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Zarząd Regionu

Protest

Podczas obrad Zarządu Regionu

Konferencja prasowa dolnośląskiej Sekcji Oświaty

Wrześniowy Zarząd

Zawalczmy razem o polską oświatę

40 lat temu
5 października 1982 r. we Wrocławiu został 

aresztowany ukrywający się od początku stanu 
wojennego przewodniczący Regionalnego Ko-
mitetu Strajkowego Dolny Śląsk i członek TKK 
Władysław Frasyniuk.

20 lat temu
26–28 września 2002 r. Decyzją XV Krajowego 

Zjazdu Delegatów nowym szefem „Solidarności” 
został Janusz Śniadek.

10 lat temu
Według ostrożnych szacunków w sobotę 

29 września w marszu „Obudź się Polsko” w War-
szawie uczestniczyło 140–180 tys. ludzi. W mani-
festacji zorganizowanej przez Radio Maryja, NSZZ 
„Solidarność” oraz PiS i Solidarną Polskę wzięła 
też udział duża grupa związkowców z naszego 
Regionu. Manifestanci wyrazili swój sprzeciw wo-
bec działań obecnego rządu tworzonego przez 
koalicję PO-PSL. 

Nie dla umów śmieciowych, nie dla wydłuże-
nia wieku uprawniającego do przejścia na eme-
ryturę, tak dla podwyższenia płacy minimalnej 
– pod takimi hasłami demonstrowali członkowie 
„Solidarności”. Protestowano też przeciw dyskry-
minacji wobec katolickiej Telewizji Trwam, której 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji odmawia miej-
sca w multipleksie cyfrowym.

Ekipa z Dolnego Śląska była chętnie foto-
grafowana i ciepło przyjmowana przez innych 
uczestników marszu ze względu na pomysłowy 
wizerunek (husarskie sztandary z logo Regionu) 
oraz wznoszone hasła – m.in. „Nie ma Solidarności 
bez miłości”, będące cytatem z papieskiej homilii 
Jana Pawła II wygłoszonej podczas pielgrzymki 
do Polski. – Nie oddamy wam Telewizji Trwam – 
wykrzykiwał m.in. Kazimierz Kimso, prowadzący 
ekipę naszego Regionu.

W pochodzie wyróżniała się również ekipa 
związkowców z Polar -Whirlpool Wrocław, którzy 
także przywieźli ze sobą swoje maszty z nazwą 
organizacji.

5 lat temu
4 października 2017 r. WZD w Strzelinie. – 

Dziś mamy ten sukces. To nam się udało – mówił 
Kazimierz Kimso o przywróceniu wieku eme-
rytalnego na poziomie obowiązującym przed 
reformą Tuska. Przypomniał akcję referendalną 
i wiele akcji związkowych. Oczywiście pozostaje 
problem stażu, ale ta kwestia musi być przyjęta 
w oparciu o pracę w szczególnych warunkach 
i w szczególnym charakterze. Zdaniem prze-
wodniczącego powiązanie stażu zawodowego 
z tymi zagadnieniami uczyniłoby obecną reformę 
spójną i sprawiedliwą dla pracowników, którym 
poprzedni rząd ten przywilej zabrał.

Z inicjatywy przewodniczącego Regionu 
delegaci przyjęli stanowisko wspierające rolę 
PIP i Rady Ochrony Pracy. W uzasadnieniu sta-
nowiska Kazimierz Kimso zwrócił uwagę, aby 
pozostawić Państwową Inspekcję Pracy jako 
niezależną od władzy wykonawczej. Niezwykle 
ważne jest wzmocnienie obu instytucji poprzez 
zagwarantowanie tego w konstytucji.

Uchwała programowa z października 2014 
roku wykonana została w 95% – mówił delega-
tom z Dolnego Śląska Piotr Duda. Szef Komisji 
Krajowej przypomniał w jak ważny, bo wyborczy, 
czas wchodzi nasz Związek. Do wiosny przy-
szłego roku trwać będą wybory w Związku, a za 
rok, najprawdopodobniej w Częstochowie, na 
Krajowym Zjeździe Delegatów zostaną wybrani 
członkowie Komisji Krajowej wraz z przewod-
niczącym.

Przez ostatnie 8 lat w naszym kraju rządzili 
liberałowie. Kompletnie nieczuli na sprawy spo-
łeczne (opuszczenie Komisji Trójstronnej, batalia 
o przywrócenie wieku emerytalnego) – przypo-
mniał Duda tło, w jakim działał Związek jeszcze 
do niedawna.

Kalendarium

P rotest w oświacie nie 
dotyczy jedynie kwestii 
płacowych, to także wal-

ka o jakość polskiej edukacji 
– powiedziała m.in. podczas 
konferencji prasowej w siedzibie 
Regionu Danuta Utrata. W środę 
7 września wystąpiła przed dzien-
nikarzami w otoczeniu milczą-
cych koleżanek i kolegów z Mię-
dzyregionalnej Sekcji Oświaty. 
Działaczka w oświadczeniu 
przedstawiła najważniejsze pro-
blemy, jakie dotykają nauczycieli 
oraz postulaty oświatowej Soli-
darności.

Od lat związkowcy doma-
gają się od rządu adekwatnej 
w stosunku do oczekiwań, ale 
i wymagań stawianych nauczy-
cielom regulacji płacy, powiąza-
nej z przeciętnym wynagrodze-
niem w gospodarce. – Rząd nas 
oszukał – mówiła wprost Danuta 

Utrata, przypominając 
po ro zumienie podpi
sa ne 3 lata temu. 
Od tego czasu stro
na rządowa nie reali
zuje postanowień 
wówczas zawartych. 
Skrytykowała ministra 
C z a r n k a ,  k t ó r y 
w mediach mówi 
o pod wyżkach dla 
nauczycieli. Działaczka 
przy pom niała, że 
rozmowy na ten te mat 
ze związkami zawo
dowymi nie skoń czyły 
się zawarciem poro zumienia.

Jako brzydką, określiła narra-
cję, że w czasie kryzysu i wojny 
za naszą granicą nauczyciele nie 
powinni domagać się podwyżek 
płac. Przypomniała, że wielu na-
uczycieli otoczyło opieką dzieci, 
które przybyły do Polski z tere-

nów objętych działaniami wo-
jennymi. – Razem zawalczmy 
o jakość polskiej oświaty – za-
apelowała do rodziców i całego 
społeczeństwa.

Pytana o stan przygotowań 
do protestu poinformowała 
dziennikarzy, że obecnie trwa-

ją konsultacje wśród członków 
Związku co do formy sprzeciwu 
wobec rządzących. Najprawdopo-
dobniej na początku października 
będzie wiadomo, w jaki sposób 
o polską oświatę zawalczy nauczy-
cielska Solidarność.

MR

S ekretarz Zarządu Regionu 
Grzegorz Makul przedsta-
wił działania Prezydium 

ZR od ostatniego zebrania. Do 

najważniejszych należała akcja 
wsparcia dla strajkujących pra-
cowników w Lubsku, organizacja 
i przebieg uroczystości rocznicy 
Sierpnia 80 i Bieg Solidarności 

(o tych wydarzeniach piszemy 
oddzielnie). Przewodniczący dol-
nośląskiej Solidarności Kazimierz 
Kimso podziękował wszystkim, 

którzy zaangażowali się w orga-
nizację tych uroczystości oraz 
wzięli w nich udział. Zauważył 
ponadto, że w przyszłości trzeba 
zaapelować o większy udziału 

młodzieży w rocznicowych 
obchodach. 

Członek Zarządu Regionu, a 
zarazem dyrektor Biegu Solidar-

ności Danuta Utrata też dzięko-
wała wszystkim, którzy poma-
gali przy organizacji największej 
sportowej imprezy związkowej 
na Dolnym Śląsku, w szczegól-

ności pracownikom i działaczom 
organizacji związkowych oraz 
nauczycielom i młodzieży II LO 
z Wrocławia.

Podczas zebrania Marcin 
Tomczak, kierownik, przedstawił 
informację o pracy i charakterze 
działań pracowników działu roz-
woju Związku. Kierownik działu 
prawnego Sławomir Poświstak 
omówił wybrane aspekty legislacyj-
ne związane z liczebnością człon-
ków Związku w zakładzie pracy.

W związku z nowelizacją 
ordynacji wyborczej, Prezydium 
zapowiedziało, że w najbliższym 
czasie odbędą się w tej sprawie 
szkolenia dla działaczy organiza-
cji związkowych. W dniach 1214 
października zaplanowano też 
wyjazdowe szkolenie dotyczące 
rozwoju związku.

Członkowie Zarządu przedsta-
wili też sytuację w swoich bran-
żach i zakładach pracy. Najbardziej 
zapalana jest obecnie sytuacja w 
oświacie (o tym piszemy w od-
dzielnym tekście).

Wiesław Natanek, przedstawi-
ciel kolejarzy, zaprosił wszystkich 
na obchody kolejnej rocznicy Gło-
dówki Kolejarzy, które odbędą się 
23 października na Dworcu Głów-
nym PKP we Wrocławiu.

Kolejne posiedzenie Zarządu 
Regionu odbędzie się 17 paździer-
nika.

jw

Podczas pierwszego po wakacjach zebrania członków Zarządu Regionu NSZZ 
„Solidarność” Dolny Śląsk przyjęto szereg uchwał wewnątrzzwiązkowych, 
wysłuchano informacji z prac prezydium, działu rozwoju, sytuacji w branżach 
i zakładach pracy.
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Piotr Duda w przemówieniu podsumował obecną sytuację pracowników w naszym kraju.

Delegacja dolnośląskiej „S” podczas składania darów ołtarza.

Związkowcy z „S” MPK Wrocław (z prawej)

Od 1991 r. do 2000 r. „Co Tydzień »S«"
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Pielgrzymka Ludzi Pracy

Konferencja prasowa dolnośląskiej Sekcji Oświaty

Księże Jerzy – jesteśmy tu,  
aby wypełnić Twój testament

J ak zawsze w trzecią sobotę 
i niedzielę września spotka-
my się w Częstochowie, aby 

modlić się u tronu Jasnogórskiej 
Pani, dziękując za opiekę i prosząc 
o wsparcie. Jak zawsze przybędzie-
my tam z naszymi sztandarami, ma-
nifestując swoje przywiązanie do 
wiary i Kościoła” – napisał w liście 
do członków i sympatyków NSZZ 
„Solidarność” przewodniczący Piotr 
Duda. Przypomniał, że pielgrzymka 
ludzi pracy to duchowy testament 
Patrona Solidarności, błogosławio-
nego ks. Jerzego Popiełuszki, który, 
jak pisze przewodniczący, zapo-
czątkował wrześniowe pielgrzymo-

wanie w najczarniejszym okresie 
naszej historii, dając w zniewoleniu 
nadzieję i wewnętrzną wolność. 
„Stańmy razem do wspólnej mo-
dlitwy – apelował Piotr Duda.

W niedzielę 18 września na 
Jasnej Górze tysiące członków na-
szego Związku wzięło udział w nie-
dzielnej mszy św. celebrowanej 
pod przewodnictwem Krajowego 
Duszpasterza Ludzi Pracy abpa 
Józefa Kupnego. Jak co roku nie 
zabrakło związkowców z Regionu 
Dolny Śląsk.

Przed mszą świętą do zgro-
madzonych zwrócił się przewod-
niczący Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność” Piotr Duda. Zawsze 
wyjeżdżamy z Jasnej Góry z tą 
wielką nadzieją, że będziemy mo-
gli pracować przez najbliższy rok 
w zdrowiu, że nie spotka nas nie-
szczęśliwy wypadek w miejscu pra-
cy i że przede wszystkim to miejsce 
pracy będzie godnie wynagradza-
ne. A pracownicy w zakładzie 
pracy będą traktowani w sposób 
podmiotowy, a nie przedmiotowy, 
bo tak do nas mówił 
ks. Jerzy Popiełuszko, 
abyśmy jako Solidar-
ność stali na straży 
wartości – powiedział 
Piotr Duda.

Przewodniczący 
przypomniał, że 18 
września 1983 roku 
podczas pierwszej 
pielgrzymki na Ja-
sną Górę robotnicy, 
w większości hutni-
cy Huty Warszawa 
przyjeżdżali w jednej 
intencji – opieki nad 
pracownikami, ale 
także o przywróce-
nie zdelegalizowa-
nego Solidarności. 
– O przywrócenie związku, który 
dzisiaj tak bardzo wspiera i pomaga 
ludziom pracy w naszym kraju – 
przekonywał.

Chociaż przykro z drugiej stro-
ny, że mamy takie narzędzia, jak 

wolny związek zawodowy, a tak 
mało pracowników z tego korzysta. 
Nie przystępują do związków za-
wodowych, uważają, że Solidarność 
i tak za nich sprawę załatwi. Gdyby 
każdy tak myślał, nie byłoby w ogó-
le ruchu związkowego w naszym 
kraju – przekonywał przewodni-
czący Duda, przyznając, że Jasna 
Góra to miejsce, w którym związ-
kowcy modlą się, ale i wzajemnie 
wspierają.

– Dla nas, dla ludzi Solidarności 
bardzo ważne są wartości, które 
mamy wpisane w naszym statucie. 
To wartości chrześcijańskie i na-

uka społeczna Kościoła. Wiara, 
nadzieja, miłość Polsce – to słowa, 
które zostały wyszyte na naszym 
historycznym sztandarze Międzyza-
kładowego Komitetu Strajkowego 
w Gdańsku w sierpniu 1980 roku. 
Tu, po mojej prawej stronie stoi 
razem z naszym pocztem sztanda-
rowym ten historyczny sztandar. 
Na nim nie ma jeszcze loga Solidar-
ności, ale jest wizerunek Jasnogór-
skiej Pani. Stoczniowcy w sierpniu 
1980 roku zawierzyli ludzi pracy 
i Solidarność Jasnogórskiej Pani. 
Już wtedy. Dlatego to jest dla nas 
tak ważne, aby pracować na rzecz 
ludzi pracy z Jasnogórską Panią, 
ale także z Bogiem w sercu. I nie 
ma innych wartości! – przekonywał 
Piotr Duda, przypominając, że na 
każdym sztandarze Solidarności jest 
wizerunek ks. Jerzego Popiełuszki, 
Jasnogórskiej Pani albo Świętych. 
– Bo taka jest Solidarność! To jest 
nasza siła! – mówił. I dodawał: – 
To pielgrzymowanie jest bardzo 
ważnym elementem działalności 
naszego związku, bo to przecież 

Takie było hasło tegorocznej 40. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę 
17-18 września br. W sobotę 17 września członkowie Solidarności złożyli kwiaty pod 
pomnikiem patrona naszego Związku bł. ks. Jerzego. 

realizacja testamentu naszego Patro-
na. Ale wiemy, że przede wszystkim 
codzienną pracą, z Bogiem w sercu 
w miejscu pracy niesiemy pomoc 
tym, którzy jej najbardziej potrze-
bują, czyli członkom Związku i pra-
cownikom.

Przewodniczący Duda przypo-
mniał, że żyjemy w trudnych cza-
sach. – Dzisiaj martwimy się o nasze 
miejsca pracy, martwimy się, że 
w związku z galopującymi cenami 
energii elektrycznej i gazu nasze 
miejsca pracy są zagrożone. Dlatego 
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Uroczystości rocznicowe
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Duma i wzruszenie widoczne u uczestników sierpniowego zrywu

Szef Regionu Kazimierz Kimso składa wieniec pod tablicą upamiętniającą strajk z sierpnia 1980 r.

Poczty sztandarowe przybywają na teren dawnej zajezdni przy ul. Grabiszyńskiej
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Historia, z której  
możemy być dumni

G ościem uroczystości był też 
przewodniczący Solidarno-
ści Regionu Płockiego 

Andrzej Burnat.
W samo południe w ko-

ściele przy Alei Pracy odbyła 
się uroczysta msza św. cele-
browana przez abp. Józefa 
Kupnego.

Homilię wygłosił kapelan 
dolnośląskiej Solidarności ks. 
Krzysztof Hajdun. Podkreślił 
w niej, że msza jest za tych 
wszystkich, którzy oddali 
życie i zdrowie w walce za 
Polskę, za prawo do strajku, 
za wolność słowa.

– Za to trzeba było za-
płacić wielką cenę, to były 
represje rodzin w stanie wo-
jennym, życie w niepewności jutra 
i ciągłym zagrożeniu. Dzisiaj niepo-

koi nas też to, co dzieje się za naszą 
wschodnią granicą. Ale my każdego 

dnia pokazujmy naszą solidarność, 
pomagając naszym braciom z Ukra-

iny – mówił ks. Krzysztof 
Hajdun. Dodał jeszcze, 
że przez te 42 lata ojców 
zwycięstwa Solidarności 
było wielu, ale bez po-
mocy Łaski Bożej nie 
byłoby to możliwe.

