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W sobotę, 16 września 2017 r. członkowie NSZZ 
„Solidarność” protestowali przed siedzibą Komisji Eu-
ropejskiej przeciwko ingerencji unijnych urzędników 
w polskie uregulowania dotyczące wieku emerytalnego. 
Z Regionu Śląska Opolskiego w pikiecie uczestniczyło 
blisko 80 osób. Wyjazd koordynował zastępca przewod-
niczącego ZR Grzegorz Adamczyk. 

Sprzeciw wobec 
ingerencji Komisji Europejskiej

Z mównicy padały słowa krytyki pod adre-
sem urzędników z Brukseli, którzy nie reago-
wali, gdy poprzedni rząd podniósł polskim 
kobietom wiek emerytalny z 60 do 67 lat. 

„Przywrócenie wieku emerytalnego jest 
zgodne z naszą konstytucją, z prawem trak-
tatowym, jest decyzją Polek i Polaków i nic 
do tego biurokratom z Brukseli” - mówił Piotr 
Duda podczas manifestacji.

Związkowcy domagali się zachowania 
zróżnicowania wieku emerytalnego w Polsce 
w zależności od płci. Przewodniczący Solidar-
ności przypomniał, że możliwość odejścia na 
emeryturę w wieku 60 lub 65 lat to wybór, nie 

obowiązek. Kobiety zaś ciężko pracują na kilku etatach, 
biorąc pod uwagę ich zaangażowanie w życie rodzinne. 
Stąd powinny móc odejść na emeryturę, gdy czują, że jest 
im to potrzebne. 

Przypomnijmy, że od 1 października wraca postulowa-
ny przez Związek wiek emerytalny na poziomie 65 lat – 
mężczyźni i 60 lat – kobiety. 

O nowych warunkach finansowania świad-
czeń zdrowotnych oraz o sytuacji płacowej 
pracowników ochrony zdrowia rozmawiano 
wczoraj na Forum Szpitali Opolskich, które 
odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Wo-
jewództwa Opolskiego. Z ramienia „Solidar-
ności” w posiedzeniu uczestniczył sekretarz 
ZR Dariusz Brzeczek, Grzegorz Jędrzej  oraz 
członkowie ZR reprezentujący służbę zdro-
wia Bronisława Furtak i Marcin Laskowski.

Wicewojewoda Violetta Porowska powie-
działa, że sieć szpitali miała przede wszystkim 
usprawnić ich organizację pracy, a także zapewnić ciągłość 
i stabilność funkcjonowania, skoordynować świadczenia 
szpitalne i ambulatoryjne. Poinformowała, że według za-
pewnień wicepremiera Mateusza Morawieckiego od roku 
przyszłego pieniędzy na zdrowie będzie więcej, bo wydat-

O problemach w służbie zdrowia

ki wzrosną z obecnych 4,4 proc. PKB do 4,7 proc., zaś w 
perspektywie najbliższych 10 lat osiągną wartość 6 proc. 
PKB, co oznacza, że będzie ich o 5,8 mld złotych więcej. 
Przywołała też specustawę o szczególnych rozwiązaniach 

dok. na str. 2
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zapewniających poprawę jakości i dostępności do świad-
czeń opieki zdrowotnej. Reguluje ona kwestie zakupu spe-
cjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej, zakup den-
tobusów. 19 mln złotych otrzymają dodatkowo jeszcze w 
tym roku opolskie szpitale na procedury ratujące życie oraz 
zabiegi zaćmy i endoskopii stawów kolanowych i biodro-
wych. 

Optymistycznie rozwiązania resortu zdrowia oceniał 
też Krzysztof Konik, dyrektor Brzeskiego Centrum Me-
dycznego, zdaniem którego ustawa odmroziła zamrożone 
od 2011 roku płace w ochronie zdrowia, określiła minimal-
ne wynagrodzenie i powiązała je z sytuacją w gospodarce, 
choć przyznawał, że na razie nie wiadomo, skąd wziąć na 
podwyżki pieniądze. – Zwyżki wynagrodzeń muszą być, 
ale nie kosztem tych pieniędzy, które są w dyspozycji szpi-
tali na leczenie – powiedział.

