszczak. Cho-
dziło o dotarcie do bezpośredniego 
otoczenia Księdza oraz doprowa-
dzenie go do załamania nerwowe-
go. Pojawiły się też plany zwerbo-
wania ks. Jerzego. Ponieważ jednak 
ten pomysł okazał się niewykonal-
ny, liczono, że uda się wysłać Księ-
dza za granicę lub chociaż odsunąć 
go od spraw robotników i działań 
opozycji. Gdy i to się nie powiodło, 
zdecydowano o rozwiązaniu osta-
tecznym.

Żywa reakcja społeczna na wieść 
o śmierci Księdza  była dla władz 
zaskoczeniem. Powszechne żąda-

nie, by spra-
wa została wyjaś-

niona, nagłaśnianie jej 
przez rozgłośnie zachodnie 

spowodowało, że generał Czesław 
Kiszczak osobiście podjął decyzję  
o tym, że ciało musi  być „odnalezio-
ne”. Naturalnie całą sprawą bardzo 
interesowali się towarzysze radziec-
cy. I byli wściekli. W Zalesiu odbyła 
się wspólna konferencja kierowni-
ctwa SB i KGB, na której towarzysze 
radzieccy określili działania SB jako 
„spartoloną robotę”. Zalecano, by 
pogrzeb odbył się w rodzinnej para-
fii. W „małej wiosce” nie narodził-
by się kult męczennika. Tutaj jednak 
zadziałała mama Księdza Jerzego, 
decydując o tym, że pogrzeb ma się 
odbyć w Warszawie. 

Od grudnia 1984 roku do lutego 
1985 roku trwał proces zabójców. 
Wydano wyroki więzienia, były one 
kilkakrotnie zmniejszane . Obecnie 
wszyscy oskarżeni: Grzegorz Pio-
trowski, Leszek Pękala, Waldemar 
Chmielewski oraz Adam Pietrusz-
ka są na wolności.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko, patron 
NSZZ „ Solidarność” został beatyfi-
kowany w 2010   roku.

Jego proces kanonizacyjny odby-
wa się w jednej z diecezji we… Fran-
cji. Tam bowiem udokumentowa-
no cud uzdrowienia francuskiego 
kapłana.

„Królowo Polski
Twoja wierna Polska do twych 

stóp się chyli i prosi
Daj pokój naszym dniom,
A sercom Solidarność”

Agnieszka Rurak-Żeleźny

„ Kto naprawdę zabił księdza”, 
Polska Niepodległa, 20.10.2014-
26.10.2014, nr 42

Ks. Grzegorz Kalwarczyk, Błogo-
sławiony ks. Jerzy Popiełuszko-zło 
dobrem zwyciężaj, internet

Zdjęcia:  Grzegorz Iwani-
cki, sekretarz Zarządu Regionu 
Mazowsze NSZZ „Solidarność”

NASZ KAPELAN 
19 X 1984r. został zamordowany ksiądz Jerzy Popiełuszko. Młody kapłan, który 
święcenia prezbiteriatu odebrał- z rąk Prymasa Polski, kardynała Stefana 
Wyszyńskiego,- zaledwie 12 lat wcześniej, żegnany był przez prawie milion 
wiernych. Obrzędom pogrzebowym przewodniczył  i okolicznościowe kazanie 
wygłosił kardynał Józef Glemp, Prymas Polski. W pogrzebie uczestniczyło wielu 
biskupów, kilkuset kapłanów. 
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Wydaje: Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”, 59-220 Legnica, ul. Fryderyka Skarbka 9, tel. (076) 72-10-878, 72-10-888, 72-10-898, 
e-mail: legnica@solidarnosc.org.pl, Redaguje zespół. Zdjęcia: Wojciech Obremski, 

1966–1975 
Uczestnik Duszpasterstwa Akademi-

ckiego przy parafii św. Jana Chrzcicie-
la w Legnicy, prowadzonego przez Piotra 
Kycia OFM, uczestnik spotkań dyskusyj-
nych. III 1968 protestów studenckich we 
Wrocławiu.

1968–1989 
Technik dentystyczny w Zakładzie Pro-

tetyki ZOZ/Pracowni Protetyki Woje-
wódzkiego Szpitala Zespolonego w Leg-
nicy. Na pocz. l. 70. uczestnik akcji prze-
wiezienia do Legnicy wydawnictw emi-
gracyjnych, m.in. „Wiadomości” londyń-
skich, „Kultury” i książek Instytutu Lite-
rackiego w Paryżu (we współpracy z Zyg-
muntem Urbanem i Romualdem Szere-
mietiewem). 1978–1980 współpracow-
nik ROPCiO, 1979–1980 KPN, kolpor-
ter w Legnicy niezależnych pism, m.in. 
„Biuletynu Informacyjnego” KSS KOR, 
„Robotnika”, „Opinii”, „Gazety Polskiej”. 
VI 1979 z Henrykiem Bacą, Janiną Stasiak 
i Zygmuntem Urbanem uczestnik mszy 
papieskich w Małopolsce.