Po mszy pochód 
złożony z kilkudziesię-
ciu pocztów sztanda-
rowych ruszył pod ta-
blicę Solidarności przy 
historycznej Zajezdni, 
gdzie zaproszeni goście 
wygłosili przemówienia 
(abp Józef Kupny, wo-
jewoda Jarosław Ob-
remski, wicemarszałek 
Marcin Krzyżanowski 

oraz przewodniczący Kazimierz 
Kimso) i złożyli wieńce oraz kwiaty. 

Abp Kupny podkreślił, że idea 
i wartości Solidarności dalej są 
żywe, bo mamy je w sercu i dalej 
przenosimy tę iskrę solidarności 
międzyludzkiej, pokazując, jak trze-
ba pomagać braciom Ukraińcom.

Wojewoda Jarosław Obrem-
ski wyraził żal, że nie ma teraz 
tej solidarności, która łączyła nas 
w 1980 r., dlatego musimy wracać 
do tamtych czasów i szukać tego, 
co nas łączy, a nie dzieli.

Przewodniczący dolnośląskiej 
Solidarności Kazimierz Kimso 
przypomniał postulaty Solidarności 
i naszą walkę o godność. – To, co 
nas wtedy łączyło, zostało w nas. 
Solidarność nie tylko w 1980 r., ale 
i w 1989 r. zmieniła bieg dziejów. 
Mur berliński runął za jej sprawą – 
podkreślił Kimso.

Przed mszą świętą, jak co roku, 
działacze złożyli wieńce i kwiaty na 
grobach śp. Kazimierza Michalczy-
ka, Piotra Bednarza i Marii Zapart 
na Cmentarzu Grabiszyńskim. Ka-
zimierz Michalczyk to jedna z ofiar 

stanu wojennego we Wrocławiu. 
Zginął od kuli milicjanta podczas 
protestów zwanych Bitwą Wrocław-
ską, zorganizowanych w 1982 r. 
w drugą rocznicę porozumień 
sierpniowych. Jak co dzień Kazi-
mierz Michalczyk zmęczony wracał 
do domu z zakładów Elwro, gdzie 
pracował jako tokarz. W pewnym 
momencie na ulicy Legnickiej do-
sięgła go kula z ostrej broni, którą 
wydano oddziałom ZOMO. Ciężko 
ranny został odwieziony na pogoto-
wie, jednak w wyniku odniesionych 
obrażeń zmarł po dwóch dniach. 
Piotr Bednarz i Maria Zapart to za-
służeni dla Związku i kraju działa-
cze związkowi i niepodległościowi.

jw

We wrocławskich uroczystościach 42. rocznicy Porozumień Sierpniowych wzięły udział delegacje związkowe na czele 
z przewodniczącym Kazimierzem Kimso, poczty sztandarowe, przedstawiciele rządu, marszałka województwa dolnośląskiego, 
prezydenta miasta, ośrodka Pamięć i Przyszłość, Solidarności Walczącej, organizacji kombatanckich, emeryckich i społecznych.

Wałbrzych
Nie ma emerytury od: wiary, od narodowości, od patriotyzmu – prze-

strzegał ks. kan. Tadeusz Faryś w kazaniu wygłoszonym w 42. rocznicę 
wydarzeń sierpnia 1980 r. na Mszy świętej w Centrum Kultury i Nauki 
Stara Kopalnia w Wałbrzychu, która została odprawiona 31 sierpnia br. 
w Łaźni Łańcuszkowej dawnej kopalni Thorez. Po mszy zgromadzeni 
obejrzeli występ artystyczny Danuty Gołdon-Legler z Ogólnopolskiego 
Teatru William-ES .

Jak co roku chętni mogli zapoznać się z wystawą poświęconą wał-
brzyskiej Solidarności w Starej Kopalni.

Jelcz-laskoWice i ołaWa
Pod krzyżem jelczańskiej „S” upamiętniono w południe 31 sierpnia 

rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Msza św. w intencji 42. rocz-
nicy powstania Solidarności odprawiona została w oławskim Sanktuarium 
Matki Bożej Pocieszenia. Tam również zapalono znicze pod pomnikiem 
męczenników.

brzeg Dolny
W dniu 2 września przewodniczący Zarządu Regionu Kazimierz Kimso 

spotkał się w Brzegu Dolnym z działaczami tamtejszej Solidarności. Roczni-
cowe spotkanie zbiegło się również z okazją do wręczenia medalu 40-lecia 
NSZZ „Solidarność” Tadeuszowi Bareckiemu. Jak co roku pod obeliskiem 
upamiętniającym powstanie naszego Związku działacze złożyli kwiaty. 
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Wystawa

Pielgrzymka

W procesji relikwie błogosławionego wniesiono do świątyni. Kazimierz Kimso, Janusz Siskos wraz z pozostałymi uczestnikami wnoszą krzyż pątniczy.

Otwarcie wystawy zainicjował przewodniczący Zarządu Regionu Kazimierz Kimso
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O bł. ks. Jerzym Popiełuszce

Patron naszego Związku na Górze Iglicznej

W 
sobotę 20 sierpnia w sank-
tuarium Matki Bożej na 
Iglicznej uroczyście wpro-

wadzono do świątyni relikwie bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki i św. Jana 
Pawła II. W uroczystościach uczest-
niczyli przedstawiciele dolnośląskiej 
Solidarności, m.in. z przewodni-

czącym ZR Kazimierzem Kimso, 
zastępcą Piotrem Majchrzakiem, 
sekretarzem Grzegorzem Makulem, 
członkinią prezydium ZR Barbarą 
Janowicz. Nie zabrakło sztandarów 
związkowych wraz z sztandarem 
Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Soli-
darność”.

Jak co roku po mszy świętej odbył 
się festyn rodzinny. Obecni byli le-
śnicy z Lasów Państwowych (z dyr. 
Tadeuszem Łozowskim na czele). 
Z Warszawy przybyli też pielgrzymi 
skupieni m.in. w Ogólnopolskim 
Komitecie Pamięci ks. Jerzego 
Popiełuszki. Wręczyli przewodni-
czącemu ZR Kazimierzowi Kimso 
medal Zło Dobrem Zwyciężaj. Na 
uroczystość przybyły dwie euro-
parlamentarzystki – Beata Kempa 
i Anna Zalewska.

Po mszy świętej procesyjnie 
umieszczono krzyż pątniczy na 
szczycie Góry Igliczna. Relikwię 
patrona Solidarności wniosła do 
świątyni siostrzenica ks. Jerzego 
Grażyna Siemion.

Gościem honorowym uro-
czystości był sygnatariusz Poro-
zumień Sękocińskich z 11 marca 

1981 r. Kazimierz Lipiński. Warto 
przypomnieć, że mottem prze-
wodnim marcowych Porozumień 
Sękocińskich były słowa „By woda 
była czysta, a lasy zielone”. Poro-
zumienie zawierało 58 punktów, 
które dotyczyły gospodarki leśnej, 
organizacji i zarządzania, spraw 

związanych z BHP, sferą płac oraz 
kwestiami pracowniczymi.

Obchody zakończył piknik zor-
ganizowany w Marianówce przez 
Lasy Państwowe. 

Więcej zdjęć z uroczystości na 
naszej stronie solidarnosc.wroc.pl.

MR

K siądz Popiełuszko był ciągle 
inwigilowany przez Służbę 
Bezpieczeństwa, dokony-

wano wobec niego nieustannych 
prowokacji, próbowano go za-
straszyć, a mimo to ksiądz Jerzy 
nie uląkł się i dalej głosił słowa 
prawdy. Pamiętam, jak w jednej 
z podziemnych wrocławskich gazet 
w 1984 roku wydrukowano jedno 
z kazań księdza Jerzego. W me-
diach rządowych trwała wówczas 
na niego intensywna nagonka. 
Miałem wtedy przeczucie, że może 
stać się coś złego. Upłynęło kilka 
dni i do wszystkich dotarła straszna 
wiadomość najpierw o porwaniu 
księdza, później o jego śmierci. 
Byłem tym faktem szczególnie 
wstrząśnięty. Po latach pozna-
łem osobiście członków rodziny 
księdza Jerzego, w szczególności 
jego brata Józefa, z którym mia-
łem okazję dłużej porozmawiać. 
Wielkie wrażenie wywarła na mnie 
postać Jego Matki. Uchwyciłem ją 
obiektywem podczas związkowych 
pielgrzymek w Licheniu i Często-
chowie. Rodzina błogosławionego 
księdza Jerzego, niestety już bez 
Rodziców, gościła w naszym Re-
gionie kilkakrotnie. Szczególnie 
ważne dla ludzi naszego Regionu 
były uroczystości przekazania do 
Katedry Wrocławskiej relikwii krwi. 
We wrocławskiej katedrze 37 lat po 

wprowadzeniu stanu wojennego 
członkowie dolnośląskiej „Solidar-
ności” wraz z krewnymi błogosła-
wionego księdza Jerzego Popiełusz-
ki modlili się w intencji ofiar stanu 
wojennego, w obecności relikwii 
błogosławionego wniesionych 
w procesji przez przewodniczącego 
Zarządu Regionu Kazimierza Kimso 
i wiceprzewodniczącego Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” Bog-
dana Bisia. Mszy przewodniczył ar-
cybiskup Józef Kupny. Metropolita 
wrocławski poświęcił obraz patrona 
„Solidarności” namalowany przez 

wrocławskiego artystę Mariusza 
Mikołajka. „Krew bohaterów, ofiar 
Grudnia 70, masakry w kopalni 
Wujek, zamordowanego księdza 
Jerzego Popiełuszki, oraz m.in. Ka-
zimierza Michalczyka obmyła nasza 
ojczyznę z brudu zniewolenia” – 
powiedział w homilii ksiądz Artur 
Szela, duszpasterz dolnośląskiej 
„Solidarności”. Kapłan wyraził prze-
konanie, że nasz Związek nadal ma 
doniosłą rolę do spełnienia. Przede 
wszystkim doprowadzenie do po-
jednania w podzielonym konflikta-
mi kraju. „Lemiesz »Solidarności« da-

lej ma ciąć polską 
ziemię i rozrywać 
skorupę egoizmu 
i bezduszności!”. 
Oprócz pocztów 
sztandarowych 
z Regionu licz-
nie stawiły się 
delegacje z wro-
cławskich szkół 
wraz ze swoimi 
chorągwiami. Na 
mszy obecni byli 
m.in. wojewoda 
dolnośląski Paweł 
Hreniak, kurator 
oświaty Roman 
Kowalczyk.

Kiedy 19 paź-
dziernika odby-
wają się kolejne 

rocznicowe obchody uprowadze-
nia i męczeńskiej śmierci księdza 
Jerzego Popiełuszki w kościele św. 
Stanisława Kostki na warszawskim 
Żoliborzu, to zawsze oprócz człon-
ków NSZZ „Solidarność” z całej Pol-
ski jest też delegacja dolnośląskiej 
„Solidarności”. Region Dolny Śląsk 
na co dzień obcuje z wizerunkami 
księdza Jerzego, jego słowami ze 
słynnych kazań, a także z jego rzeź-
bą. Wszystko to znajduje się w sali 
105, gdzie odbywają się spotkania 
członków Zarządu Regionu, branż 
i zakładów. Ta sala nosi imię księ-

dza Jerzego. Jej wystrój plastyczny 
zaprojektował artysta plastyk Jacek 
Jaśkiewicz Popiersie księdza Jerze-
go znalazło się tam za sprawą kon-
kursu ogłoszonego przez Akademię 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu pod 
patronatem Regionu NSZZ „Solidar-
ność” Dolny Śląsk. Zwyciężczynią 
konkursu została studentka IV ro-
ku ASP Barbara Całkowska, a jej 
rzeźba znalazła swoje miejsce w sali 
imienia księdza Jerzego w Zarzą-
dzie Regionu Dolnośląskiej „Soli-
darności”. Młoda artystka gościła 
w „Solidarności” w towarzystwie 
prof. Christosa Mandziosa, dziekana 
Wydziału Malarstwa i Rzeźby. Wiel-
kim orędownikiem i przyjacielem 
rodziny księdza Jerzego był zmarły 
w 2017 roku Michał Haniszewski. 
Wielokrotnie opowiadał nam, jak 
ksiądz Jerzy czuwał nad nim i jak 
on dosłownie czuł Jego obecność.

Kult bł. Ks. Jerzego w naszym 
regionie rozwija się dynamicznie. 
Jego relikwie trafiają do kolejnych 
świątyń. Wizerunek ks. Jerzego 
jest obecny na sztandarach związ-
kowych, rzeźbach, obrazach, na 
okolicznościowych emblematach, 
plakatach, znaczkach, rozmaitych 
książkach. 

Na wystawie można zobaczyć  
kilkadziesiąt różnych zdjęć, kilkana-
ście plakatów i wiele różnych wy-
dawnictw ilustrujących działalność 
ks. Jerzego Popiełuszki.

Wrocław, Klub Muzyki i Lite-
ratury, pl. Kościuszki 10. Wystawa 
„Patron Solidarności – bł. ks. Jerzy 
Popiełuszko”. Wernisaż 31 sierpnia, 
godz. 12. Wystawa ze zbiorów i fo-
tografii Janusza Wolniaka,  czynna 
od 31 sierpnia do 1 października 
2022 r.

janusz wolniak

Każdy kto zna najnowszą historię Polski wie dlaczego ten ksiądz oddał życie za Prawdę i Wolność. Był kapelanem „Solidarności”, 
wygłaszał płomienne przemówienia, stał się obiektem nieustannych ataków komunistycznej propagandy, na której czele stał 
ówczesny rzecznik rządu Jerzy Urban. 
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Na mszę przybyli związkowcy z całej Polski

Strajkujące kobiety obserwują przybyłych ze wsparciem związkowców.

Sekretarz ZR Grzegorz Makul (z bębnem) podawał rytm skandującym hasła.

Przewodniczący Kazimierz Kimso skrytykował zarząd firmy za brak chęci dialogu

Krzysztof Domagała przekazuje strajkującym pozdrowienia z wrocławskiego Whirlpoola

Strajk pracowników w Lubsku

Wsparliśmy strajkujących

S olidarność to wspólne dzia-
łanie. Nie może jej zabraknąć 
tylko w chwilach łatwych, 

ale i ciężkich, dlatego tu jesteśmy 
z wami – mówił przewodniczący 
dolnośląskiej Solidarności Kazimierz 
Kimso. W masówce przed bramą 
zakładu uczestniczyli przedstawi-
ciele regionów Dolny Śląsk, Jelenia 
Góra i Zielona Góra. Ostatnim ak-
centem wtorkowej akcji było krót-
kie wystąpienie przewodniczącego 
Regionu Zielona Góra Bogusława 
Motowidełko na rynku w Lubsku. 

Powodem strajku pracowników zakładu obuwniczego W&W Polska w Lubsku była 
opieszałość  pracodawcy związana z wprowadzeniem podwyżki. Zamiast podnieść  
pensję zaraz po wiosennych negocjacjach , właściciele firmy chcieli to uczynić  
dopiero od listopada. 23 sierpnia strajkujących wsparli związkowcy z Regionu Dolny Śląsk  
NSZZ „Solidarność”.

Działacz zwrócił uwagę mieszkań-
ców na sytuację w zakładzie.

Komunikat strajkowy z dnia 8 
września 2022 r.

Strajkujący pracownicy, w więk-
szości kobiety, w porannym gło-
sowaniu zaakceptowali treść po-
rozumienia płacowego, na mocy 
którego Przewodnicząca Komisji 

Zakładowej i Komitetu Strajkowe-
go wraca do pracy, a pracownicy 
otrzymują od 1 września 2022 pod-
wyżki w uzgodnionej wysokości. 
Ustalono, że kolejne negocjacje 
rozpoczną się w czerwcu 2023, tak 
aby podwyżka weszła najpóźniej 
od 1 września 2023.

MR

będziemy prowadzić intensywny 
dialog społeczny, a jeśli nie, to bę-
dziemy protestować, aby wspólnie 
z rządem wypracować rozwiąza-
nia, które nie pozwolą zniszczyć 
naszej gospodarki, tak mozolnie 
budowanej przez wszystkie lata – 
zapowiedział przewodniczący Du-
da. Zastrzegał jednak, że obecnie 
pomiędzy Solidarnością i rządem 
toczy się dialog. – Najlepszym tego 
przykładem jest wzrost minimalne-
go wynagrodzenia w roku 2023. To 
był trudny dialog, ale taki, który 
przynosi pozytywne efekty.

– Dlatego przed nami kolejne 
ciężkie rozmowy z rządem. Uwa-
żamy, że w trudnych rozmowach 

możemy dojść do porozumienia – 
powiedział Piotr Duda.

Dodał: – To momenty bardzo 
wzruszające, że mimo niepogody 
jest was tak wielu. Solidarność od 
swego powstania zawierzyła się 
Jasnogórskiej Pani. Przeglądając 
archiwalne zdjęcia z pierwszej piel-
grzymki, natknąłem się na zdjęcie 
z transparentem: „Obroniłaś nas 
przed szwedzkim, broń nas Mat-
ko przed sowieckim”. 40 lat temu, 
a jakże aktualne hasło!