Na wiele pytań dotyczących płatności mogliby odpo-
wiedzieć przedstawiciele opolskiego Oddziału NFZ, ale 
ich na spotkaniu nie było. Wicewojewoda Porowska otrzy-
mała informację, że szefostwo NFZ jest właśnie w drodze 
do Warszawy, gdzie prowadzone będą rozmowy o dodatko-
wym fi nansowaniu opolskiej ochrony zdrowia.

Wicemarszałek Roman Kolek, który nowe rozwiązania 
prawne oceniał z punktu widzenia samorządu wojewódz-
twa jako prowadzącego własne szpitale, zwracał uwagę, 
iż nowy system nie uwzględnił sytuacji demografi cznej, 
epidemiologicznej i regionalnych potrzeb zdrowotnych, 
wyeliminował mniejsze placówki. – Zmiany – jak mówił 
– wprowadzono równocześnie i bardzo szybko, są trud-
ności z fi nansowaniem leczenia trudnych i kosztownych 
przypadków. Kolejki oczekujących na świadczenia mogą 
się wydłużyć, bo trafi ą do nich pacjenci z placówek, któ-
re stracą dofi nansowanie – powiedział. Po stronie negaty-
wów wymieniał też podwójną sprawozdawczość (ryczałty) 
oraz niepewność fi nansową, która jest stałą cechą systemu 
ochrony zdrowia.

Prof. Paweł Buszman, szef Polsko-Amerykańskich Kli-
nik Serca, alarmował, że w fi nansowaniu kardiologii inwa-
zyjnej cofnęliśmy się o 17 lat. – Procedury i tak mieliśmy 

najsłabiej wyceniane w całej Europie, teraz spadły jeszcze 
o połowę, co stawia nas za Albanią –mówił.

Norbert Krajczy, przewodniczący Sejmiku Wojewódz-
twa Opolskiego, a zarazem dyrektor szpitala powiatowego 
w Nysie, oceniając sytuację powiedział, że czuje się posta-
wiony pod ścianą. Z jednej strony niepewność fi nansowa, 
z drugiej wyzwanie, jakim jest podwyżka płac, która na 
dobrą sprawę nie usatysfakcjonuje żadnej grupy – ani pra-
cowników technicznych bez których szpital, by nie funk-
cjonował, ani pracowników medycznych. Norbert Kraj-
czy zwracał uwagę, że za kilka lat 60 tysięcy pielęgniarek 
przejdzie na emeryturę, a rocznie szkoły zasilają rynek 2 
tysiącami.

Ten wątek podjęła także Krystyna Ciemniak, która po-
informowała, że w Polsce na 1000 pacjentów przypada 5 
pielęgniarek, średnia unijna jest dwa razy większa (10 na 
tysiąc). Jedna pielęgniarka ma pod opieką na dyżurze od 20 
do 40 pacjentów, a przeciętny wiek tych pań to 50-54 lata.

Dariusz Madera, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala 
Klinicznego ogłosił, że potrzebuje rocznie ok. 5 mln zło-
tych na zwiększenie wynagrodzenia do poziomu minimal-
nego, o milion wzrosły koszty funkcjonowania SOR, do 
tego dochodzą koszty tzw. nadwykonań. – My nie możemy, 
jak zakłady przemysłowe, zamknąć tych oddziałów, które 
są nierentowne – mówił.

W rozpoczętej po wystąpieniach prelegentów dyskusji 
Bronisława Furtak, przewodnicząca organizacji mię-
dzyzakładowej NSZZ „Solidarność” SP Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Głubczycach zapytała o podwyżki z tzw. 
ustawy zembalowej – powstałej z inicjatywy poprzed-
niego ministra zdrowia prof. Mariana Zembali, bo na 
dzień dzisiejszy kwoty podwyżek dla jednostek służby 
zdrowia są zawarte w kontrakcie.