Od IX 1980 
W „S”, przewodniczący Komitetu Zało-

życielskiego. Jesienią 1980 współorgani-
zator struktur „S” Pracowników Służ-
by Zdrowia, 1980–1981 przew. Zarzą-
du Wojewódzkiej Komisji Koordynacyj-
nej „S” PSZ przy MKZ tamże/Zarządzie 
Oddziału Wojewódzkiego tamże w ZR 
Dolny Śląsk. III 1981 podczas tzw. kryzysu 
bydgoskiego w ukryciu na wypadek wpro-
wadzenia przez władze stanu wyjątkowe-
go. VI i 24 X 1981 delegat na I i II WZD 
Województwa Legnickiego. 1981 inicjator 
i koordynator działań, które doprowadzi-
ły (IX 1981) do przekazania budynku KM 
PZPR w Legnicy na rzecz służby zdrowia.

13 XII 1981 
Internowany, osadzony w Ośrodku 

Odosobnienia w Głogowie, 29 IV 1982 
zwolniony. 31 VIII 1982 uczestnik mani-
festacji w Legnicy, 10 XI 1982 współorga-
nizator protestu pracowników w WSzZ 
przeciwko zdelegalizowaniu „S”, zwol-
niony z pracy, 1982 przywrócony do pra-
cy. 1982–1989 kolporter podziemnych 
pism (sprowadzał je z Wrocławia, War-
szawy, Głogowa, Lubina), m.in.: „Zagłę-
bie Miedziowe”, „Solidarność Głogow-
ska”, „Tygodnik Mazowsze”, „Z Dnia na 
Dzień”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Region”, 
„Gazeta Lubińska”, autor w podziemnym 

piśmie „Zagłębie Miedziowe”. 1984–1989 
działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy 
parafii Świętej Trójcy tamże. 1985–1989 
współpracownik podziemnej KKK „S” 
PSZ. 1988 współorganizator struktur „S” 
w placówkach służby zdrowia w Legni-
cy, 11 X 1988–1989 przew. Komisji Zdro-
wia „S” tamże. 1982–1988 wielokrotnie 
zatrzymywany i przesłuchiwany.

25 II–IV 1989 
Członek prezydium Międzyzakła-

dowego Komitetu Organizacyjne-

go „S” Zagłębia Miedziowego w Leg-
nicy, 7 IV–VI 1989 współzałożyciel, 

członek Komitetu Obywatelskie-
go Środowisk Opozycyjnych Zie-
mi Legnickiej/KO „S” w Legnicy, 
1989–1991 senator RP z listy KO. 
1989 współzałożyciel Społeczne-
go Komitetu Budowy Ośrodka 
Diagnostyki Onkologicznej Spo-
łecznej Fundacji Solidarności. Od 

1991 dyr. Radia L/Radia Plus Leg-
nica. 1991–1997 w PC, 1997–1999 

w SKL, od 2003 w PiS. 2004–2007 właś-
ciciel Agloplan S. Obertaniec. Od 2013 
na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski (2013).

9 XI 1980–25 VII 1985 rozpracowy-
wany przez Wydz. III KW MO/WUSW 
w Legnicy w ramach SOS krypt. Esku-
lap; 19 VII 1983–12 VII 1989 przez Wydz. 
V KW MO/WUSW tamże w ramach KE 
krypt. Protetyk; 25 III 1985–11 V 1989 
przez Wydz. III WUSW tamże w ramach 
SOS krypt. Wiza; 14 IV–5 VII 1989 przez 
Wydz. III WUSW tamże w ramach SO 
krypt. Parlament.

Łukasz Sołtysik|Grzegorz Waligóra

Honorowym Obywatelem Legnicy 
Stanisław Obertaniec, były działacz Solidarności,

Stanisław Obertaniec, ur. 1 kwietnia 1948 w Ulesiu k. Legnicy. Ukończył Pomaturalne Studium Techniki Dentystycznej we Wrocławiu (1968), 
absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna (licencjat, 2005). 
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Tegoroczna nowelizacja usta-
wy o działaczach opozycji 
antykomunistycznej oraz 

osobach represjonowanych 
z powodów politycznych wprowa-
dziła możliwość korzystania 
z pomocy pieniężnej jednorazo-
wej dwa razy w roku, a także pod-
niosła ustawowe progi dochodo-
we umożliwiające korzystanie 
z pomocy pieniężnej jednorazo-
wej i okresowej. Dzięki temu oso-
by osiągające wyższy dochód rów-
nież mogą korzystać z pomocy. 
Szczegółowe zasady udzielania 
pomocy pieniężnej dla działaczy 
opozycji antykomunistycznej 
zamieszczone są w  zakładce 
Uprawnienia – Sprawy zdrowot-

ne i socjalne – Działacze opozycji 
antykomunistycznej i osoby repre-
sjonowane z powodów politycz-
nych.