Przekonywał, że musimy być 
solidarni z narodem ukraińskim, 
bo dziś Ukraińcy walczą nie tyl-
ko o swoją wolność, ale również 
o wolność Polski i całej Europy.

 Basia Michałowska,kor.
Źródło: tysol.pl

 

Księże Jerzy – jesteśmy tu, aby wypełnić Twój testament
Pielgrzymka Ludzi Pracy
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Po 2-letniej przerwie wystartowało niemal sześciuset biegaczy.

30.
BIEG
SOLIDARNOSCI
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Chłopcy nie oszczędzali sił już od startu.Dopisały także dzieci, wspierane na trasie przez rodziców i wychowawców.
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Bieg główny – KlasyfiKacja MĘŻcZyZn

Lp. Nr Nazwisko i Imię Klub Kateg. Czas
1 598 NEMCZENKO Maryna Achilles Leszno K20 - 1 00:17:53
2 545 DIDOVODIUK Olesia Achilles Leszno K30 - 1 00:19:03
3 579 MATNER Anita Wosiek Team K20 - 2 00:19:35
4 522 WOLAK Izabela Jks Salamandra K30 - 2 00:20:14
5 848 ŁOMNICKA Barbara Mks Siechnice K40 - 1 00:21:08
6 226 KUŁAKOWSKA Małgorzata Świdnicka Grupa Biegowa K40 - 2 00:21:33
7 789 ROZNERSKA Dagmara Kb Sobótka K30 - 3 00:21:34
8 379 DUBIEL Agnieszka K40 - 3 00:21:35
9 831 ŁUKASIŃSKA Monika Volvo Polska K40 - 4 00:22:18
10 372 BANASIAK Joanna Ssmks Parasol Wrocław K16 - 1 00:22:20
11 586 NALEWALSKA Joanna A. Gardzielewski Running Team K30 - 4 00:22:39
12 424 CZAJA Małgorzata Miniclassic. Pl K40 - 5 00:22:54
13 557 STANIÓW Agata Orły Wrocław K30 - 5 00:22:55
14 87 JUSZCZYK Anna Biegowa Świdnica K30 - 6 00:22:57
15 669 POPIELA Magdalena K40 - 6 00:23:15
16 368 WACHOWSKA Dorota Wkb Piast Wrocław Kb 

Harcownik J-l
K40 - 7 00:23:15

17 435 MIŁEK Aleksandra K12 - 1 00:23:17
18 617 SHUST Krystsina K30 - 7 00:23:42
19 867 ŚWIEGOT Julia Śląsk Wrocław K16 - 2 00:23:47
20 40 TERCKA-PIKUŁA Halina K30 - 8 00:23:50

Lp. Nr Nazwisko i Imię Miejscowość Kateg. Czas
1 523 JAGIELSKI Jerzy JKS Salamandra M30 - 3 00:17:35
2 100 BUBLIS Grzegorz ZF Wabco Wrocław M30 - 4 00:17:38
3 297 HAZUBSKI Andrzej Athletics Team Prusice M50 - 2 00:19:02
4 62 RÓŻYCKI Grzegorz M40 - 6 00:19:49
5 463 DWOJAK Jerzy SSW Team Krośnice M40 - 14 00:20:53
6 682 SALAMONOWICZ Jan M50 - 10 00:21:04
7 527 JANOWICZ Jerzy Achiles Leszno M60 - 7 00:22:25
8 337 BOMBA Zygmunt Biały Niedżwiedż M60 - 11 00:22:58
9 877 CHROBOT Krzysztof MPK Wrocław M50 - 14 00:23:10
10 577 MADEJ Marek Madej Zbój M50 - 16 00:23:25
11 675 TWARDOWSKI Krzysztof Amator M50 - 17 00:23:30
12 40 TERCKA-PIKUŁA Halina K30 - 8 00:23:50
13 43 HAŁAS Marek PRO-RUN Wrocław M50 - 20 00:24:08
14 830 WÓJCIK Jacek M60 - 17 00:24:56
15 240 KAWAŁKO Paweł Volvo Polska M40 - 66 00:25:30
16 343 WALIŁKO Oskar MPK Wrocław M30 - 49 00:25:32
17 79 PAWLIK Andrzej Syrenka M60 - 19 00:25:39
18 12 TOMCZAK Marcin M40 - 69 00:25:49
19 32 HOŁDYŃSKI Mirosław WKB Meta Lubliniec M60 - 23 00:26:34
20 26 REGNER Wojciech NSZZ S Wrocław-Wyspa M40 - 79 00:26:41

Bieg główny – KlasyfiKacja KOBieT

MeMORiał a. KańsKiegO (nsZZ „sOliDaRnOŚĆ”) 
– KlasyfiKacja geneRalna

Bieg główny – KlasyfiKacja w KaTegORiacH 
wieKOwycH

Lp. Nr Nazwisko i Imię Klub Kateg. Czas
1 547 MEWSZA Mykola Achilles Leszno M20 - 1 00:14:54
2 800 BORATYŃSKI Dariusz Wosiek Team M20 - 2 00:14:57
3 546 DIDOVODIUK Dmytro Achilles Leszno M30 - 1 00:15:10
4 699 PUTYRA Adam M30 - 2 00:16:02
5 790 MAŃKOWSKI Kamil M20 - 3 00:17:27
6 523 JAGIELSKI Jerzy Jks Salamandra M30 - 3 00:17:35
7 687 WOJNAROWICZ Janusz Edi Team Zgorzelec M50 - 1 00:17:35
8 100 BUBLIS Grzegorz Zf Wabco Wrocław M30 - 4 00:17:38
9 228 SZCZEPANIK Dariusz Świdnicka Grupa Biegowa M40 - 1 00:17:46
10 327 MARKOWICZ Łukasz Wosiek Team M20 - 4 00:17:55
11 223 WALEWSKI Krystian Świdnicka Grupa Biegowa M20 - 5 00:18:40
12 310 TODA Emil Dtr Biega Mario Team M40 - 2 00:18:45
13 710 KENDRA Pavlo M30 - 5 00:18:59
14 297 HAZUBSKI Andrzej Athletics Team Prusice M50 - 2 00:19:02
15 808 SALDATKIN Kiryl Altius! M30 - 6 00:19:05
16 746 PLUCIŃSKI Kamil M30 - 7 00:19:11
17 700 NOWAK Paweł M30 - 8 00:19:15
18 56 GDANIEC Jakub Cubu Architekci M30 - 9 00:19:18
19 820 ŁUKASZEWSKI Andrzej Parkrun Wrocław M50 - 3 00:19:23
20 539 OSTOLSKI Marek M40 - 3 00:19:24

KATEGORIA M-12
M-ce Nr Nazwisko i imię Miejscowość W klas. mężcz. Czas
1 541 MATKOWSKI MICHAŁ WROCŁAW M/60 00:21:09
2 571 BROCZEK KACPER WROCŁAW M/95 00:22:28
3 66 SZMYD BARTOSZ WROCŁAW M/103 00:22:42
4 508 KOWALSKI ADAM WROCŁAW M/115 00:23:06
5 252 PYK DORIAN SWIDNICA M/134 00:23:26
6 613 ŁAZAROWICZ KACPER JAWOR M/190 00:25:15
7 753 KLIN ANTONI KRYNICZNO M/195 00:25:31
8 305 KLIN JULIAN MALIN M/198 00:25:38
9 442 BIEŁUŃSKI SERGIUSZ WROCŁAW M/202 00:25:44
10 853 OLEJNICZAK JAKUB WROCŁAW M/236 00:27:20

KATEGORIA M-16
M-ce Nr Nazwisko i imię Miejscowość W klas. mężcz. Czas
1 724 MORAWIEC ADAM WROCŁAW M/31 00:19:43
2 154 KUNICKI FILIP BYSTRZYCA M/42 00:20:12
3 689 TATROCKI KAMIL SOBÓTKA M/68 00:21:33
4 840 BOHDANOWICZ WOJCIECH WROCŁAW M/105 00:22:49
5 446 KUŹMICKI PIOTR WROCŁAW M/110 00:22:59
6 691 ZAŁĘSKI GRZEGORZ SOBÓTKA M/128 00:23:23
7 351 FALARZ SZYMON LWÓWEK ŚLĄSKI M/167 00:24:22
8 464 KRYJOM EMANUEL WROCŁAW M/223 00:26:33
9 292 PAŁKA JAKUB WROCŁAW M/235 00:27:13
10 862 KOWALÓW MICHAŁ WROCŁAW M/265 00:28:44

WYNIKI BIEGU SOLIDARNOŚCI
Bieg Solidarności

Bieg Solidarności 
– udany jubileusz

D o ostatniej chwili organizato-
rzy, Region Dolny Śląsk wraz 
Dolnośląskim Stowarzysze-

niem Kultury Zdrowotnej i Sportu, 
drżeli o pogodę. Prognozy na po-
czątku września zapowiadały, że 
w dniu zawodów przez cały dzień 
będzie padać deszcz. Wprawdzie 
intensywne opady nad ranem spra-
wiły, że teren zawodów miejscami 
był dość grząski, ale słońce przed-
południowe łaskawie przyświecało 
zawodom dzieci.

Jak co roku nie tylko bieg głów-
ny rozgrywany o godzinie 16 przy-
ciągał uwagę miłośników sportu, 
ale biegi najmłodszych na dystansie 
1000 i 500 m interesowały kibiców, 
a zwłaszcza rodziców i uczniów 
wrocławskich i dolnośląskich szkół, 
które licznie dopisały rozwiewając 
obawy o frekwencję.

Jako pierwsze na trasę wybiegły 
o 9:30 dziewczęta i kwadrans później 
chłopcy urodzeni w roku 2015, po 
siedmiolatkach startowali zawodnicy 
o rok starsi aż do 12latków. Trady-
cyjnie byliśmy świadkami zaciętej 
walki do ostatnich metrów, ale też 
były biegi, gdzie zawodniczka mi-
nęła metę ze znaczną przewagą nad 
koleżankami. Najbardziej wdzięcz-
ne dla oka były zawody z udziałem 
najmłodszych. Od 12:30 do 13:15 
startowały dzieci w wieku 5 i 6 lat. 
Oczywiście w tych zawodach było 

Mykoła Mewsza z Ukrainy zwyciężył w 30. Biegu Solidarności. Niemal sześciuset 
zawodników, którzy stanęli 10 września br. na starcie ponad 5-kilometrowej trasy w okolicy 
hotelu Wodnik we Wrocławiu, potwierdziło, że po dwuletniej przerwie jest to impreza 
ciesząca się niesłabnącą popularnością.
Wśród pań bezkonkurencyjna okazała się Maryna Menczenko, także z Ukrainy. 

Biegną chłopcy w kategorii 9-latków.

Dziewczynki w kategorii 9-latek.
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Bieg Solidarności

KATEGORIA M-20
M-ce Nr Nazwisko i imię Miejscowość W klas. mężcz. Czas
1 547 MEWSZA MYKOLA CHARKOV M/1 00:14:54
2 800 BORATYŃSKI DARIUSZ WROCŁAW M/2 00:14:57
3 790 MAŃKOWSKI KAMIL MIRKÓW M/5 00:17:27
4 327 MARKOWICZ ŁUKASZ WROCŁAW M/10 00:17:55
5 223 WALEWSKI KRYSTIAN ŚWIDNICA M/11 00:18:40
6 253 SZKLARZ MICHAŁ WIERZBNA M/22 00:19:26
7 858 JAROSZ PATRYK CZERNICA M/24 00:19:26
8 263 SAMOŁUK ADRIAN BIAŁY KOŚCIÓŁ M/26 00:19:32
9 113 PIOTROWSKI JAKUB WROCŁAW M/33 00:19:49
10 936 SKOREIKO YURII TRZEBNICA M/38 00:20:02

KATEGORIA M-30
M-ce Nr Nazwisko i imię Miejscowość W klas. mężcz. Czas
1 546 DIDOVODIUK DMYTRO IVANO FRANKIVSK M/3 00:15:10
2 699 PUTYRA ADAM WROCŁAW M/4 00:16:02
3 523 JAGIELSKI JERZY JAWOR M/6 00:17:35
4 100 BUBLIS GRZEGORZ WROCŁAW M/8 00:17:38
5 710 KENDRA PAVLO WROCŁAW M/13 00:18:59
6 808 SALDATKIN KIRYL WROCŁAW M/15 00:19:05
7 746 PLUCIŃSKI KAMIL KŁODZKO M/16 00:19:11
8 700 NOWAK PAWEŁ WROCŁAW M/17 00:19:15
9 56 GDANIEC JAKUB WROCŁAW M/18 00:19:18
10 392 CABAJ DAMIAN ŚWIDNICA M/21 00:19:26

KATEGORIA M-40
M-ce Nr Nazwisko i imię Miejscowość W klas. mężcz. Czas
1 228 SZCZEPANIK DARIUSZ PSZENNO M/9 00:17:46
2 310 TODA EMIL TRZEBNICA M/12 00:18:45
3 539 OSTOLSKI MAREK WROCLAW M/20 00:19:24
4 1858 BUGA PIOTR WROCŁAW M/27 00:19:33
5 697 KOŚMIŃSKI SŁAWOMIR BIELANY WROC. M/29 00:19:37
6 62 RÓŻYCKI GRZEGORZ BIELAWA M/34 00:19:49
7 876 KALEMBKIEWICZ MIREK WROCŁAW M/35 00:19:51
8 549 HORBACZEWSKI JAKUB WROCŁAW M/40 00:20:10
9 908 ZIEMBA ARKADIUSZ WROCŁAW M/41 00:20:10
10 11 WIĄCEK MICHAŁ WROCŁAW M/47 00:20:22

KATEGORIA M-50
M-ce Nr Nazwisko i imię Miejscowość W klas. mężcz. Czas
1 687 WOJNAROWICZ JANUSZ ZGORZELEC M/7 00:17:35
2 297 HAZUBSKI ANDRZEJ TRZEBNICA M/14 00:19:02
3 820 ŁUKASZEWSKI ANDRZEJ WROCŁAW M/19 00:19:23
4 406 PATALON MAREK MARCINOWICE M/23 00:19:26
5 842 PELINSKI ANDRZEJ ŚWIDNICA M/30 00:19:42
6 666 POSŁUSZNY MARIUSZ GŁOSKA M/32 00:19:44
7 503 SPALIŃSKI PIOTR OŁAWA M/37 00:19:57
8 230 KIERCZAK MAREK ŚWIDNICA M/46 00:20:20
9 912 GREKOW SŁAWKO WROCŁAW M/50 00:20:26
10 682 SALAMONOWICZ JAN ZGORZELEC M/58 00:21:04

KATEGORIA M-60
M-ce Nr Nazwisko i imię Miejscowość W klas. mężcz. Czas
1 219 JAZ ZYGMUNT WROCŁAW M/28 00:19:36
2 670 KIEŁCZEWSKI GRZEGORZ WROCŁAW M/44 00:20:15
3 53 ZALEŃSKI LESŁAW WROCLAW M/72 00:21:38
4 716 RYBA JAN WROCŁAW M/78 00:21:47
5 125 TOMCZAK HENRYK WROCŁAW M/88 00:22:16
6 664 GURGUL RYSZARD WAŁBRZYCH M/91 00:22:23
7 527 JANOWICZ JERZY LESZNO M/94 00:22:25
8 225 LUBASKI ZYGMUNT ŚWIDNICA M/96 00:22:33
9 36 LECHOWSKI JAN JELCZ-LASKOWICE M/100 00:22:39
10 282 ŁUKASIK LESZEK OŁAWA M/101 00:22:41

KATEGORIA M-70
M-ce Nr Nazwisko i imię Miejscowość W klas. mężcz. Czas
1 216 ZIENKIEWICZ KAZIMIERZ MOKRY DWÓR M/170 00:24:30
2 171 LEWANDOWSKI TADEUSZ WROCŁAW M/225 00:26:37
3 692 ZAŁĘSKI HENRYK SOBÓTKA M/234 00:27:09
4 338 PAWLIK ANDRZEJ ZŁOTY STOK M/252 00:28:06
5 662 CHOJNACKI RYSZARD WROCLAW M/282 00:29:04
6 506 WOJTYŁŁO KRZYSZTOF WROCŁAW M/283 00:29:04
7 466 GRĘDA JÓZEF SYCÓW M/321 00:31:12
8 37 CZAJKOWSKI STANISŁAW JELCZ-LASKOWICE M/332 00:32:17
9 389 NOSAL KAZIMIERZ ŚWIDNICA M/339 00:32:46
10 394 KASZUBA EDWARD WROCŁAW M/345 00:33:10

KATEGORIA K-12
M-ce Nr Nazwisko i imię Miejscowość W klas. kobiet Czas
1 435 MIŁEK ALEKSANDRA SMOLEC K/17 00:23:17
2 766 FABISIAK AGATA ŚREM K/22 00:24:01
3 483 STĘPIEŃ MAJA WROCŁAW K/47 00:26:33
4 767 RZESZOWSKA MAJA BRZEZINKA ŚREDZKA K/67 00:27:53
5 397 JAZIENICKA WERONIKA K/72 00:28:22
6 1850 JAZIENICKA KAROLINA K/74 00:28:28
7 509 KOWALSKA ZUZANNA WROCŁAW K/83 00:28:53
8 301 MAZUR WERONIKA GAĆ K/106 00:30:33
9 2038 SADOWSKA ZUZANNA WROCŁAW K/114 00:31:15
10 278 BURTAN PATRYCJA BYSTRZYCA K/118 00:31:43

KATEGORIA K-16
M-ce Nr Nazwisko i imię Miejscowość W klas. kobiet Czas
1 372 BANASIAK JOANNA WROCŁAW K/10 00:22:20
2 867 ŚWIEGOT JULIA BYSTRZYCA K/19 00:23:47
3 374 BANASIAK ANNA WROCŁAW K/21 00:23:55
4 237 WĄSOWSKA ZOFIA ŚWIDNICA K/37 00:25:24
5 737 PLOCH ZUZANNA WROCŁAW K/50 00:26:48
6 262 ŻARNOWIECKA JULIA WROCŁAW K/94 00:29:35
7 239 KIERCZAK ANGELIKA ŚWIDNICA K/105 00:30:18
8 41 ŻUCHORA MARTA GÓROWO K/109 00:30:50
9 165 BEKACZ WIKTORIA WIŃSKO K/111 00:31:01
10 733 PISKOROWSKA DARIA WROCŁAW K/117 00:31:36

KATEGORIA K-20
M-ce Nr Nazwisko i imię Miejscowość W klas. kobiet Czas
1 598 NEMCZENKO MARYNA CHARKOW K/1 00:17:53
2 579 MATNER ANITA LWÓWEK ŚLĄSKI K/3 00:19:35
3 681 MRÓZ MARIA WROCŁAW K/33 00:24:58
4 20 PIOTROWIAK ANGELIKA WROCŁAW K/34 00:25:00
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Na każdego, kto ukończył bieg, czekał medal.