Niestety tak ważne dla pracowników służby zdro-
wia pytanie pozostało bez odpowiedzi. Powtórzę je na 
grudniowym posiedzeniu - zapowiedziała Bronisława 
Furtak.

mk 
Źródło informacji: http://www.umwo.opole.pl/
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            Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi  wykorzystać swoją pomysłowość, 
dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych 

do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania!
(B. Conklin)

Z okazji
Święta Edukacji Narodowej

wszystkim Pracownikom placówek oświatowych 
składam życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Życzę, aby praca była dla Was nieustającą pasją i wyzwaniem, 
niech trud w nią włożony przynosi wspaniałe owoce. 

Niech towarzyszy Wam przekonanie, że tworzycie przyszłość nadając jej lepszy kształt.
       

Przewodnicząca Zarządu Regionu 
              NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
        Cecylia Gonet
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Z okazji 

Dnia Łącznościowca 
wszystkim osobom związanym z branżą telekomunikacyjną i pocztową 

życzę pomyślności oraz spełnienia osobistych zamierzeń i zawodowych planów, 

satysfakcji z wykonywanych zadań. 

Życzę ludzkiej życzliwości, stabilizacji zatrudnienia 

oraz godziwych warunków pracy i płacy.

Przewodnicząca Zarządu Regionu 
              NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
            Cecylia Gonet

26 września 2017 r. w Muzeum Żołnierzy Wyklętych 
i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie odbyło się 
uroczyste przekazanie pamiątek po Annie Walentynowicz 
przez jej syna – Janusza Walentynowicza. Uroczystości 
towarzyszyła projekcja fi lmu Jędrzeja Lipskiego i Piotra 
Mielecha „Doceniałam każdy przeżyty dzień”. Tego 
samego dnia w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza 
Kurtyki „Przystanek Historia” odbyła się promocja albumu 
Anna Walentynowicz 1929–2010 z udziałem Janusza 
Walentynowicza, prezesa IPN dr. Jarosława Szarka oraz 
autorów albumu – dr. hab. Sławomira Cenckiewicza i 
Adama Chmieleckiego. Spotkanie poprowadził Adam 
Hlebowicz, wicedyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN. 
Wiersz „Pani Cogito” pamięci Anny Walentynowicz, 
poległej 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku, wyrecytował 
autor – Wojciech Wencel.

Zgodnie z Uchwałą Komisji Krajowej wybory w orga-
nizacjach oddziałowych, podzakładowych, terenowych, 
zakładowych i międzyzakładowych na kadencję 2018 – 
2022 odbywają się w terminie od 1 listopada 2017 r. do 
31 marca 2018 r. W tym terminie wybierani są również 
delegaci na Walne Zebranie Delegatów Regionu. 

W związku z tym Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” 
Śląska Opolskiego powołał Regionalną Komisję Wybor-
czą powierzając funkcję przewodniczącego RKW Ce-
cylii Gonet. W skład RKW weszli też: Marek Stelmach, 
Dariusz Brzęczek, Grzegorz Adamczyk, Grzegorz Jędrzej, 
Judyta Grajcar, Bronisława Furtak, Jan Szczygieł i Stani-
sław Baczyński.

Wybory w związku 
na kadencję 
2018 – 2022

26 września 2017 
- Dzień Pamięci 

Anny Solidarność

Wyniki 14 Turnieju 
Szachowego P-15 

rozegranych z okazji 37. 
rocznicy „Solidarności” 

W sobotę 2 września 2017 r. związkowcy i nie tylko, 
przystąpili do rywalizacji w turnieju szachowym P-15 z 
okazji 37. rocznicy powstania Niezależnego Samorząd-
nego Związku Zawodowego „Solidarność” zorgani-
zowanym przez Kędzierzyński Oddział Regionu NSZZ 
„Solidarność Śląska Opolskiego i Kędzierzyński Klub 
Szachowy „Szach”.

