
NASZA KASA SI Ę ZGADZA 
Zebranie przyjęło proponowaną przez Zarząd podwyżkę składki 
członkowskiej z 1 na 2 zł miesięcznie. Środki te są przeznaczane na 
działalność bieżącą Kasy oraz na zapomogi. 
Dwoje delegatów zgłosiło wniosek (zapisany i przyjęty) o ewentualną 
zmianę (po rozeznaniu sytuacji) banku obsługującego Kasę. Opłaty za 
operacje bankowe na dotychczasowym koncie wydają się za duże. 
Nasza Kasa zrzeszała w roku 2014 1474 członków z placówek 
oświatowych Głogowa oraz okolicznych gmin w tym Przemkowa. W 
tymże roku udzielono 548 pożyczek oraz przyznano 15 zapomóg. 

21 maja w sali warsztatów ZSE odbyło sprawozdawczo-wyborcze zebranie 
Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Głogowie. Na 
wybranych 61 delegatów obecnych było 51. Ustępujący Zarząd z 
Przewodniczącą Krystyn ą Siemek  przedstawił sprawozdanie. Następnie 
przeprowadzono wybory. Do nowego zarządu wybrani zostali (w kolejności 
zgłaszania): Barbara Adamiec , Grażyna Stodulska , Gabriela Kula , 
Krystyna Siemek , Lidia Chodor , Tadeusz Pyszka , Renata 
Aleksandrowicz , Mirosława Flak , Małgorzata Sypniewska. 
Do komisji rewizyjnej zostali przez delegatów wybrani: Jan Rzepa , Lidia 
Różańska , Grażyna Młynkowiak . Zarząd ukonstytuuje się na zebraniu 8 
czerwca. 
Wybory przebiegały szybko i sprawnie, podobnie jak całe zebranie. 
Zgłoszono tylu kandydatów ile było miejsc, głosowano en bloc w sposób 
jawny. Na wniosek niżej podpisanego osobno głosowano do zarządu oraz do 
komisji rewizyjnej (prowadząca zebranie proponowała jedno głosowanie na 
wszystkich).  
 

Zapomogi mogą być przyznawane raz na 2 lata w kwocie od 100 do 
500 zł. Od 1 września tego roku dolna kwota wzrośnie do 200 zł, a w 
trudnych przypadkach onkologicznych zapomogi będą mogły być 
przyznane raz na półtora roku. 
Przedstawicielem NSZZ „Solidarność” w Kasie był w poprzedniej 
kadencji Janusz Leciej . Komisja Międzyzakładowa wybierze naszego 
przedstawiciela  na nową kadencję na zebraniu 11 czerwca. 

Ludwik L. 

Wyżej ust ępujący Zarz ąd (stoi Przewodnicz ąca 
Krystyna Siemek), z prawej delegaci w trakcie zebra nia.  

 

BIJĄCE SERCE SOLIDARNOŚCI 
Największe wrażenie wywarła na mnie długa ściana wypełniona całkowicie 
przedstawieniem genialnego plakatu Czesława Bieleckiego z 1980 roku (zdjęcie niżej). 
Cóż, opiszę w paru zdaniach. Czerwona linia na białym tle przedstawia „kardiogram”. 
Nieregularne wahania przerywane są wysokimi „pikami” podpisanymi po kolei datami: 44, 
56, 68, 70, 76. Przy dacie 80 czerwona linia przekształca się w pamiętny znak 
„Solidarność”.. To najkrótsze mistrzowskie podsumowanie historii PRL-u!  W Europejskim 
Centrum Solidarności ten ogromny obraz utworzony jest z białych i czerwonych.. 
karteczek, które każdy z widzów może powiesić w dowolnym miejscu, a najpierw coś na 
nich napisać. Napisy są różne. Od razu wyłapałem dwa niebanalne: „dziękuję za wolność” 
i „kocham Polskę”. 
Choć byłem tam w trakcie długiego pogodnego weekendu – nie było tłoku. Dziwne. To 
miejsce naprawdę godne polecenia. Właściwie każdy członek Związku powinien je 
odwiedzić. Regiony powinny regularnie organizować do Gdańska wycieczki, na które 
każdy członek mógłby się zapisać. Ten plac łącznie z ECS to bijące serce Solidarności, a 
obok jest też mózg czyli kwatera główna Związku. Licznych innych atrakcji Trójmiasta nie 
ma potrzeby przypominać. Powinniśmy też zadbać, żeby każda szkolna wycieczka jadąca 
do Gdańska miała to miejsce w swoim programie.                                            Ludwik L. 