Na mecie Biegu.

Medale wręczali (od lewej) Roman Potocki – starosta powiatu wrocławskiego, Marcin Krzyżanowski – wicemarszałek województwa dolnośląskiego 
i Kazimierz Kimso przewodniczący dolnośląskiej Solidarności.

przygotowali atrakcje. Na pro-
gu sezonu na grzyby można było 
wziąć udział w quizie na ten temat 
w namiotach nadleśnictw Lasów 
Państwowych. Strudzeni zawodami 
i spragnieni biegacze szturmowali 
namioty MPWiK, gdzie serwowano 
orzeźwiającą wodę, także z cytryną 
lub ogórkiem. Najmłodsi przytulali 
się do przechadzających się ma-
skotek z pobliskiego Hydropolis, 
bo przecież oprócz medalu zdjęcie 
z charyzmatyczną Ośmiornicą czy 
sympatycznym Rekinem to także 
świetna pamiątka z tego dnia. W na-
miocie Ekosystemu można było so-

Emocji dostarczył bieg najmłodszych, 5-latków.
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więcej zabawy niż sportowej rywa-
lizacji, ale o to przede wszystkim 
chodziło. Jak zawsze na mecie me-
dale każdemu uczestnikowi biegu 
zawieszał przewodniczący Zarządu 
Regionu, którego wspomagali dzia-
łacze dolnośląskiej Solidarności wraz 
z zaproszonymi gośćmi, przedstawi-
cielami sponsorów, władz samorzą-
dowych. Tegoroczną nowością był 
medal, który miał kształt litery S – jak 
Solidarność. Kto ukończy kolejne 
10 biegów i skompletuje medale, 
które tworzą ten drogi naszemu ser-
cu wyraz, będzie mógł wylosować 
atrakcyjne nagrody.

Dla dzieci organizatorzy wraz 
z partnerami i sponsorami biegu 
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Bieg MłODZiKów

KATEGORIA Dz-12 (ROCzNIK 2010)
Lp. Nr Nazwisko i imię Szkoła/miejscowość Czas
1 928 Szatkowska Daria Nutrilite Team 00:04:06
2 2070 Szmyd Martyna Wrocław 00:04:07
3 1967 Krzak Natasza WLKS Wrocław 00:04:08
4 1537 Steczkowska Maja ULKS Młodzik-Ziemia Oławska Bystrzyca 00:04:11
5 1239 Głowacka Agata ZSP Nr 15 Szkoła Podstawowa nr 25 00:04:13
6 1316 Żuk Matylda ZSP Nr 15 Szkoła Podstawowa nr 25 00:04:16
7 981 Zwolińska Tatiana Wrocław 00:04:17
8 1571 Duda Kamila Szkoła Podstawowa nr 80 we Wrocławiu 00:04:20
9 2062 Stępień Zofia Smolec 00:04:22
10 2071 Szmyd Milena Biegam Bez Powodu 00:04:24

KATEGORIA Dz-11 (ROCzNIK 2011)
Lp. Nr Nazwisko i imię Szkoła/miejscowość Czas
1 1529 Messyasz Lena ULKS Młodzik-Ziemia Oławska Bystrzyca 00:04:00
2 2014 Ostoj Samanta Koźmin Wielkopolski 00:04:01
3 1337 Gremblewska Gabriela Sportowa Szkoła Podstawowa nr 46 Wrocław 00:04:02
4 1322 Bogacka Paulina Sportowa Szkoła Podstawowa nr 46 Wrocław 00:04:04
5 1518 Burtan Liliana ULKS Młodzik-Ziemia Oławska Bystrzyca 00:04:08
6 1890 Cieśla Karolina Wrocław 00:04:09
7 1619 Senderek Maja Szkoła Podstawowa nr 80 We Wrocławiu 00:04:10
8 1895 Domagała Natasza Wrocław 00:04:11
9 1815 Plutecka Zuzanna Szermiercza Sportowa Szkoła Podst. nr 85 00:04:20
10 1302 Szkarłat Justyna ZSP nr 15 Szkoła Podstawowa nr 25 00:04:21

KATEGORIA Dz-10 (ROCzNIK 2012)
Lp. Nr Nazwisko i imię Szkoła/miejscowość Czas
1 1903 Fabisiak Zuzanna MOS Śrem 00:04:06
2 1303 Tarnawska Barbara ZSP nr 15 Szkoła Podstawowa nr 25 00:04:20
3 1340 Hamera Wiktoria Sportowa Szkoła Podstawowa nr 46 Wrocław 00:04:27
4 1536 Salaniec Zofia ULKS Młodzik-Ziemia Oławska Bystrzyca 00:04:28
5 923 Matysik Hanna SP 63 Wrocław 00:04:36
6 1591 Lejkowska Laura Szkoła Podstawowa Nr 80 we Wrocławiu 00:04:37
7 921 Łazanowska Aleksandra Żerniki Wrocławskie 00:04:37
8 1878 Bób Joanna Lutynia 00:04:45
9 984 Zimoch Magdalena Wrocław 00:04:46
10 1113 Kowalska Weronika Szkoła Podstawowa nr 66 we Wrocławiu 00:04:46

KATEGORIA Dz-9 (ROCzNIK 2013)
Lp. Nr Nazwisko i imię Szkoła/miejscowość Czas
1 2027 Rapa Maria Szkoła Podstawowa 77 Wrocław 00:04:11
2 1627 Stawujak Natalia Szkoła Podstawowa Nr 80 We Wrocławiu 00:04:19
3 1594 Ławrynowicz Marta Szkoła Podstawowa Nr 80 We Wrocławiu 00:04:20
4 1970 Kubica Zofia Mks Siechnice 00:04:23
5 1133 Piwowarczyk Małgorzata Szkoła Podstawowa Nr 66 We Wrocławiu 00:04:25
6 1437 Kucharska Maja Szkoła Podstawowa Nr 91 (ZSP 24 Wrocław) 00:04:40
7 1115 Kraszewska Łucja Szkoła Podstawowa Nr 66 We Wrocławiu 00:04:45
8 910 Zwolińska Amelia Wrocław 00:04:47
9 1111 Kotowicz Nadia Szkoła Podstawowa Nr 66 We Wrocławiu 00:04:48
10 1460 Niemiec Natalia Szkoła Podstawowa Nr 91 (ZSP 24 Wrocław) 00:04:50

Bieg Solidarności

bie porysować. Słowem dla każdego 
coś miłego.

Największe emocje i gwar dobie-
gał z tzw. dużego namiotu, w którym 
odbywała się dekoracja zwycięzców. 
Dzieci z pierwszych 6 miejsc uginały 
się niemal pod ciężarem plecaków, 
toreb wypełnionych nagrodami od 
sponsorów biegu. Rytmiczna muzyka 
przygotowana przez DJów i świetne 
prowadzenie ceremonii wręczania 
nagród przez Radosława Mechliń-
skiego tworzyły znakomitą atmosferę 
zabawy i festynu.

W trakcie naszego biegu odbył 
się kolejny już turniej siatkówki 
plażowej. Zawodniczki z 6 drużyn 
walczyły o puchar prezesa Dolnoślą-
skiego Stowarzyszenia Kultury Zdro-
wotnej i Sportu NSZZ „Solidarność” 
Rafała Tomczaka.

Piękne jest, że grały w nim dru-
żyny nie tylko z Wrocławia. Bar-
dzo dziękujemy trenerom za serce 
i zaangażowanie, które pozwoliły 
zawodniczkom cieszyć się sportową 
rywalizacją.

W turnieju wzięły udział zespoły:
– Akademia Sportu Iłowa „Jaszczur-
ki”
– AZS AWF Wrocław
– GKS GAUDIA TRZEBNICA ZDRÓJ.

Zwyciężyły zawodniczki z Iło-
wy. Przypomnijmy, że na początku 

Piotr Pietraszek z Radia Wrocław z pasją 
komentował zawody.

Dyrektor SP nr 91 we Wrocławiu Zbigniew Borowski odbiera nagrodę dla najlepszej szkoły.

Przedszkolaki cieszyły się z nagród.

Zwycięzcy w kat. 10-latków (od I do VI miejsca).

5 47 SYGIDUS SYLWIA KIEŁCZYGŁÓW K/40 00:25:36
6 888 STĘŻALSKA JOANNA WROCŁAW K/48 00:26:35
7 271 KROSZCZYŃSKA JOWITA WROCŁAW K/54 00:26:58
8 868 REGULIŃSKA MARTYNA WROCŁAW K/56 00:27:06
9 894 FILIPEK EWELINA WROCŁAW K/57 00:27:19
10 211 ZAJĄC JOANNA CHRZĄSTAWA MAŁA K/63 00:27:45

KATEGORIA K-30
M-ce Nr Nazwisko i imię Miejscowość W klas. kobiet Czas
1 545 DIDOVODIUK OLESIA IVANO-FRANKIVSK K/2 00:19:03
2 522 WOLAK IZABELA JAWOR K/4 00:20:14
3 789 ROZNERSKA DAGMARA RĘKÓW K/7 00:21:34
4 586 NALEWALSKA JOANNA WROCŁAW K/11 00:22:39
5 557 STANIÓW AGATA WROCŁAW K/13 00:22:55
6 87 JUSZCZYK ANNA ŚWIDNICA K/14 00:22:57
7 617 SHUST KRYSTSINA WROCŁAW K/18 00:23:42
8 40 TERCKA-PIKUŁA HALINA WAŁBRZYCH K/20 00:23:50
9 370 CHMIEL SYLWIA SMOLEC K/26 00:24:18
10 34 KIEDROWICZ MONIKA OŁAWA K/27 00:24:36

KATEGORIA K-40
M-ce Nr Nazwisko i imię Miejscowość W klas. kobiet Czas
1 848 ŁOMNICKA BARBARA WROCŁAW K/5 00:21:08
2 226 KUŁAKOWSKA MAŁGORZATA ŚWIDNICA K/6 00:21:33
3 379 DUBIEL AGNIESZKA WROCŁAW K/8 00:21:35
4 831 ŁUKASIŃSKA MONIKA WROCŁAW K/9 00:22:18
5 424 CZAJA MAŁGORZATA WROCŁAW K/12 00:22:54
6 669 POPIELA MAGDALENA WROCŁAW K/15 00:23:15
7 368 WACHOWSKA DOROTA WROCŁAW K/16 00:23:15
8 232 PAWŁOWSKA ADRIANA ŚWIDNICA K/23 00:24:08
9 423 PACZEŚNA KATARZYNA OŁDRZYCHOWICE KŁ. K/24 00:24:14
10 815 PAWLIKOWSKA ANNA WROCŁAW K/31 00:24:56

KATEGORIA K-50
M-ce Nr Nazwisko i imię Miejscowość W klas. kobiet Czas
1 668 PODKOWSKA BEATA WROCŁAW K/25 00:24:17
2 846 JAROSZ ELŻBIETA WROCŁAW K/30 00:24:53
3 621 NALEWAJKO IZABELA KARWIANY K/41 00:25:45
4 807 KOZYRSKA AGNIESZKA SOBÓTKA K/42 00:25:48
5 296 HAZUBSKA ANNA TRZEBNICA K/44 00:26:03
6 750 PISKORSKA AGNIESZKA WARSZAWA K/59 00:27:24
7 864 KUNICKA IRENA BYSTRZYCA K/62 00:27:33
8 505 TRAWNICZEK JOANNA BIELAWA K/66 00:27:48
9 367 GADZIŃSKA KRYSTYNA WROCŁAW K/76 00:28:30
10 758 ŁUBIK RENATA KIEŁCZÓW K/96 00:29:43

KATEGORIA K-60
M-ce Nr Nazwisko i imię Miejscowość W klas. kobiet Czas
1 679 FRYDECKA ELŻBIETA ŹRÓDŁA K/90 00:29:22
2 448 ŁABUZ EWA WROCŁAW K/93 00:29:34
3 655 STROJWĄS ANNA WROCŁAW K/126 00:32:25
4 187 SZAŁAJKO ANNA WROCŁAW K/135 00:33:16
5 841 SIKORSKA IRENA WROCŁAW K/145 00:34:15
6 182 BIJAK DOROTA WROCŁAW K/163 00:36:27
7 844 GIL JANINA WROCŁAW K/181 00:45:04
8 7 MARZYŃSKA DOROTA WROCŁAW K/186 00:49:54
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Warsztaty plastyczne dla dzieci – Ekosystem
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Ojciec z synem (na hulajnodze).