W turnieju wzięło udział 30 zawodników z Kędzierzy-
na – Koźla, Opola, Zdzieszowic, Reńskiej Wsi, Długomi-
łowic i Grodziska. Rozegrano 7 rund systemem szwajcar-
skim. 

dok. na str. 8ipn.gov.pl
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Konsultacje emerytalne

Oddział ZUS w Opolu we współpracy z Regionem 
Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność” przeprowadził 
kolejne otwarte konsultacje emerytalne. 

Konsultacje odbyły się w następujących powiatach na-
szego regionu: 8 września w siedzibie O/ZR w Prudniku, 
11 września w siedzibie O/ZR w Kluczborku, 13 wrześ-
nia w siedzibie O/ZR w Namysłowie oraz 14 września w 
siedzibie O/ZR w Kędzierzynie – Koźlu. Uczestnicy mieli 
doskonałą okazję by uzyskać odpowiedzi na pytania o wa-
runki przyznania emerytury, poznanie wysokości przyszłe-

go świadczenia, dowiedzieć się jakie 
zgromadzić dokumenty i kiedy złożyć 
wniosek o emeryturę.

Ponadto na wniosek przewodni-
czącej organizacji związkowej NSZZ 
„Solidarność” przy Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
Ewy Brykalskiej 14 września odbyły 
się także w WSEE w Opolu. Konsul-
tacje spotkały się tam z  bardzo dużym 
zainteresowaniem. Uczestniczyło w 
nich 39 osób. Po ogólnej prezentacji 
doradcy emerytalni odpowiadali na 
indywidualne pytania, wyliczali wy-
sokość prognozowanej emerytury, za-

kładali konto na PUE (Platforma Usług Elektronicznych) 
w ZUS - dostęp do naszego indywidualnego konta w ZUS.

Tak liczna frekwencja na spotkaniu z ZUS nie byłaby 
możliwa bez przychylności Dyrekcji WSSE w Opolu Pani 
Anny Matejuk – powiedziała Ewa Brykalska.

Oddział ZUS w Opolu zapowiedział swoją gotowość 
do przeprowadzenia konsultacji emerytalnych wszędzie 
tam, gdzie zostanie zgłoszona taka potrzeba. 

mk

Powoli dobiega do końca termin zgłaszania wniosków 
o Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.  

Poszukiwane są firmy przestrzegające prawa pracy 
i realizujące w praktyce idee dialogu społecznego. Apli-
kacje w tym roku będą przyjmowane do 15 paździer-
nika 2017 r.

Ankiety zgłoszeniowe należy przesyłać na adres: Ko-
misja Krajowa NSZZ Solidarność, Wały Piastowskie 
24, 80-855 Gdańsk, z dopiskiem: Certyfikat „Pracodaw-
ca Przyjazny Pracownikom” lub pocztą elektroniczną na 
adres: certyfikat@solidarnosc.org.pl 

Zgłoszenia może dokonać każda organizacja NSZZ 
„Solidarność”. Swoją kandydaturę, przy poparciu orga-
nizacji związkowej, może też zgłosić zarząd przedsię-
biorstwa. Wszystkie zgłoszenia rozpatrywane będą przez 
Komisję Certyfikacyjną według kryteriów określonych do 
Regulaminu.

 Do konkursu mogą być zgłoszone firmy, których co-
dzienne praktyki zbieżne są z wartościami propagowanymi 
przez NSZZ „Solidarność”, takie jak preferowanie stałego 
zatrudnienia i przestrzeganie bezpieczeństwa i standardów 
pracy. Ważne też, by pracownicy mieli nieskrępowaną 
możliwość tworzenia w zakładzie związków zawodowych 

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, któ-
rzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakre-
sie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególno-
ści poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania 
się w związki zawodowe. Przypominamy, że pracodawcy – 
laureaci posiadają prawo do posługiwania się Certyfikatem 
przez okres trzech lat. Laureaci poprzednich edycji kon-
kursu mogą ponownie ubiegać się o przyznanie Certyfika-
tu po wygaśnięciu tego okresu.