Tekst z bloga www.solidarnosc.wroc.pl/blog/www.solidarnosc.wroc.pl/blog/www.solidarnosc.wroc.pl/blog/www.solidarnosc.wroc.pl/blog/      

Podczas długiego weekendu postanowiłem wyskoczyć 
do Gdańska. Bardzo lubię to miasto i nie tylko ze 
względu na „Solidarność”. Nowy klimatyzowany pociąg 
„Mieszko” wiózł mnie szybko i w bardzo dobrych 
warunkach. Od razu po przyjeździe skierowałem się do 
„trzech krzyży” i Europejskiego Centrum Solidarności. 
Bryła ogromnego budynku wywarła na mnie wielkie 
wrażenie. Nie mam wątpliwości, że to świetna 
architektura. Podobno forma budynku nie podoba się 
członkom Komisji Krajowej i bez wątpienia wielu innym. 
Problem w tym, że wielkie dzieła sztuki niemal zawsze 
wywołują na początku sprzeciw! Bowiem do nowych 
form nasz umysł musi się po prostu przyzwyczaić.. 
O ile „pordzewiała” budowla budzi kontrowersje, to 
wnętrze jest – jak dla mnie – olśniewające. Przepiękny 
ogromny hol z prawdziwym ogrodem i drzewami! 
Wspaniałe wąskie i bardzo wysokie przejścia między 
salami, gdzie widzowie mogą się poczuć jak stoczniowcy
wewnątrz budowanego w stoczni okrętu. Wszystkie 
ściany są pochyłe, by wrażenie było możliwie pełne. 
Sama wystawa też mi się bardzo podobała, choć 
przyznaję, że nie oglądałem jej szczegółowo. Wszak 
dobrze znam te pamiętne wydarzenia i z autopsji, i z 
licznych publikacji. Forma przekazu wydaje mi się 
znakomita. Młodzi widzowie mogą na przykład przejść 
przez typowy umeblowany pokój z peerelowskiego 
mieszkanka, zaraz potem przez pokój Jacka Kuronia, 
który z niego zawiadomił świat o strajkach sierpniowych. 
W części poświęconej stanowi wojennemu stoi 
prawdziwa milicyjna ciężarówka do przewozu 
funkcjonariuszy ZOMO. Można w jej wnętrzu oglądać 
autentyczne filmy z tłumionych brutalnie manifestacji. 
Jest też suwnica, na której pracowała Anna 
Walentynowicz i przestrzelona kurtka jednego z zabitych 
stoczniowców. W sumie prawie 2000 eksponatów i wiele 
filmów do obejrzenia. 
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Wycieczka do Gdańska 
dla członków (oraz ich rodzin) 

 
z okazji 35-lecia Zwi ązku 

29-30 sierpnia 2015-06-03 
W programie: 
- uczestnictwo w koncertach 
- zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarno ści 
- troch ę plażowania 
Noclegi planujemy w O środku Przy Wydmach tu ż 
koło pla ży 
Koszt noclegu za osob ę (można wybra ć): 
50 zł w 4-osobowym domku z ubikacj ą i umywalk ą 
lub 100 zł w pokojach z łazienk ą 
można też zamówi ć śniadanie po 25 zł (szwedzki 
stół) 
Przejazd autobusem funduje Zwi ązek 
(Region Zagł ębie Miedziowe). 