Uczestnicy zawodów okazywali radość biegania.
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KATEGORIA Dz-7 (ROCzNIK 2015)
Lp. Nr Nazwisko i imię Placówka/miejscowość Czas
1 1127 Nagler Ewa Szkoła Podstawowa nr 66 we Wrocławiu 00:04:55
2 1112 Kowalska Kinga Szkoła Podstawowa nr 66 we Wrocławiu 00:04:55
3 1914 Górecka Zofia Wrocław 00:05:00
4 2015 Ostrowska Edyta Długołęka 00:05:02
5 1109 Kopońska Alicja Szkoła Podstawowa nr 66 we Wrocławiu 00:05:17
6 1136 Sawicka Maja Szkoła Podstawowa nr 66 we Wrocławiu 00:05:18
7 1573 Drachenko Bohdana Szkoła Podstawowa nr 80 we Wrocławiu 00:05:25
8 1587 Waśniowska Amelia Szkoła Podstawowa nr 80 we Wrocławiu 00:05:32
9 2008 Najbar Alicja Naj Team -Wrocław 00:05:33
10 1489 Zalwert Kornelia Szkoła Podstawowa Nr 91 (ZSP 24 Wrocław) 00:05:37

KATEGORIA CH-12 (ROCzNIK 2010)
Lp. Nr Nazwisko i imię Placówka/miejscowość Czas
1 1845 Bąbel Adrian Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Broni-

sława Malinowskiego w Boguszowie-Gorcach
00:03:37

2 1884 Budnik Paweł Budnik Team 00:03:38
3 1593 Lisowski Dawid Szkoła Podstawowa nr 80 we Wrocławiu 00:03:41
4 1937 Karsznia Michał Wrocław 00:03:48
5 1351 Maciejewski Eryk Sportowa Szkoła Podstawowa nr 46 Wrocław 00:03:50
6 1524 Jana Igor ULKS Młodzik-Ziemia Oławska Bystrzyca 00:03:51
7 1568 Doniec Aleksander Szkoła Podstawowa nr 80 we Wrocławiu 00:03:56
8 2053 Sonibare Antoni Wrocław 00:04:01
9 1457 Niedbał Mikołaj Szkoła Podstawowa nr 91 (ZSP 24 Wrocław) 00:04:06
10 1383 Wilczyński Mateusz Sportowa Szkoła Podstawowa nr 46 Wrocław 00:04:06

KATEGORIA CH-11 (ROCzNIK 2011)
Lp. Nr Nazwisko i imię Placówka/miejscowość Czas
1 1957 Kozłowski Michał SP 47 Wrocław 00:03:53
2 2069 Szewczyk Tymon Wrocław 00:03:56
3 1390 Żabski Miłosz Sportowa Szkoła Podstawowa nr 46 Wrocław 00:03:57
4 1966 Kryszczuk Artur Sobótka 00:04:04
5 1993 Łuszcz Marcel Archimedes Wrocław 00:04:07
6 1620 Składzień Mateusz Szkoła Podstawowa nr 80 we Wrocławiu 00:04:07
7 1341 Ibrahim Jakub Sportowa Szkoła Podstawowa nr 46 Wrocław 00:04:09
8 1718 Rats Tymur SP 17 00:04:10
9 1290 Sęk Aleksander ZSP Nr 15 Szkoła Podstawowa Nr 25 00:04:20
10 930 Moroko Kyrylo 00:04:20

KATEGORIA CH-10 (ROCzNIK 2012)
Lp. Nr Nazwisko i imię Placówka/miejscowość Czas
1 1982 Leśkiewicz Kajetan Uks Olimpijczyk 46 00:04:03
2 1854 Malinka Marcel Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Broni-

sława Malinowskiego w Boguszowie-Gorcach
00:04:07

3 1888 Chrzanowski Jan Akademia Koszykówki Orły 00:04:07
4 1456 Najbar Wojciech Szkoła Podstawowa nr 91  

(ZSP 24 Wrocław)
00:04:08

5 1124 Mikos Franciszek Szkoła Podstawowa nr 66 we Wrocławiu 00:04:14
6 1000 Wojtysiak Jakub Wrocław 00:04:16
7 1843 Voropai Ivan Szermiercza Sportowa Szkoła Podst. nr 85 00:04:17
8 1778 Frosztęga Dominik Szymon Szermiercza Sportowa Szkoła Podst. nr 85 00:04:18
9 1213 Udała Alan International Primary School 00:04:21
10 1612 Oleński Marcel Szkoła Podstawowa nr 80 we Wrocławiu 00:04:22

KATEGORIA CH-9 (ROCzNIK 2013)
Lp. Nr Nazwisko i imię Placówka/miejscowość Czas
1 2058 Staniów Julian ZSP 23 we Wrocławiu 00:04:08
2 1425 Jagielskiego Maksymilian Szkoła Podstawowa nr 91 (ZSP 24 Wrocław) 00:04:18
3 1413 Echegoyen-Kabała Viktor Szkoła Podstawowa nr 91 (ZSP 24 Wrocław) 00:04:23
4 916 Głowacz Filip 00:04:28
5 1545 Stafij Wojciech Szkoła Podstawowa nr 80 we Wrocławiu 00:04:28
6 1658 Cichosz Krzysztof SP 17 00:04:29
7 915 Borowski Piotr 00:04:34
8 1569 Doniec Mikołaj Szkoła Podstawowa nr 80 we Wrocławiu 00:04:35
9 1601 Michaluk Maksymilian Szkoła Podstawowa nr 80 we Wrocławiu 00:04:36
10 1475 Stankiewicz Michał Szkoła Podstawowa nr 91 (ZSP 24 Wrocław) 00:04:38

KATEGORIA CH-8 (ROCzNIK 2014)
Lp. Nr Nazwisko i imię Placówka/miejscowość Czas
1 989 Zawadzki Kajetan Wroclaw 00:04:20
2 1986 Lisiecki Leon SP 20 Wrocław 00:04:23
3 1911 Gdaniec Tytus Wrocław 00:04:25
4 1647 Bartoszko Antoni SP 17 00:04:32
5 1329 Czech Patryk Sportowa Szkoła Podstawowa nr 46 Wrocław 00:04:32
6 1941 Kędzierski Adam Wrocław 00:04:33
7 1637 Zalewski Bruno Szkoła Podstawowa nr 80 we Wrocławiu 00:04:33
8 1610 Napierała Franciszek Szkoła Podstawowa nr 80 we Wrocławiu 00:04:34
9 1296 Solnica Piotr ZSP Nr 15 Szkoła Podstawowa nr 25 00:04:37
10 1334 Flisiński Tobiasz Sportowa Szkoła Podstawowa nr 46 Wrocław 00:04:41

KATEGORIA CH-7 (ROCzNIK 2015)
Lp. Nr Nazwisko i imię Placówka/miejscowość Czas
1 1969 Kubica Filip MKS Siechnice 00:04:25
2 1574 Kołsut Tomasz Szkoła Podstawowa nr 80 we Wrocławiu 00:04:27
3 1140 Strobel Adam Szkoła Podstawowa nr 66 we Wrocławiu 00:04:41
4 909 Zwoliński Karol Wrocław 00:04:48
5 978 Żyłajtys-Wroński Leopold Akademia Koszykówki Orły 00:04:51
6 1550 Bętlewski Michał Szkoła Podstawowa nr 80 we Wrocławiu 00:04:53
7 1597 Khiruk Iurii Szkoła Podstawowa nr 80 we Wrocławiu 00:04:57
8 1247 Szakiel Hubert ZSP nr 15 Szkoła Podstawowa nr 25 00:05:04
9 1561 Czernik Aleksander Szkoła Podstawowa nr 80 we Wrocławiu 00:05:04
10 2006 Mrzewa Szymon Akademia Koszykówki Orły 00:05:09

Bieg Solidarności

KATEGORIA Dz-8 (ROCzNIK 2014)
Lp. Nr Nazwisko i imię Szkoła/miejscowość Czas
1 1883 Budnik Malwina Budnik Team 00:04:38
2 1349 Kuros Dominika Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 46 Wrocław 00:04:43
3 1865 Alfawicka Wiktoria MKS Siechnice 00:04:44
4 1418 Górecka Julia Szkoła Podstawowa Nr 91 (ZSP 24 Wrocław) 00:04:52
5 1411 Dymecka Lila Szkoła Podstawowa Nr 91 (ZSP 24 Wrocław) 00:04:53
6 1578 Hreniak Jagoda Szkoła Podstawowa Nr 80 we Wrocławiu 00:04:55
7 1497 Kozakowska Barbara Szkoła Podstawowa Nr 108 00:04:55
8 1344 Jurczuk Anastasia Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 46 Wrocław 00:05:00
9 1384 Wojniak Agata Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 46 Wrocław 00:05:05
10 2075 Szymiczek Patrycja MKS Siechnice 00:05:05

czerwca w Stroniu Śląskim miała 
miejsce pierwsza edycja współor-
ganizowanego przez Dolnośląskie 
Stowarzyszenie Kultury Zdrowotnej 
i Sportu NSZZ „Solidarność” turnie-
ju siatkarskiego SolidLas z udziałem 
m.in. wymienionych drużyn.

Z dużej chmury

Przed biegiem głównym, aby 
sportowcy nie wdychali kurzu… 
spadł lekki deszcz. Przy pochmurnej 
pogodzie ponad pół tysiąca biega-
czy ruszyło punktualnie o godz. 16 
na liczącą 5,2 km trasę. Zwycięzca 
29. Biegu Dariusz Boratyński musiał 
w jubileuszowej 30. edycji naszej naj-
większej sportowej imprezy uznać 
wyższość zawodnika z Ukrainy. 
W memoriale Andrzeja Kańskiego, 
czyli kategorii związkowej, ponow-
nie wygrał pochodzący z Jawora 
Jerzy Jagielski, a wśród pań wygrała 

Halina TerckaPikuła z biura Regionu 
w Wałbrzychu.

Po biegu jak zawsze nagrodzo-
no zawodników w poszczególnych 
kategoriach. Pamiętano też o tym, 
aby nagrodzić najmłodszych i najstar-
szych uczestników Biegu Głównego. 
Okazało się, że najstarszy był pan, 
który urodził się w 1934 r. Po nie-
pewnym wejściu na podium wspo-
magany oklaskami licznie zebranej 
publiczności pan wyraźnie poczuł 

się zwycięzcą i dziarsko wymachiwał 
pucharem. 

Jakby emocji było mało, uwień-
czeniem sportowego święta była 
loteria, w której wśród uczestni-
ków Biegu losowano atrakcyjne 
nagrody. Tu jak zawsze rej wodził 
showman z Wałbrzycha Radosław 
Mechliński. Niezrażony kilkakrotnym 
wyciąganiem numerów startowych 
i wywoływaniem nazwisk uczest-
ników biegu, którzy najwyraźniej 
zapomnieli o loterii, wreszcie wy-
losował szczęśliwców obecnych 
w namiocie, którzy oprócz satysfakcji 
z ukończenia biegu wrócili do domu 
z atrakcyjnym sprzętem AGD z wro-
cławskiego Whirlpoola.

Wieczorna zabawa nad Odrą, 
pomimo aktywności komarów 
i przelotnego deszczu, zakończyła 
świętowanie rocznicy powstania 
Solidarności.

Śmiało można napisać, że był 
to udany jubileusz dla wszystkich 
uczestników i osób zaangażowa-
nych w przygotowanie 30. Biegu 
Solidarności.

MaRcin Raczkowski

Uczestnicy Biegu głównego wyruszyli spod Hotelu Wodnik

Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwa-
ła dyrektor Biegu Danuta Utrata
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Ośmiornica zachęcała do odwiedzenia pobliskiego Hydropolis.
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Bieg Solidarności

KATEGORIA Dz-6 (ROCzNIK 2016)
Lp. Nr Nazwisko i imię Placówka/miejscowość Czas
1 1015 Hutnik Martyna Przedszkole nr 56 Niezapominajka 00:02:13
2 2082 Tchir Natalia Szczodre 00:02:21
3 1099 Den Boer Laura Szkoła Podstawowa nr 66 We Wrocławiu 00:02:24
4 1098 Den Boer Julia Szkoła Podstawowa nr 66 We Wrocławiu 00:02:25
5 2040 Sekowska Dorota Wrocław 00:02:27
6 6 Orzechowska Patrycja Wrocław 00:02:32
7 1009 Gardecka Elżbieta Przedszkole nr 56 Niezapominajka 00:02:34
8 925 Kubat Barbara Wrocław 00:02:37
9 1049 Stefańczyk Zuzanna Przedszkole nr 56 Niezapominajka 00:02:37
10 1011 Główka Antonina Przedszkole nr 56 Niezapominajka 00:02:42

KATEGORIA Dz-5 (ROCzNIK 2017)
Lp. Nr Nazwisko i imię Placówka/miejscowość Czas
1 2059 Staniów Rozalia ZSP 23 We Wrocławiu 00:02:32
2 1879 Bób Karolina Lutynia 00:02:46
3 2096 Witkowska Laura Radwanice 00:02:49
4 1037 Prokopiuk Ida Przedszkole nr 56 Niezapominajka 00:02:50
5 907 Liciecka Matylda Wrocław 00:02:52
6 976 Graboszewska Varvara 00:02:53
7 2031 Rowińska Oliwia Wrocław 00:02:56
8 1855 Buga Joanna Wrocław 00:03:02
9 1001 Albay-Kracińska Oliwia Przedszkole nr 56 Niezapominajka 00:03:02
10 1874 Biernacka Danuta Wrocław 00:03:03

KATEGORIA CH-6 (ROCzNIK 2016)
Lp. Nr Nazwisko i imię Placówka/miejscowość Czas
1 1030 Mikos Leaon Przedszkole nr 56 Niezapominajka 00:02:14
2 1872 Basiński Alan Galactikos Oława 00:02:17
3 1019 Kapera Filip Przedszkole nr 56 Niezapominajka 00:02:22
4 924 Łojczuk Miłosz Wrocław 00:02:26
5 1195 Muralidharan Adhvik International Primary School 00:02:27
6 1066 Wesołowski Marcel Przedszkole nr 51 Kolorowy Początek 00:02:27
7 1047 Samek Franciszek Przedszkole nr 56 Niezapominajka 00:02:27
8 1943 Kiełczewski Filip Leszno 00:02:27
9 1055 Ulejczyk Jan Przedszkole nr 56 Niezapominajka 00:02:32
10 2036 Rzeszowski Witold Brzezinka Średzka 00:02:35

KATEGORIA CH-5 (ROCzNIK 2017)
Lp. Nr Nazwisko i imię Placówka/miejscowość Czas
1 1065 Stawujak Adam Przedszkole nr 51 Kolorowy Początek 00:02:22
2 1045 Ropelewski Konrad Przedszkole nr 56 Niezapominajka 00:02:28
3 5 Bujnowski Krzysztof Wrocław 00:02:29
4 977 Kułak Tomek 00:02:33
5 1070 Dedecjus Kibler Gystaw Przedszkole nr 87 Wrocławskie Dzieciaki 00:02:40
6 2049 Sobczyk Filip Wrocław 00:02:43
7 1899 Dudziak Franciszek Radwanice 00:02:46
8 1942 Kędzierski Tomasz Wrocław 00:02:47
9 1908 Gajda Igor Wrocław 00:02:49
10 1991 Łomnicka Tymoteusz Wrocław 00:02:51

Komplet wyników Biegu na www.bieg.solidarnosc.wroc.pl

Bieg DZieci

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE
Komenda Wojewódzka Policji, Wydział Ruchu Drogowego,

Komenda Miejska Policji, Wydział Ruchu Drogowego,
Komenda Miejska Policji, Wydział Prewencji,

Straż Miejska Wrocławia,
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,

Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław

Renata Mauer-Różańska na wspólnej fotografii z laureatami 
biegu memoriałowego.

Zwycięzcy biegu głównego

Halina Tercka-Pikuła zwyciężczyni memoriału A. Kańskiego odbiera nagrodę 
z rąk Krystyny Kochan.

Ceremonię dekoracji i loterię fantową prowadził brawurowo Radosław Mechliński Podczas turnieju siatkarskiego, imprezy towarzyszącej biegowi.

Przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność” Whirlpool Krzysztof Domagała i Artur Jarża – dyrektor 
HR Whirlpoola wręczają wygraną jednej z uczestniczek loterii.

Laureatki zawodów siatkarskich o puchar prezesa Dolnośląskiego Stowarzyszenia Kultury Zdrowotnej i Sportu NSZZ „S”. Prezes Rafał Tomczak 
siedzi na podium.
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Stoisko Lasów Państwowych przyciągnęło dzieci.

Pij kranówkę! Zachęcało wrocławskie MPWiK.

Muzeum Odry ze swoją ofertą.

Bieg Solidarności

PATRONAT HONOROWY

PARTNERZY BIEGU

SPONSORZY BIEGU

Marszałek Woj. Dolnośląskiego

Cezary Przybylski
Prezydent Wrocławia

Jacek Sutryk

Wojewoda Dolnośląski

Jarosław Obremski
Metropolita Wrocławski

Abp. Józef Kupny

TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND

ZOZ WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" SA
OOZ PRACOWNIKÓW TELEKOMUNIKACJI WE WROCŁAWIU
MOZ PRACOWNIKÓW OŚWIATY I WYCHOWANIA WROCŁAW - PSIE POLE
MOZ PRACOWNIKÓW GMINY WROCŁAW
MOZ PRACOWNIKÓW OŚWIATY I WYCHOWANIA WROCŁAW - KRZYKI
MOZ PRACOWNIKÓW OŚWIATY I WYCHOWANIA WROCŁAW - FABRYCZNA
ZOZ ARCHIMEDES S.A.
ZOZ POGOTOWIE RATUNKOWE WE WROCŁAWIU
MOZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.
MOZ UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH
ZOZ TORF CORPORATION SP. Z O.O.
ZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. J. MIKULICZA-RADECKIEGO
ZOZ ESSITY OPERATIONS POLAND SP. Z O.O.
ZOZ PRACOWNIKÓW DOLNOŚLASKIEJ SPÓŁDZIELNI NIEWIDOMYCH "DOLSIN"
MOZ WABCO POLSKA
ZOZ REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH
ZOZ MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU
ZOZ NESTLE PURINA MANUFACTURING OPERATIONS POLAND SP. Z O.O.
MOZ LORENZ SNACK-WORLD LOGISTICS SP. Z O.O.
ZOZ PRACOWNIKÓW DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM FILMOWEGO
ZOZ PRACOWNIKÓW WROCŁAWSKIEGO TEATRU LALEK
MOZ E&S INDUSTRY - CUSSONS
MOZ PRACOWNIKÓW MIEJSKICH INSTYTUCJI SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
ZOZ MAMUT POLSKA S.A. ZAKŁAD PRODUKCYJNY WROCŁAW
ZOZ AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU
MOZ PRACOWNIKÓW VOLVO POLSKA SP. Z O.O.
MOZ WHIRLPOOL COMPANY POLSKA SP. Z O.O. ODDZIAŁ WE WROCLAWIU
ZOZ PRACOWNIKÓW "NORDIS" CHŁODNIE POLSKIE SP. Z O.O.
SEKCJA OCHRONY ZDROWIA