Akcja nadawania tytułu Pracodawca Przyjazny Pra-
cownikom zainicjowana została przez KK NSZZ „Solidar-
ność” w 2008 roku. Pierwszą edycję konkursu patronatem 
honorowym objął Prezydent RP Lech Kaczyński. Od tam-
tej pory konkurs stale odbywa się pod patronatem urzędu-
jącego prezydenta RP.

Zgłoś wniosek o Certyfikat PPP

Biuletyn informacyjny „S” Nr 10/2017

fot. Ewa Brykalska
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„Od 1 stycznia 2018 roku zwiększymy kwotę wolną 
od podatku do 8 tys. zł” – powiedział wczoraj wicepre-
mier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Minister dodał, mimo dobrej sytuacji w budżecie, re-
sort finansów nie planuje zmian w podatkach sektorowych 
i podatku VAT.

Uszczelniamy system podatkowy i nie chcemy podno-
sić podatków. Obniżymy podatki poprzez to, że od 1 stycz-
nia 2018 roku znacząco, znowu, po raz drugi, zwiększymy 
kwotę wolną od podatku – z 6,6 tys. zł na 8 tys. zł dla tych 
najuboższych osób. Podniesiemy też próg z 11 tys. zł do 
13-14 tys. zł – ten od którego ta kwota z 6,6 tys. zł dzisiaj 
malała do obowiązującej wcześniej i obecnie poprzedniej 
kwoty wolnej od podatku 3091 zł. Dzisiaj beneficjentem 
kwoty wolnej od podatku jest 3 mln 400 tys. osób. W no-
wym systemie będzie to 5-6 mln osób - powiedział Mate-
usz Morawiecki.

źródło: http://www.solidarnosc.org.pl/

Od 1 stycznia 2018 
roku kwota wolna 

od podatku wyniesie 
8 tys. złotych

Ryszard Siwacki urodził się 3 listopada 1950 w 
Sulęcinie. Do „Solidarności” wstąpił we wrześniu 1980. 
Był członkiem zakładowej organizacji związkowej „S” 
przy Zakładach Chemicznych Blachownia w Kędzierzy-
nie-Koźlu. Od stycznia 1982 był członkiem grupy konspi-
racyjnej wydającej w podziemiu pismo „Przed Jutrem”, 
które było kolportowane w rejonie Kędzierzyna-Koźla. W 
październiku tego samego roku współorganizował emisję 
lokalnego radia „Solidarności”. W XII 1982 aresztowa-
ny i sądzony wraz z innymi uczestnikami konspiracyjnej 
działalności radiowej i wydawniczo-kolportażowej. W 
kwietniu 1983 skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Woj-
skowego na 1 rok i 3 miesiące więzienia w zawieszeniu na 
3 lata.  Po zwolnieniu z aresztu dalej działał w konspiracji, 
był m.in. wydawcą pisma „Solidarność Opolska”, kolpor-
towanego głównie w rejonie Opola i Kędzierzyna-Koźla. 
Był organizatorem jednej z największych siatek kolporta-
żowych na Opolszczyźnie, zaopatrującej w wydawnictwa 
z różnych regionów kraju. Wielokrotnie nękany przez SB. 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci

RYSZARDA  SIWACKIEGO
Zasłużonego Członka NSZZ „Solidarność”

Regionu Śląska Opolskiego 
w okresie stanu wojennego

 
Łącząc się w żałobie i smutku,

wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa otuchy
RODZINIE

składają:
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność”

Śląska Opolskiego,
MOZ NSZZ „Solidarność” „Blachownia” 

w Kędzierzynie - Koźlu
oraz członkowie związku NSZZ „Solidarność”

Oddziału Regionu Śląska Opolskiego
w Kędzierzynie – Koźlu

Od II 1989 był członkiem Komisji Interwencji i Prawo-
rządności „S” Śląska Opolskiego, w IV 1989 uczestniczył 
II WZD Regionu Śląsk Opolski. W 2001 roku odznaczo-
ny Srebrnym Krzyżem Zasługi. 13 grudnia 2006 r. odzna-
czony za zasługi w czasie stanu wojennego przez Zarząd 
Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego. Ryszard 
Siwacki zmarł 3 września na atak serca.