Zapisy u Przewodnicz ących Kół do 19 czerwca.  

Gimnazjali ści z głogowskiej jedynki  
w finale projektu IPN  

Kamienie Pami ęci 
   28 maja w Centrum Wystawienniczo – Konferencyjnym Archidiecezji 
Białostockiej odbyło się finałowe spotkanie uczestników ogólnopolskiego 
projektu edukacyjnego IPN Kamienie Pamięci Z modlitwą Ojczyźnie. Projekt 
poświęcony był duchownym i osobom konsekrowanym, które walczyły o 
wolność i godność człowieka w latach 1939 – 1989. 
Finał składał się z części wystawienniczej, podczas której miała miejsce 
prezentacja prac projektowych, oraz gali, na której wręczono uczestnikom 
symboliczne statuetki – Kamienie Pamięci, książki i dyplomy. 
W tegorocznej edycji projektu wzięły udział zespoły z Polski, Litwy i USA. 
Wśród zaproszonych na galę znalazł się zespół z Gimnazjum nr 1 w Głogowie 
im. Dzieci Głogowskich przedstawiający postać duszpasterza ludzi pracy 
księdza Piotra Żuberka, który zaszczycił galę swoją obecnością (na zdjęciu 
niżej z rodziną ks. Popiełuszki). Partnerami projektu byli: Region Zagłębie 
Miedziowe NSZZ „Solidarność” i NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i 
Wychowania w Głogowie. 
Wśród gości finału projektu byli: wiceprezes IPN Agnieszka Rudzińska, JE ks. 
Arcybiskup Edward Ozorowski Metropolita Białostocki, zastępca dyrektora 
Biura Edukacji Publicznej IPN Kamila Sachowska, rodzina bł. Ks. Jerzego 
Popiełuszki oraz przedstawiciele władz samorządowych. 
W trakcie uroczystości zaproszeni goście i uczestnicy finału złożyli kwiaty i 
zapalili znicze pod pomnikiem bł. Księdza Jerzego Popiełuszki. 

Jolanta Peciak 
Relacja ze zdjęciami jest też na stronie Regionu 

www.solidarnosc.org.pl/legnica/nowa/?p=7091  
 

Wszystkim pracownikom o światy  
spokojnego i pełnego wypoczynku 

uczestnikom naszej wycieczki do Włoch wspaniałych w rażeń 
A wszystkim lepszego nowego roku szkolnego 

życzy 

 
 

WAKACYJNY KOMUNIKAT 
Na naszej stronie w dziale BIURO b ędą podane telefony, na które mo żna 
w trakcie wakacji dzwoni ć w pilnych sprawach. Mo żna też nagrywa ć się 
na sekretarce lub wysyła ć maile, bo przez całe wakacje kto ś będzie do 
biura zagl ądał.. 

Ten numer biuletynu wyci ął lem 
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To już było XXII nasze tradycyjne „ognisko”. Piszę w cudzysłowiu, bo już od paru lat nie ma na nim prawdziwego ogniska. Jest jednak to co zwykle – 
okazja, byśmy się w miłych okolicznościach spotkali i ze sobą zwyczajnie po ludzku pogadali.. Tak wielu z nas chciało porozmawiać, że trzeba było 
szukać dodatkowych stołów i ławek! Tradycyjnie zaśpiewał zespół Prezydium Singers Band tym razem wzmocniony, bowiem Przewodnicząca Sekcji 
Międzyregionalnej Oświaty Dolny Śląsk Danuta Utrata  brała czynny udział nie tylko w tym śpiewaniu lecz nawet w przygotowywaniu imprezy! 
Serdeczne podziękowania! Więcej zdjęć można zobaczyć na naszej stronie www.solglo.idsl.pl  w dziale GALERIA . Głównym organizatorem ogniska 
był – jak w poprzednich latach – Janusz Leciej . Dziękujemy! Bardzo dziękujemy! 