Organizacje związkOwe nSzz „SOlidarnOść”,  
które wSparły finanSOwO Bieg SOlidarnOści

www.wroclaw.pl

www.wroclaw.pl
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Prawo pracy

Rodzaje umów o pracę
– zagadnienia pojęciowe

Z awarcie umowy o pracę za-
leży więc wyłącznie od woli 
stron. Swoboda nawiązywa-

nia stosunków pracy jest uznawana 
za jedną z podstawowych zasad 
prawa pracy. Zważywszy, że ko-
deks pracy nie reguluje wszystkich 
ważnych aspektów dotyczących 
umowy o pracę, w sprawach nie-
uregulowanych przepisami prawa 
pracy należy na postawie art. 300 
k.p. stosować przepisy kodeksu cy-
wilnego. Dotyczy to m.in. wykładni 
oświadczeń woli, rodzaju i skut-
ków wad oświadczeń woli stron, 
możliwości zawarcia przedwstęp-
nej umowy o pracę (jak i odpowie-
dzialności za niezawarcie umowy 
przyrzeczonej). Dopuszczalność 
zawierania umów przedwstępnych 
w prawie pracy została potwier-
dzona w wielu orzeczeniach Sądu 
Najwyższego (np. postanowienie 
SN z 13.05.1977 r., o sygn. I PZ 
23/77). Art. 25 kodeksu pracy prze-
widuje trzy rodzaje umów o pracę, 
najistotniejsza i najczęstsza umowa 
zawarta na czas nieokreślony, na 
czas określony i na okres próbny. 
W kodeksie pracy uregulowana 
jest także umowa o pracę w celu 
przygotowania zawodowego oraz 
spółdzielcza umowa o pracę, za-
wierana między członkiem spół-
dzielni pracy a spółdzielnią. Po 
spełnieniu określonych przesłanek 
umowa zawarta na czas określo-
ny przekształca się z mocy prawa 
w umowę na czas nieokreślony. 
Przed nowelizacją k.p. z 25.06.2015 
r. istniała możliwość zawarcia 
„umowy o pracę na czas wykona-
nia określonej pracy”. Instytucja ta 
choć została zlikwidowana, może 
być zastąpiona przez umowę na 
czas określony, w której końcowy 
termin obowiązywania wyznaczo-
ny jest przez zakończenie pewnego 
zadania. Aktualnie umowa na czas 
określony jest całkowicie wypo-
wiadalna. Podlega wypowiedze-
niu z zachowaniem analogicznych 
terminów, co umowa o pracę na 
czas nieokreślony. Przepisy inter-
temporalne ustawy nowelizującej 
z 25.06.2015 r. przewidują, iż do 
umów na czas wykonania okre-
ślonej pracy trwających w dniu jej 
wejścia w życie stosuje się przepisy 
dotychczasowe. Jedną z umów na 

Umowa o pracę stanowi czynność prawną dwustronną, w której pracodawca zobowiązuje 
się do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem, a pracownik do wykonywania pracy 
określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem. 

czas określony pozostaje nadal 
umowa w celu zastępstwa pracow-
nika w czasie jego usprawiedliwio-
nej nieobecności w pracy.

Najbardziej korzystne z punk-
tu widzenia ochrony trwałości 
stosunku pracy jest zatrudnienie 
pracownika na podstawie umo-
wy na czas nieokreślony. Umowa 
tego rodzaju zapewnia stabilne 
trwanie stosunku pracy. Trwa 
do czasu jej ustania w następ-
stwie oświadczeń woli obu stron 
stosunku pracy (porozumienie 
rozwiązujące) lub jednej z nich 
(wypowiedzenie albo rozwiąza-
nie bez wypowiedzenia), ewen-
tualnie wskutek zajścia zdarzenia, 
z którym prawo wiąże skutek 
wygaśnięcia stosunku pracy 
(np. śmierć pracownika, upływ 
3 miesięcy jego tymczasowego 
aresztowania). Warto przywołać 
tezę uchwały Sądu Najwyższego 
podjętą w składzie 7 sędziów 
z 16.04.1998 r., III ZP 52/97 267, 
że standardem prawa pracy i ty-
pową umową o pracę powinna 
być umowa na czas nieokreślo-
ny, gdyż w najszerszym zakresie 
respektuje potrzeby pracownika, 
zapewnia stabilizację i ochronę 
zatrudnienia. Trwałość nawiąza-
nego na jej podstawie stosunku 
pracy przejawia się w wielu in-
stytucjach prawnych, na przykład 
dopuszczalności i procedurze 
rozwiązania umowy o pracę, za-
sadności wypowiedzenia. Umo-
wa o pracę na czas nieokreślony 
jest nie tylko najkorzystniejszą, 
ale też podstawową formą zatrud-
niania pracowników. Świadczy 
o tym chociażby ograniczenie 
umów terminowych, w tym na 
okres próbny czy na czas okre-
ślony. Do zawarcia umowy na 
czas nieokreślony dochodzi 
nie tylko z mocy wyraźnego 
postanowienia stron, ale także 
w przypadku nieoznaczenia ro-
dzaju umowy o pracę w razie 
nieważności bądź nieskuteczność 
klauzuli terminu bądź zastrzeże-
nia okresu próby (uzasadnienie 
uchwały SN z 17.11.1993 r., I PZP 
37/93). Przepisy kodeksu pracy, 
nie przewidują jednak domnie-
mania zawarcia umowy na czas 
nieokreślony. Ocena, czy doszło 

do nawiązania stosunku pracy 
i na jakiej podstawie, zależy od 
całokształtu okoliczności towa-
rzyszących zawarciu umowy. Nie 
można więc przyjąć, że strony 
miały zamiar zawarcia umowy 
o pracę na czas nieokreślony, 
jeżeli oświadczyły, że chcą za-
wrzeć umowę o pracę na czas 
określony. 

Cechą charakterystyczną 
wszystkich umów terminowych 
jest powinność wskazania koń-
cowego terminu ich trwania, 
a więc chwili ustania stosunku 
pracy już przy zawieraniu umo-
wy. Jeśli strony tego nie uczynią, 
umowę uważa się za zawartą 
na czas nieokreślony. Umowa 
zawarta na czas określony roz-
wiązuje się z upływem czasu, 
na który była zawarta. Zarówno 
pracownik, jak i pracodawca mo-
że jednostronnie w każdej chwili 
rozwiązać ją poprzez oświadcze-
nie o wypowiedzeniu. Umowę 
o pracę na czas nieokreślony, jak 
i umowę o pracę na czas określo-
ny pracownik może swobodnie 
rozwiązać za wypowiedzeniem 
w każdej chwili. Natomiast dla 
pracodawcy znaczniejszym uła-
twieniem jest zawarcie umowy 
na czas określony. Upływ terminu 
obowiązywania umowy zawar-
tej na czas określony powoduje 
bowiem jej rozwiązanie (z wyjąt-
kiem pracownicy ciężarnej, w sy-
tuacji w której umowa o pracę 
zawarta na czas określony albo 
na okres próbny przekraczają-
cy jeden miesiąc, uległaby roz-
wiązaniu po upływie trzeciego 
miesiąca ciąży, wówczas ulega 
przedłużeniu do dnia porodu). 
Wypowiadając umowę o pracę na 
czas określony, pracodawca nie 
ma powinności podawania przy-
czyny wypowiedzenia ani ewen-
tualnej konsultacji związkowej. 
Termin końcowy obowiązywania 
umowy zawartej na czas określo-
ny może być ustalony w sposób 
kalendarzowy poprzez wskazanie 
daty jej rozwiązania albo okresu 
jej obowiązywania wyrażonego 
w dniach, tygodniach, miesiącach 
lub latach – jak również poprzez 
wskazanie przyszłego zdarzenia, 
którego zajście jest pewne. Takim 

zdarzeniem może być np. ustanie 
członkostwa w zarządzie spółki 
osoby zatrudnionej na podstawie 
umowy o pracę na czas pełnienia 
funkcji prezesa zarządu – umo-
wa na okres kadencji (wyrok SN 
z 24.09.2020 r., III PK 60/19). 
Ponadto przewidując termin 
zawarcia umowy na czas okre-
ślony, trzeba brać pod uwagę 
skutki z art. 251 kp., przewidują-
ce przekształcenie się umowy na 
czas określony w umowę na czas 
nieokreślony w sytuacjach prze-
kroczenia uregulowanego limitu, 
tj.: gdy umowa o pracę na czas 
określony zawierana między tymi 
samymi stronami przekroczy 33 
miesiące lub łączna liczba tych 
umów przekroczy trzy. Powyż-
szy mechanizm postrzegany jest 
jako ochrona pracownika przed 
nadużywaniem przez pracodaw-
cę umów na czas określony. Po-
wyższego przepisu nie stosuje się 
do umów o pracę zawartych na 
czas określony: w celu zastęp-
stwa pracownika w czasie jego 
usprawiedliwionej nieobecności 
w pracy, w celu wykonywania 
pracy o charakterze dorywczym 
lub sezonowym, w celu wykony-
wania pracy przez okres kadencji, 
w przypadku gdy pracodawca 
wskaże obiektywne przyczyny 
leżące po jego stronie, jeżeli ich 
zawarcie w danym przypadku 
służy zaspokojeniu rzeczywiste-
go okresowego zapotrzebowania 
i jest niezbędne w tym zakresie 
w świetle wszystkich okoliczności 
zawarcia umowy. Warto wskazać, 
że pracodawca ma obowiązek 
zawiadomić właściwego okręgo-
wego inspektora pracy, w formie 
pisemnej lub elektronicznej, o za-
warciu umowy o pracę na czas 
określony w przypadku gdy jej 
zawarcie następuje z powodu 
obiektywnych przyczyn leżących 
po stronie pracodawcy wraz ze 
wskazaniem owych przyczyn 
i w terminie 5 dni roboczych od 
dnia jej zawarcia. 

Umowę o pracę na okres 
próbny, zawiera się w celu 
sprawdzenia kwalifikacji pra-
cownika i możliwości jego za-
trudnienia w celu wykonywania 
określonego rodzaju pracy. Po-
nowne zawarcie umowy o pracę 
na okres próbny z tym samym 
pracownikiem jest możliwe: jeżeli 
pracownik ma być zatrudniony 
w celu wykonywania innego ro-

dzaju pracy lub po upływie co 
najmniej 3 lat od dnia rozwiąza-
nia lub wygaśnięcia poprzedniej 
umowy o pracę, jeżeli pracownik 
ma być zatrudniony w celu wy-
konywania tego samego rodzaju 
pracy. W tym przypadku dopusz-
czalne jest jednokrotne ponowne 
zawarcie umowy na okres prób-
ny. Maksymalny czas trwania 
tej umowy wynosi 3 miesiące. 
Powyższe uregulowanie uzasad-
nione jest przyjęciem, że umowa 
na okres próbny powinna być 
zawierana jednorazowo. Zatem 
obowiązuje zakaz ponownego 
zawierania tych umów w innych 
sytuacjach niż wyżej wskazane. 
Jeżeli praca określona w umo-
wie na okres próbny jest innego 
rodzaju niż praca poprzednio 
wykonywana, to może ona być 
powtarzana kilkakrotnie. Nato-
miast w odniesieniu do pracy 
tego samego rodzaju ponow-
ne zawarcie umowy na okres 
próbny jest możliwe dopiero po 
upływie 3 lat od rozwiązania lub 
wygaśnięcia poprzedniej umowy 
o pracę niezależnie od jej rodza-
ju. W razie naruszenia przepisów 
limitujących czas trwania umowy 
na okres próbny i dopuszczal-
ność jej powielania należy sto-
sować sankcję nieważności tylko 
w odniesieniu do postanowienia 
umowy określającego jej rodzaj 
(na okres próbny), ponieważ jest 
ono mniej korzystne dla pracow-
nika. Umowa na okres próbny 
rozwiązuje się z upływem przewi-
dzianego w niej terminu. Okresy 
wypowiedzenia wynoszą: 3 dni 
robocze, jeżeli okres próbny nie 
przekracza 2 tygodni; 1 tydzień, 
jeżeli okres próbny jest dłuższy 
niż 2 tygodnie; 2 tygodnie, jeżeli 
okres próbny wynosi 3 miesiące.

Edyta sMolarczyk-ligęza

radca prawny

Źródła:
w  Ustawa z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 
poz. 1320) zwana k.p.
w  Ustawa z dnia 25 czerwca 
2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
pracy oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2015 poz.1220 t.j.), zwa-
na nowelizacją
w Kazimierz Jaśkowski, Eliza Ma-
niewska: Komentarz do Kodeksu 
pracy, LEX 2022 
w Krzysztof Baran: Komentarz Ko-
deks pracy, Tom I., WKP 2020, Lex
w Orzecznictwo Sądu Najwyższego
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Dezerter

Krzysztof Cugowski Urszula

KSU

The Exploited

Kobranocka

Koncert

Rockowe brzmienie na zajezdni

Bilety dla Członków Związku w promocyjnej cenie (zakup biletów nieograniczony):
miejsca siedzące (trybuny): 90 zł; miejsca stojące (płyta): 60 zł

Bilety do nabycia u kol. Karoliny Tomczak – po wcześniejszym kontakcie e-mail: administracja@solidarnosc.wroc.pl lub tel. 605 067 077  
w siedzibie Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” na pl. Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław na 1 piętrze pok. 124.

Z akończenie wakacji na terenie CH Zajezdnia? Kto wybrał się tam 
w ostatni weekend sierpnia, na pewno nie żałował. W pierwszym 
dniu organizatorzy zaserwowali energetyczną dawkę muzyki punk. 

Zespoły Leniwiec, Dezerter, KSU oraz gwiazda z Wielkiej Brytanii – The 
Exploited zawładnęły publicznością zebraną w piątkowe popołudnie. 
Trochę spokojniej było w sobotni wieczór. Najpierw zagrała na przyzwo-
itym poziomie Kobranocka, a po nich przejęli w posiadanie zajezdnię 
 Urszula i Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów. Wszystko to było 
znakomitym uczczeniem 42. urodzin dolnośląskiej Solidarności.

Do zobaczenia za rok na wRock for Freedom! 
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R O Z M A I T O Ś C I Felieton

Dużo ważnych zdarzeń miało 
miejsce w ostatnich tygodniach. 
Mam wrażenie jakby świat wsiadł 
do pośpiesznego pociągu, który 
przestał się nawet zatrzymywać na 
wyznaczonych przystankach. 

Zacznę od śmierci królowej Elż-
biety II. Chociaż jej rola w systemie 
sprawowania władzy w Wielkiej 
Brytanii była de facto symboliczna, 
to posiadała autorytet, którego wielu 
polityków mogłoby jej zazdrościć. 
Po odejściu tej miary osoby, mówi 
się najczęściej, że kończy się jakaś 
era, że już tak nie będzie. I takie też 
teraz są komentarze. 

Świat patrzy też z niedowierza-
niem na wojnę w Ukrainie. Rosja-
nie zaczynają ponosić tam nie tylko 
coraz większe straty w ludziach 
i sprzęcie, ale są wypędzani z ko-
lejnych zajmowanych ziem. Jeśli na-
szym sąsiadom starczy determinacji 
i sił, jeśli dalej będą otrzymywali 
pomoc, to rzeczywiście koniec re-
żimu Putina może być bliski.

Wielkie sukcesy odnoszą też 
nasi sportowcy. I to na miarę świa-
tową. Iga Świątek zaliczyła kolejne-
go Wielka Szlema, a po meczu po-
wiedziała, że cieszy się, że poprzez 
sport może łączyć ludzi. Bartosz 
Zmarzlik znowu mistrzem świata 
w żużlu, a i mamy też ogromne 
dokonania w grach zespołowych. 
Siatkarze zdobyli drugie miejsce 
w mistrzostwach świata, a koszy-
karze czwarte w mistrzostwach 
Europy. 

Jeśli wojna rychło się zakończy, 
jeśli inflacja spadnie, to i my bę-
dziemy mieli wkrótce powody do 
radości, bo na Dolny Śląsk popłynie 
strumień pieniędzy. W Karpaczu 
samorząd województwa podpisał 
kontrakt dla naszego Regionu. Klu-
czem do jego realizacji będzie teraz 
postawa nie tylko unijnych urzędni-
ków, ale europejskich rządów. 

Nasi posłowie rzadko kiedy wy-
kazują się jednomyślnością. Jednak 
kiedy chodzi o sprawy najbardziej 
dla Polski żywotne okazuje się, że 
potrafią pójść razem. Tak było kie-
dy sejm przyjął uchwałę wzywającą 
rząd Niemiec do przyjęcia odpowie-
dzialności za wszystkie skutki spo-
wodowane rozpętaniem II Wojny 
Światowej. Za uchwałą głosowało 
418 posłów, przeciw było 4 posłów, 
a od głosu wstrzymało się 15. Może 
wcale bym się nie dziwił postawie 
naszych parlamentarzystów, gdyby 
nie fakt, że w ostatnich miesiącach, 
tygodniach, a nawet dniach, ci 
którzy głosowali za, byli przeciw. 
Pamiętamy doskonale jednego z na-
szych polityków, który do perfek-
cji opracował strategię za, a nawet 
przeciw. Okazuje się, że Platforma 
Obywatelska też tak potrafi.