Śląska Opolskiego październik 2017 r.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,
że w wieku 56 lat

zmarł nagle
Roman Pietrek

 
długoletni członek NSZZ „Solidarność”

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

Rodzinie 

składa:

Komisja Zakładowa MOZ NSZZ „Solidarność” 
przy Alchemii S.A. Zakład Walcowni Rur Andrzej 

w Zawadzkiem
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35. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jas-
ną Górę trwała w dniach 16 - 17 września na Jasnej 
Górze pod hasłem: „Matka sprawiedliwości społecznej 
nauczycielką miłosierdzia”. Centralna Msza św. została 
odprawiona w niedzielę, 17 września o godz. 11.00 na 
jasnogórskim Szczycie z udziałem ok. 25 tys. osób. Z 
Regionu Śląska Opolskiego w uroczystościach wzięło 
udział ok. 250 związkowców, w tym liczne poczty sztan-
darowe.

Przed Mszą św. głos zabrał Piotr Duda, przewodniczą-
cy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. „Nie chciej-
cie Ojczyzny, która was nic nie kosztuje” – to słowa św. 
Jana Pawła II, słowa, które były w sercu bł. ks. Jerzego, 
bo Ojczyzna kosztuje. Błogosławiony ks. Jerzy oddał za 
nią życie – przypominał - My ludzie „Solidarności” na co 
dzień realizujemy jego testament, a także testament roku 
‚80-tego, tych wszystkich porozumień, które zostały spisa-
ne, ale nie do końca wypełnione”. 

„To kolejny rok naszej ciężkiej pracy, która przynosi 
efekty, bo 1 października wchodzi ustawa o przywróceniu 
wieku emerytalnego, ale także wiele spraw pracowniczych 
udało nam się w tym roku dla pracowników wspólnie z 
przedstawicielami rządu, parlamentu osiągnąć. Choćby ta 
jedna bardzo ważna sprawa dotycząca zmiany ustawy o 
agencjach pracy tymczasowej – zaznaczał przewodniczą-
cy „Solidarności” - Dlatego dzisiaj jesteśmy tutaj u tronu 
Jasnogórskiej Pani, aby modlić się i dziękować za pracę, 
za bezpieczną pracę i za sprawiedliwość społeczną. Dzisiaj 
mogło być nas więcej, ale wielu z nas, szczególnie kobiet, 
musi pracować w hipermarketach, niekoniecznie w skle-
pach pierwszej potrzeby. Dlatego z tego miejsca po raz ko-
lejny apeluję, że 500+ to nie wszystko, dopełnieniem tego 
programu jest dbałość o rodzinę, bo niedziela jest dla Boga 
i rodziny”. 

Piotr Duda podkreślił, 
że w modlitwach wspo-
minają śp. głównego in-
spektora pracy Romana 
Giedrojcia, a także śp. 
bpa Kazimierza Ryczana, 
wieloletniego duszpaste-
rza Ludzi Pracy: „Przez 
wiele lat był tutaj z nami, 
modlił się, ciepły, otwarty 
duszpasterz” – powiedział 
i zaprosił wszystkich na 
uroczystości pogrzebowe, 
aby podziękować śp. bi-
skupowi za jego posługę 
dla ludzi pracy. 