Ponadto uprzejmie informuje-
my, że przygotowaliśmy dla Pań-
stwa programy dofinansowania 
zakupu aparatów słuchowych oraz 
leczenia uzdrowiskowego. Zachę-
camy osoby, które potrzebują apa-
ratów słuchowych i do tej pory 
nie występowały do Szefa Urzędu 
o udzielenie pomocy finansowej 
na ten cel, do składania wniosków. 
Podobnie działacze, którzy nie 
korzystali w tym roku z dofinan-
sowania leczenia uzdrowiskowego 
mogą z niego skorzystać dla pora-
towania zdrowia nadszarpniętego 

w ostatnim okresie liczny-
mi zachorowaniami na 
COVID-19.

Ponieważ Szef 
U r z ę d u  n i e 
m o ż e  d z i a -
łać z urzędu, 
aby uzyskać 
pomoc pienięż-
ną należy złożyć 
wniosek. Dla uła-
twienia przygotowa-
liśmy dla Państwa for-
mularze wniosków o przy-
znanie poszczególnych rodza-
jów pomocy pieniężnej. Są one 
umieszczone na stronie interne-
towej w zakładce Uprawnienia – 
Formularze (w punkcie IV).

Jeżeli przy przygotowywa-
niu wniosku napotkacie Pań-
stwo problemy, uprzejmie prosi-

my o kontakt osobi-
sty lub telefonicz-

ny z Punktem 
Informacyj-

nym Urzę-
du (Pokój 
N041 wej-
ś c i e  o d 
ul. Żura-

wiej 3/5). 
W związku 

z trwającą epi-
demią koronawi-

rusa rekomendujemy 
Państwu minimalizowanie 

kontaktów osobistych do sytua-
cji tego bezwzględnie wymagają-
cych oraz korzystanie z możliwo-
ści kontaktu telefonicznego i mai-

lowego z Urzędem na nr 22 276 77 
77 lub adres e-mail: info@komba-
tanci.gov.pl. Dla ułatwienia kon-
taktu udostępnione są dla Państwa 
dodatkowe numery telefonów:

22 276-77-48, 22 276-77-72, 22 
276-77-46, 22 276-77-73, 22 276-
77-51, 22 276-77-39, 22 270-72-
07, 22 276-77-79.

Zachęcamy działaczy opozycji 
antykomunistycznej oraz osoby 
represjonowanej z powodów poli-
tycznych do korzystania z pomo-
cy pieniężnej przyznawanej przez 
Szefa Urzędu do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowanych.

https://www.kombatanci.gov.pl/pl 

Poszukiwania historyczne opozycjo-
nistów PRL z okresu stanu wojennego, 
które zespoły szkolne z całej Polski pro-
wadziły w ramach projektu edukacyjne-

go „Kamienie Pamięci”, przedstawiono 
w Warszawie. W tym roku przedsięwzię-
cie IPN poświęcone było bohaterom opo-
zycji demokratycznej z lat 1981-1983.

Gala, podczas której podsumowano 
przygotowane przez uczniów prace, odbyła 
się w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więź-
niów Politycznych PRL w Warszawie.

Wśród 29 szkół i osób prywatnych, któ-
rych prace zostały zakwalifikowane do XII 
edycji projektu edukacyjnego Kamienie 
Pamięci – Bohaterowie opozycji demokra-

tycznej 1981–1983 znalazły się prace dwóch 
zespołów z Głogowa ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2. Bohaterami projektu byli: Zdzisław 
Wandycz oraz śp. Stanisław Orzech. 

Pomoc pieniężna dla działaczy 
opozycji antykomunistycznej  
oraz osób represjonowanych  
z powodów politycznych 
Uprzejmie przypominamy, że osoby o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów 
politycznych mogą korzystać z wielu form finansowego wsparcia udzielanego przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 
Mogą korzystać z pomocy pieniężnej okresowej i jednorazowej, a także z pomocy udzielanej w ramach realizowanych corocznie programów 
dofinansowania leczenia sanatoryjnego i zakupu aparatów słuchowych.

Podsumowanie 
projektu 
edukacyjnego  
„Kamienie Pamięci” 