W uchwale padły znamienne 
słowa: „Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej oświadcza, że należycie repre-
zentowane państwo polskie nigdy 

Jesień nie musi  
być ponura
nie zrzekło się roszczeń wobec pań-
stwa niemieckiego. Twierdzenie, że 
roszczenia te zostały prawomocnie 
wycofane lub przedawnione, nie 
ma żadnych podstaw – ani mo-
ralnych, ani prawnych. Krzywda 
milionów Polaków krzyczeć będzie, 
dopóki nie zostanie sprawiedliwie 
naprawiona”. Niech teraz ktoś po-
wie, że rząd nie ma prawa do tego, 
by żądać od Niemców zadośćuczy-
nienia. 

Dodam jeszcze, wracając do 
uchwały sejmowej, że zapisane 
zostały tam też nasze roszczenia 
wobec spadkobiercy ZSRR czyli 
Federacji Rosyjskiej.

A z najnowszych wieści, jakie 
doszły do nas ze świata, trzeba 
odnotować następną po Macronie 
próbę obłaskawienia dyktatora. Nic 
kanclerza Schulza nie nauczyły do-
świadczenia jego francuskiego kole-
gi. On też uciął sobie 1,5godzinną 
pogawędkę z Putinem. 

A do historycznego zdarzenia 
doszło 17 września. Przez całe dzie-
sięciolecia trwania PRLu tę datę 
ukrywano. Nie można było oficjal-
nie mówić o tym jaką to bratnią 
pomoc zafundowała Polsce sowiec-
ka Rosja. Polskie władze nieprzy-
padkowo powiązały obchody tej 
złowieszczej rocznicy z otwarciem 
kanału żeglugowego na Mierzei 
Wiślanej. Ta wodna droga unieza-
leżnia nas przecież od Rosji. 

– To jest wielkie zwycięstwo 
Polski, wielkie zwycięstwo pa-
triotów – mówił podczas otwarcia 
kanału prezydent Andrzej Duda.

Podobnie oceniał to zdarze-
nie premier Mateusz Morawiecki: 
– Otwierany dzisiaj kanał żeglu-
gowy, to droga wolności, nowych 
szans i nowych możliwości. 

Tymczasem dzień po tej uro-
czystości, a w niektórych portalach 
internetowych niemal od razu, roz-
począł się seans drwin i kupletów. 

Wirtualna Polska zaśmiewała 
się do rozpuku cytując europosła 
Marka Belkę: – To jest kanał na 
skalę ich możliwości. Onet skupił 
się nie na znaczeniu inwestycji, 
tylko na nic właściwie niezna-
czących didaskaliach związanych 
z uroczystościami. Reporter ubo-
lewał, że toi toiek było za mało 
i ludzie musieli sikać po krzakach. 
Interia z kolei nie chcąc napisać 
z uznaniem o kanale zasłoniła się 
opiniami z mediów amerykańskich. 
Dobre i to. A TVN 24 relacjonu-
jąc otwarcie, nie chcąc podkreślić 
znaczenia inwestycji, przywoływał 
powiedzenie „zdaniem rządu”. No, 
bo jak tu teraz chwalić PiS, kie-
dy w pamięci są słowa niedoszłej 
kandydatki na prezydenta Kida-
wyBłońskiej o przekopie Mierzei 
Wiślanej – „gdyby natura chciała, 
żeby był tam przekop, toby był”. 
Ale na szczęście, już jest!

janusz wolniak

sPołeczne
Forum Ekonomiczne w Karpaczu

Tegoroczna edycja była rekordowa po względem liczby 
gości – wzięło w niej udział ponad 5 tys. osób z całego świa-
ta. Aktywni byli członkowie Zarządu Województwa. Podczas 
trzech wrześniowych dni trwania wydarzenia zapadły też bardzo 
ważne decyzje dotyczące Funduszy Europejskich oraz budowy 
obwodnic w regionie. Otwarte zostało również Dolnośląskie 
Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej. XXXI edycja największej 
konferencji polityczno-gospodarczej w Europie Środkowej 
i Wschodniej odbywała się pod hasłem „Europa w poszukiwaniu 
przywództwa”. 

Apel Caritas o pomoc dla bezdomnych 

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej apeluje o pomoc dla 
bezdomnych osób. Potrzebne są ciepłe ubrania i plecaki. To 
ważne zwłaszcza przed nadchodzącymi zimnymi jesiennymi 
i zimowymi dniami. Półki w magazynie znajdującym się przy 
łaźni wrocławskiej Caritas świecą pustkami. – Te ubrania roz-
chodzą się naprawdę w ekspresowym tempie. Ani kurtek w tym 
momencie nie mamy, ani takiej odzieży, którą mogliby nałożyć 
na takie dni jeszcze letnie, jeszcze ciepłe – mówi koordynatorka 
łaźni dla bezdomnych s. Aneta Banyś.

Oprócz ubrań, potrzeba plecaków, które już wkrótce trafią 
do bezdomnych. – Fajnie by było, żeby taki plecak nie był pu-
sty. Można do niego włożyć czy skarpetki, może jakiś termos, 
kubek termiczny, odzież, ale męską. To jest bardzo ważne. 
I taką odzież, która jeszcze się nada do użytku – zachęca Paweł 
Trawka, rzecznik Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

Darmowe przejazdy dla ukraińskich uczniów

Od 1 września 2022 r. wszyscy ukraińscy uczniowie mogą 
podróżować po Wrocławiu bezpłatnie. Dotyczy to również 
uczniów, którzy uczą się zdalnie. Zdecydowali o tym miejscy 
radni. 

Zmieniona uchwała Rady Miejskiej Wrocławia pozwala na 
bezpłatne przejazdy także uczniom, którzy przyjechali z Ukrainy 
do Polski po 24 lutego 2022 r. i uczą się zdalnie w szkołach 
funkcjonujących w ramach ukraińskiego systemu oświaty: 
szkołach podstawowych, średnich niższych, średnich wyższych. 
Prawo to przysługuje uczniom nie dłużej niż do ukończenia 21 
roku życia (nie dotyczy studentów).

Koperty Życia dla seniorów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po raz kolejny rusza 
z akcją rozpowszechniania KOPERT ZYCIA.  Projekt skierowany 
jest do osób starszych, samotnych, przewlekle chorych oraz 
niepełnosprawnych. We Wrocławiu mieszka ponad 177 ty-
sięcy seniorów powyżej 65. roku życia - to 27 % wszystkich 
mieszkańców naszego miasta. W trosce o ich bezpieczeństwo, 
a także po to, by ułatwić załogom pogotowia przeprowadzenie 
szybkiej i skutecznej akcji udzielenia pomocy tylko do końca 
roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozda 10 tysięcy 
„Kopert życia”. 

Ruszyła budowa dla fabryki Mercedesa

Rozpoczęła się budowa bocznicy kolejowej i centrum 
logistycznego dla fabryki Mercedesa w Jaworze na Dolnym 
Śląsku. Zakończenie prac planowane jest na koniec 2023 r., 
a pierwsze transporty koleją ruszą w 2024 r. Na powierzchni 
2,6 ha powstanie nowoczesna platforma przeładunkowa z za-
awansowaną technologicznie infrastrukturą, przeznaczoną 
w szczególności do obsługi transportu baterii litowo-jonowych 
z Jawora do fabryk Mercedesa na całym świecie. 

Ryanair rozbuduje obsługę technicznej samolotów

Linie lotnicze Ryanair poinformowały o planach związanych 
z rozbudową swojego zaplecza obsługi technicznej samolotów. 
Łącznie samoloty Ryanair polecą z Wrocławia do 26 miast 
z 10 krajów. Dzięki nowej inwestycji powstaną nowe hangary 
o wartości 25 milionów euro, ponad 200 dodatkowych miejsc 
pracy dla wysoko wykwalifikowanych inżynierów i mechaników, 
a także rozwój siatki połączeń z Wrocławia. 

Bezpieczna droga do szkoły

MPK Wrocław ruszyło z kampanią edukacyjną dla wro-
cławskich uczniów. Dzięki akcji wrocławskiego MPK uczniowie 
dowiedzą się jakie dokumenty uprawniają do bezpłatnej jazdy, 
jakie są zasady bezpieczeństwa w autobusach i tramwajach oraz 
jakie są podstawy przepisów ruchu drogowego. Informacyjna 

kampania pojawiła się na ekranach w pojazdach oraz przed 
wybranymi szkołami w mieście.

Ile mogą dorobić emeryci

Każdego roku we wrześniu niższy jest limit dorabiania dla 
emerytów i rencistów. Jest to efekt tego, że przeciętne mie-
sięczne wynagrodzenie za II kwartał jest, co roku niższe niż 
w pierwszym kwartale, w którym płacone są 13-stki i premie 
roczne. 

- W drugim kwartale płace spadły, dlatego od 1 września 
limity dla pracujących „wcześniejszych” emerytów i rencistów 
również są o kilkadziesiąt złotych niższe. Uważać powinny szcze-
gólnie te osoby, które do tej pory dorabiały w miesiącu kwotę 
bardzo zbliżoną do dotychczasowego limitu – zwraca uwagę 
Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na 
Dolnym Śląsku.

kUlTUralne
Dolnośląscy Niepokorni 

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” realizuje projekt badawczy, 
mający na celu stworzenie możliwie kompletnego archiwum 
osobistych relacji dolnośląskich działaczy organizacji opozy-
cyjnych.

– Chodzi o relacje uczestników strajków i manifestacji oraz 
wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób angażowali się 
w opór przeciwko władzy komunistycznej i przyczynili się do 
jej upadku. -W ten sposób chcemy stworzyć kolekcję źródeł 
historycznych zawierającą m.in. informacje nieobecne w tra-
dycyjnych dokumentach oraz służącą badaczom i edukatorom 
do zgłębiania i popularyzowania wiedzy o oporze polskiego 
społeczeństwa w XX wieku – informuje rzecznik CHZ Juliusz 
Woźny. „Dolnośląscy Niepokorni”. Jest to pierwszy w tej części 
Europy projekt zbierania relacji osób, związanych opozycją 
antykomunistyczną lat 80. 

Rozebrano pomnik Żołnierza Armii Czerwonej

Znajdujący się w wałbrzyskiej dzielnicy Gaj pomnik Żołnierza 
Armii Czerwonej został rozebrany – poinformował prezydent 
Wałbrzycha Roman Szełemej.

Pomnik, który powstał w latach 70. XX w. przedstawiał 
postać żołnierza; na cokole widniała czerwona gwiazda i napis 
„Żołnierzom Radzieckim, poległym w II wojnie światowej”. Po 
agresji Rosji na Ukrainę pomnik został oblany czerwoną farbą.

Finałowa lista siedmiu książek 

Jury wyłoniło siedem książek, które znalazły się w finale 
Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Zwycięzcę 
poznamy 15 października. „Najliczniej reprezentowane w tym 
gronie są książki polskie, co, patrząc na historię nagrody, wcale 
nie jest takie oczywiste” - napisano.

Od 2020 roku autorki i autorzy książek zakwalifikowanych 
do finału mogą liczyć na nagrody pieniężne w wys. 5 tys. zł. 
Zwycięzca otrzyma 150 tys. zł.

Bezpłatne koncerty w Bazylice św. Elżbiety

Z uwagi na ogromną popularność, jaką cieszyły się 
przez całe wakacje bezpłatne koncerty organowe we 
wrocławskiej bazylice św. Elżbiety, zapadła decyzja o ich 
przedłużeniu o kolejny miesiąc – do końca września br. 
W każdy wrześniowy piątek miłośnicy muzyki organowej będą 
mogli posłuchać najwybitniejszych dzieł, skomponowanych na 
ten instrument. Zagrają organiści m.in. z Rzeszowa, Poznania, 
Warszawy.

Królowa Elżbieta II na znaczkach

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, pragnąć 
uhonorować pamięć zmarłej Królowej Elżbiety II, wznawia 
ekspozycję wystawy filatelistycznej pt. „Twarze Elżbiety II”. 
Wystawa poświęcona jest jubileuszowi panowania brytyjskiej 
monarchini i przedstawia wybrane aspekty z życia i panowania 
Królowej. Ekspozycję otwiera pierwszy znaczek na świecie Penny 
Black, któremu towarzyszyły znaczki z terytorium Imperium 
Brytyjskiego z II połowy XIX wieku.

Na 12 planszach można zobaczyć także drzewo genealo-
giczne rodziny Windsorów, liczne wizyty Królowej Elżbiety II, 
spotkania z czołowymi politykami i władcami, królewskie rezy-
dencje, a także Jej niepowtarzalny styl, talenty i zamiłowania.

Wrocław, Muzeum Poczty i Telekomunikacji, Zygmunta 
Krasińskiego 1, wystawa czynna do 31 października.

Opracował Janusz Wolniak Prezentowane w felietonie treści i poglądy należą do autora, nie są oficjalnym stanowiskiem Redakcji.
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Marek Mutor, dyrektor CH Zajezdnia

Jedna z ekspozycji w Izbie Pamięci w Kątach Wrocławskich

To rodzaj lokalnego 
skarbca

Historia

60 izb pamięci, 10 wystaw, 
ponad 30 tysięcy opra-
cowanych zbiorów do-

stępnych w centralnej bazie – to 
założenia, które mają się spełnić 
w różnych częściach Polski w ciągu 
7 lat. Wszystko w ramach Sieci Ziem 
Zachodnich i Północnych.

W Kątach Wrocławskich zain-
augurowano ogólnopolski projekt 
„Ocalone Dziedzictwa. Regionalne 

Izby Pamięci Ziem Zachodnich i Pół-
nocnych”. To szansa dla miłośników 
historii, którzy w swoich miejscowo-
ściach i regionach gromadzili pamiąt-
ki i zachowywali pamięć. Powstała tu 
pierwsza pilotażowa, zrewitalizowana 
Regionalna Izba Pamięci (Rynek 2). 
Teraz będzie ona sztandarowym przy-
kładem bardzo dobrej współpracy 
lokalnej społeczności, lokalnego sa-
morządu oraz eksperckiego Ośrodka 
Pamięć i Przyszłość z Wrocławia.

Projekt „Ocalone Dziedzictwa” 
ma odkryć i pokazać potencjał lo-
kalnych miejsc pamięci, które często 
borykają się z brakiem wiedzy i środ-
ków na udostępnianie pamiątek oraz 
cennych obiektów.

To rozszerzenie idei Muzeum 
Ziem Zachodnich w wielu miejscach 
o inicjatywy oddolne, nierzadko 
niezauważalne, a posiadające obok 

potencjału pasjonatów, również nie-
rzadko unikatowe zbiory – od zabyt-
kowych młynów, przez barokowe 
księgi, lokalne kroniki czy narzędzia 
rolnicze i rzemieślnicze. Celem pro-
jektu jest współpraca z podmiotami 
prowadzącymi izby pamięci w zakre-
sie udzielania im wsparcia meryto-
rycznego w obszarze zabezpieczania 
zbiorów, ich inwentaryzacji. 

Projekt zakłada organizację szko-
leń dla osób prowadzących izby pa-
mięci, wyposażenie ich w materiały 
do zabezpieczania zbiorów, opraco-
wanie inwentarzy i centralnej bazy 
danych dotyczącej zbiorów oraz 
przygotowania wystaw. To podjęcie 
realnych działań na rzecz zabezpie-
czenia i promocji tego niezinwentary-
zowanego dotąd zasobu dziedzictwa 
narodowego, kluczowego dla kształ-
towania lokalnych tożsamości.

Otwierając Izbę Pamięci dyr. 
Ośrodka Pamięć i Przyszłość Ma-
rek Mutor powiedział, że „możliwe 
jest, aby izby pamięci przekształcać 
w małe, lokalne muzea, które stają się 
ośrodkiem życia kulturalnego danej 
miejscowości”. – To jest bardzo udany 
przykład jak można upowszechniać 
lokalne dziedzictwo – dodał dyrektor.

Obecna na spotkaniu dyr. Pau-
lina Florjanowicz z Departamentu 
Dziedzictwa Kulturowego z MKiDN 
odczytała list ministra Jarosława 
Sellina, w którym m.in. napisał: 
Ten projekt nie dzieje się w dużych 
miastach  Wrocławiu, Szczecinie 
czy Olsztynie  ale sięga do historii 
na poziomie lokalnym. Do pamięci 
o mieszkańcach małych miejscowości 
i ich powikłanych losach. Regional-

ne izby pamięci w dużej mierze są 
dziełem społeczników, nauczycieli 
i osób, które postanowiły ocalić od 
zapomnienia opowieści i przedmioty 
ważne dla historii gminy. Te miejsca 
pełniły funkcje lokalnego muzeum 
i także skarbca. Nie chcemy, żeby ten 
trud poszedł na marne. Stąd odzew 
ministerstwa na propozycję Ośrod-
ka Pamięć i PrzyszłośćInauguracja 
projektu w Kątach Wrocławskich 
wpisana została w program 30 edy-
cji Europejskich Dni Dziedzictwa, 
której tematem jest hasło Połączeni 
dziedzictwem. 

W spotkaniu uczestniczył też 
marszałek Krzysztof Maj, lokalne 
władze na czele z burmistrzem Ju-
lianem Żygadło i społecznicy z Kątów 
Wrocławskich.                         jw

Projekt „Ocalone Dziedzictwa. Regionalne Izby Pamięci Ziem Zachodnich i Północnych” 
jest realizowany ze środków MKiDN przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” przy wsparciu 
instytucji współtworzących konsorcjum Sieć Ziem Zachodnich i Północnych. 
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Kamieńczyk. Kościół św. Michała i zabytkowy cmentarz

Kościół św. Michała – barokowy ołtarz z obrazem przedstawiającym patrona świątyni

Przylegający do kościoła cmentarz. Nastarsze groby 
mają po200 lat

Polichromowany strop

Malowane na szkle stacje Męki PańskiejPolichromie na chórze muzycznym

Barokowa Święta Anna Samotrzecia Barokowa ambona

Podróże

Pamiątki świata, który odszedł

P owstała w roku 1564. W okre-
sie największego zaludnienia, 
na początku drugiej połowy 

XIX stulecia, liczyła 547 mieszkań-
ców i 94 domy. Dziś pozostało tam 
ledwie kilkadziesiąt osób. Można 
zatem zaryzykować twierdzenie, że 
jest to wieś wymierająca i znikają-

ca. Kiedyś miała swój własny nie-
wielki szpital, młyn, szkołę, nawet 
schronisko narciarskie, a oprócz 
gospodarzy uprawiających rolę 

byli również tkacze – ot, dawne 
czasy. Na szczęście pozostały po 
nich dwie pamiątki – kościół i przy-
legający doń cmentarz, na którym 
najstarsze zachowane groby mają 
około dwustu lat. 

Kościółek, za zgodą konsystorza 
biskupiego, wzniesiono z drewna 

w roku 1710 jako świątynię pro-
testancką, przedpogrzebową. Ulo-
kowano ją na niewielkim wzniesie-
niu, na którym istniało pierwotne, 

Kamieńczyk (dawniej Steinbach) to rozrzucona w dolinie potoku Kamionki niewielka 
wioska, położona na wysokości 500–650 m nad poziomem morza, na trasie z Międzylesia 
do czeskich Petrovic.

wcześniejsze, miejsce pochówków. 
Stopniowo, wraz ze zmianą funkcji 
budowli, przybywało wyposaże-
nia – w roku 1731 dobudowano 
empory oraz chór, kilka lat później 
pokrytą przez artystę z Czech – An-
toniego Ferdynanda Veita – baro-
kową polichromią, w 1740 zamon-

towano ołtarz przywieziony 
ze starego kościoła w cze-
skim Lichkovie, zaś w 1754 
powstała ambona, urokli-
wa, z postaciami czterech 
ewangelistów. Sztuka baro-
ku łączy się tu w naturalny 
sposób ze sztuką ludową, 
charakterystyczną dla tego 
terenu. Widać to po wspo-
mnianych już polichromiach, 
obecnych także na drew-
nianym stropie kościółka, 
przepięknej rzeźbie św. An-
ny Samotrzeciej (poł. XVIII 
w.) i malowanej na szkle 

przez Herberta Blaschke Drodze 
Krzyżowej pochodzącej z lat trzy-
dziestych ubiegłego stulecia, czyli 
z czasu remontu świątyni. W ołtarzu 

głównym umieszczono ob-
raz przedstawiający patrona 
tego miejsca, św. Michała, 
dumnie depczącego skrzy-
dła smoka. 

Ta skromna, jednona-
wowa świątynia jest dziś 
najstarszym z czterech 
zachowanych tego typu 
obiektów na ziemi kłodzkiej 
(obok Zalesia, Międzygórza 
i Nowej Bystrzycy). Repre-
zentuje typ budownictwa 
sakralnego wywodzący się 
jeszcze z czasów renesan-
su. Podobne w kształcie 

obiekty można odnaleźć również 
w Karpatach i na ziemiach rdzennie 
polskich. 

Przed kościołem wznosi 
się, pochodząca z II poło-
wy wieku XVIII, kamienna 
rzeźba przedstawiająca 
scenę Ukrzyżowania. Tuż 
obok – dawny budynek 
ossuarium, w którym skła-
dano kości wydobyte z li-
kwidowanych grobów, dziś 
dość niewinnie nazywany 
domkiem pustelnika. 

Po 1945 r. mieszkańcy 
Kamieńczyka musieli opu-
ścić swoją wieś, a na ich 
miejsce przybyli polscy 

osadnicy. Warto zobaczyć pamiątki 
świata, który bezpowrotnie odszedł. 

tEkst i zdjęcia Marcin BradkE 
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Felieton

Akcja społeczna

W obronie wyższej 
minimalnej

Konkurs na najbardziej mobilną szkołę

S zlag mnie trafia, gdy słucham w radiu 
wszystkich tych specjalistów od biz-
nesu, desperujących, że planowane 

ustawowe podwyższenie płacy minimalnej 
zrujnuje przedsiębiorców. Że pójdą z torbami, 
bo będą musieli dołożyć swoim pracownikom 
po stówce lub po dwie. 

Z tych medialnych zawodzeń ludzi, którzy 
nigdy w życiu nie zrobili najprostszego inte-
resu, bo są na ogół akademickimi mądralami, 
redakcyjnymi rezonerami lub tak zwanymi 
aktywistami przedsiębiorczości, czyli skarmia-
nymi grantami członkami sto pięćdziesiątego 
szóstego biznes klubu, przebija tęsknota za 
beztroskimi latami 90. Robotę oferowało się 
wtedy bez umowy, na głodowej stawce, bez 
urlopu, chorobowego i premii. Stary był już 
za stary, żeby mu solidnie zapłacić, a młody 
jeszcze za młody, żeby mógł mieć jakiekol-
wiek wymagania. A jak się nie podobało, 
to won.

I nie dotyczyło to wyłącznie fajtłapów po 
podstawówce lub maturze, czyli nieszczęśni-
ków bez fachu. Bo nawet absolwenci sensow-
nych kierunkowych studiów technicznych 
mogli dostać co najwyżej posadę barmana, 
kelnera, parkingowego, striptizerki lub roz-
nosicielki ulotek. A jak kto miał mięśnie, to 
szedł na ochroniarza do dyskoteki lub na 
dilera amfy do mafii. Owszem, pionierski 
sektor małych i średnich przedsiębiorstw 
wyprowadził nas dzielnie z socjalistycznej 
gospodarki niedoboru i wprowadził do kon-
sumpcyjnego raju, jednak być wtedy w tym 
sektorze kimkolwiek poza właścicielem ozna-
czało klepać biedę. 

Natomiast biznesowe rekiny swą energię 
oraz intelekt kierowały nie na produkt, by 
go stale doskonalić, lecz na wydeptywa-
nie politycznych ścieżek na skróty oraz na 
księgowe czarymary. Dobrze pamiętam to 
pompowanie kosztów poprzez dopisywa-
nie do wydatków firmy własnych luksusów: 
Egiptów, kochanek, mercedesów i turnusów 
SPA w szwajcarskich kurortach. Albo dojenie 
VATu tak obfite, że na pewien czas przestała 
się w Polsce opłacać nawet produkcja amfy. 
Lub owe wytworne limuzyny z kratką, która 
oddzielała część pasażerską od bagażowej, 
dzięki czemu auta owe mogły robić za do-
stawczaki, więc być w całości „wrzucane 
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Wydarzenia w obiektywie

Wystawa plenerowa „Armia Krajowa”.
Przed Centrum Historii Zajezdnia została otwarta wystawa plenerowa „Armia Krajowa”. 
Przedstawia ona genezę powstania Armii Krajowej na tle ówczesnej sytuacji politycznej. 
Ekspozycja wprowadza odbiorcę w  struktury Polskiego Państwa Podziemnego oraz ukazuje 
portrety dowódców i  najwybitniejszych oficerów AK. Wiele miejsca poświęcono również 
Powstaniu Warszawskiemu i losom jej żołnierzy po rozwiązaniu Armii Krajowej.

Wielka zadyma 31 sierpnia 1982 r.
„Wielka zadyma” - tym mianem określano w  latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku 
manifestacje uliczne opozycji antykomunistycznej, które gromadziły kilka lub kilkanaście tysięcy 
osób, a podczas których dochodziło do starć z siłami porządkowymi. We wrocławskim Arsenale 
możemy zobaczyć wystawę unikatowych zdjęć Jerzego Stanisława Lajstowicza. Ekspozycja 
zawiera 26 kolorowych fotografii. Kuratorem wystawy jest dr Szczepan Rudka.

opr. jw

Kultura, tradycja i tożsamość
Z udziałem władz państwowych i samorządowych odbyły się wojewódzkie dożynki w Udaninie. 
List do uczestników uroczystości skierowali prezydent Andrzej Duda i  premier Mateusz 
Morawiecki. Dożynki to tradycyjne ludowe święto, połączone z  obrzędami dziękczynnymi za 
ukończenie żniw i  prac polowych. Każdego roku gromadzi rolników, ludzi związanych z  wsią 
i pracujących na rzecz jej wszechstronnego rozwoju.

Autor jest reportażystą,  
felietonistą, powieściopisarzem. Obecnie 

pracuje w TVP3 Opole i TVP Info.

w koszta”. Kratką z wiotkiej tkaniny, na do-
datek zwijaną jak roleta. 

Wiem, o czym piszę, bo sam śmigałem 
alfą romeo z takim chytrym ustrojstwem, 
choć ja ją kupiłem ze względu na markę 
i jej seksapil, a nie żeby odpisywać cokolwiek 
od podatku. Mam zresztą na to alibi: byłem 
wtedy na etacie. 

Aż na początku nowego wieku jakieś 
2–3 miliony tych niedopłaconych i bez etatu 
pojechało poszukać go sobie na obczyźnie. 
W Irlandii, Szkocji, Anglii, Skandynawii. Na-
iwnie odbieraliśmy to wtedy jako dowód na 
odzyskaną wolność – oto możemy wreszcie 
przenieść się do Europy, bez paszportu, bez 
wizy i wciąż zmywać tam gary, lecz już nie 
na czarno. Tymczasem było to kolejne polskie 
upokorzenie, z którego w pełni zdaliśmy sobie 
sprawę dopiero po latach, jakoś wtedy, gdy 
bezrobocie spadło u nas tak bardzo, że nazwać 
je można technicznym. Nie pracuje tylko ten, 
któremu się nie chce, bo taki ma „style of life”. 

Wiem, że mogę brzmieć teraz jak PRL-
owski propagandysta ze stanu wojennego, 
ujadający na prywaciarzy, przez których ku-
leje socjalizm, ale proszę mi wierzyć, że gdy 
w sierpniu 2022 w Łosicach na Podlasiu płacę 
w ogródku kawiarnianym 5 złotych za kawę, 
aby za tydzień w Głogówku na Śląsku wypić 
w podobnym ogródku herbatę za złotych 20, 
to zadaję sobie w duchu następujące pytanie: 
Czy polski small biznes opiera się na rachun-
ku ekonomicznym czy raczej na niczym już 
nieskrywanej chytrości, dla której pandemia, 
wojna i inflacja są nie tyle utrudnieniem, co 
pożywką, pretekstem i alibi? 

zBigniEw górniak

To forma zachęcenia uczniów do zdoby-
wania wiedzy i szansa, by wygrać atrakcyjne 
nagrody. Konkurs będzie trwał przez cały rok 
szkolny, a w kolejnych miesiącach ucznio-
wie i nauczyciele będą musieli wykazać się 
w szeregu punktowanych działań.

Program „Młodzi – Aktywnie zMOBILi-
zowaNI”, którego elementem jest konkurs, 
zakłada kompleksową edukację w zakresie 
aktywnej mobilności – w szczególności prak-
tycznego korzystania z jednośladów.

jw

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego wystartował pilotażowy 
konkurs „Najbardziej mobilnie-aktywna szkoła we Wrocławiu”.



HUMOR ZESZYTÓW 
SZKOLNYCH

HUMOR

Z CYKLU: MISTRZOWIE BHP

Jako rozwiązanie proszę podać cyfry z wyróżnionego wiersza. Wśród osób, 
które do 14 października 2022 r. nadeślą mailem na adres: redakcja.wroc@
solidarnosc.org.pl lub pocztą prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy nagrodę 
książkową. W tytule maila proszę wpisać Sudoku nr 43.
Nagrodę za rozwiązanie sudoku z poprzedniego numeru wylosował pan Zbi-
gniew z Karwian. Gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą.

SUDOKU nr 43
Celem jest wypełnienie diagramu 9 × 9 w taki sposób, aby w każdym wierszu, 
w każdej kolumnie i w każdym z 9 pogrubionych kwadratów 3 × 3 (zwanych 
„blokami” lub „podkwadratami”) znalazło się po jednej cyfrze od 1 do 9.

Samouk – to taki, za którego lekcji nie odrabiają 
rodzice.

****
Będąc w klasie drugiej szkoły podstawowej, starsza 

siostra wychodzi za mąż.
****

Wychodząc za mąż była kobietą.
****

Poznałem tatę przebranego za Mikołaja,  
bo się jąkał.

****
Wujek miał takie szczęście w miłości,  

że został kawalerem.
****

Na żniwa pojadę do wuja, by mu pomóc w rżnięciu.
****

Podczas burzy babcia wystawiła święty obraz,  
aby piorun strzelił w niego, a nie w dom.

****
Moja babcia jest straszną nudystką.

****
Zginął pies bokser z krótko przyciętym ogonem,  
do którego były mocno przywiązane małe dzieci 

oraz babcia.
****

Staś był zdolny do wszystkiego, nawet do nauki.
****

Pytanie zawisło mu na wargach i wisiało tam  
dłuższą chwilę.

– Po czym poznać, że prawnik 
nie kłamie?

– Po zamkniętych ustach.

mmmm

Przychodzi grabarz do domu 
i mówi do żony:

– Dawaj obiad bo miałem ciężki 
dzień.

– A co się stało? – pyta żona.
– Wiesz, dzisiaj chowaliśmy 

znanego artystę i miał taki aplauz, 
że musieliśmy go dziewięć razy 
wykopywać.

mmmm

Co łączy polskich siatkarzy 
i klientów Amber Gold?

– Jedni i drudzy liczyli na złoto!

mmmm

– Jak wabi się pies złomiarza?
– Puszek.

mmmm

Pewnej niezamężnej kobiecie 
zadano pytanie:

– Dlaczego nie ma pani męża?
– A po co mi mąż: mam psa, 

który warczy, papugę, która przekli-
na i kocura, który włóczy się przez 
całe noce.

mmmm

Żona zwraca się do męża:
– Cholera jasna! Piszą, że woda 

podrożała.
– No i dobrze! Wreszcie i absty-

nentom się do tyłka dobrali.

mmmm

– Co to jest absolutna starość? 
– Kiedy wychodzisz z muzeum 

i uruchamia się alarm.

mmmm

Gość do kelnera: 
– Dlaczego wasza restauracja 

nazywa się Wielkie Oczy? 
– Dowie się pan jak przyniosę 

rachunek.

– Dlaczego są schody do nieba, 
a do piekła autostrada?

– Kwestia natężenia ruchu.

mmmm

Służby prasowe Kremla poinfor-
mowały, że Putin nie pojedzie na 
pogrzeb Elżbiety II, ale zapewniły 
że wkrótce spotka się z nią oso-
biście.

mmmm

Naukowcy zalecają, aby ludzie 
jedli mniej mięsa, a więcej otrębów. 
Ludzie ignorują te zalecenia. Ale 
producenci kiełbasy – nie.

mmmm

Studenci w aptece:
– Poprosimy cztery paczki aspi-

ryny.
– To wszystko?
– Hmm... To może jeszcze czte-

ry opakowania węgla.
– O matko! Co wam dolega?
– Nic. Pionki od warcabów nam 

poginęły...

mmmm

W zimowy wieczór gajowy zła-
pał w lesie złodzieja, który kradł 
ścięte drzewo.

– Co, kradniemy drzewo?
– Panie gajowy, ja tylko zbieram 

paszę dla królików!
– Chcesz mi wmówić draniu, że 

króliki jedzą drewno?
– Jeśli nie będą chciały jeść, to 

napalę nim w piecu...

mmmm

– Moim rozmówcą jest pan Wal-
demar Pawlak. Panie Premierze. Kto 
wygra wybory?

– Nasz koalicjant.

– Czyli...
– Wszystko jedno.

mmmm

– Mężczyzna w żółtych slipkach 
ma natychmiast opuścić teren pły-
walni – wrzeszczy ratownik.

– A dlaczego mam wyjść ?
– Bo pan sika.
– Przecież wszyscy to robią...
– Ale tylko Pan z trampoliny.

mmmm
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