Następnie Agniesz-
ka Lenartowicz- Łysik 
z Kancelarii Prezydenta 
RP odczytała list Andrze-

ja Dudy do uczestników i organizatorów 35. Pielgrzymki 
Ludzi Pracy: „Przybywają tu Państwo kierowani ideałami 
„Solidarności”, ideałami, które niezmiennie są aktualne 
i inspirujące, to fundament wolnej Polski, to zobowiązu-
jące dziedzictwo marzeń i ofiarności milionów Polaków, 
którym nie chodziło o urzeczywistnienie swoich party-
kularnych interesów, ale o dobro wspólne. Jest wymow-
ne, że na czele postulatów sierpniowych z 1980 r., które 
stały się już światowym dziedzictwem, znalazły się żą-
dania dotyczące wolności, prawdy, ludzkiej godności, 
a dopiero na dalszych miejscach sprawy bytowe i mate-
rialne. „Solidarność” zawsze walczyła nie tylko o chleb, 
który jest w ludzkim życiu bardzo ważny, ale również o 
ludzką podmiotowość, o wartości fundamentalne w życiu 
jednostek i narodów. W takim właśnie sensie warto rozu-
mieć wyzwania związane z polską pracą. Św. Jan Paweł 
II nauczał nas, że praca stanowi podstawowy wymiar by-
towania człowieka na ziemi oraz, że praca jest dla czło-
wieka, a nie człowiek dla pracy. W pracy widzimy pod-
stawowy filar rozwoju i bogactwa narodów, sposób ludz-
kiej samorealizacji, budowania wspólnoty, to przesądza 
o znaczeniu tych, którzy się trudzą. Nie da się stworzyć 
silnej gospodarki i sprawiedliwego ładu społecznego bez 
uwzględnienia głosu świata pracy. O sprawach podstawo-
wych dla polskich pracowników nie powinien decydować 
sam tylko rynek, muszą być one troską państwa, przedmio-
tem dialogu społecznego i dalekowzrocznego kompromi-
su, który będzie łączyć potrzeby i interesy wielu stron”.  
Na zakończenie listu do pielgrzymów Prezydent Rzeczy-
pospolitej zachęcał do uczestniczenia w debacie w sprawie 
zmian w Konstytucji RP. 

Mszy św. o godz. 11.00 na jasnogórskim Szczycie prze-
wodniczył abp Józef Kupny, krajowy duszpasterz Ludzi 

35. Ogólnopolska Pielgrzymka 
Ludzi Pracy na Jasną Górę
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Pracy. Homilię wygłosił bp Roman Pindel, biskup diec. 
bielsko-żywieckiej. Eucharystię koncelebrowali duszpa-
sterze Ludzi Pracy i kapelani NSZZ „Solidarność” na czele 
z ks. kan. Krzysztofem Hajdunem, sekretarzem krajo-
wym Duszpasterstwa Ludzi Pracy. 

Słowo powitania do zgromadzonych skierował o. Ma-
rian Waligóra, przeor Jasnej Góry: „Od lat przybywacie 
do Domu Matki, do sanktuarium narodu, by jako ludzie 
ciężkiej pracy, jako ludzie „Solidarności”, patrioci kocha-
jący swoją Ojczyznę tu pod troskliwym spojrzeniem Ma-
ryi zawierzyć Bogu siebie samych i całe swoje życie. Rok 
300-lecia koronacji Cudownego Obrazu papieskimi koro-
nami przypomina nam o królowaniu Maryi, które przede 
wszystkim powinno ujawniać się w naszym życiu. Jej ko-
roną stają się dziś ludzie pracy, stają się pięknym żywym 
klejnotem zdobiącym duchowo Jej skronie. Ona, Matka 
sprawiedliwości społecznej jest dla nas Nauczycielką Mi-
łosierdzia, podpowiada nam jak dobra mama, co czynić, 
co zmieniać, by każdy z nas stał się lepszym człowiekiem”

„Przybywamy na Jasną Górę jako ludzie pracy, dla 
których prawa pracownika, warunki pracy, rola związku 
zawodowego, etos, sprawiedliwość są bardzo ważne. Gro-
madzimy się tutaj na modlitwę, na rozważanie, czuwanie, 
ale przede wszystkim na słuchanie Słowa Bożego. I to 
wszystko pod hasłem: ‘Matka sprawiedliwości społecznej 
nauczycielką miłosierdzia’. Z tego powodu stawiamy sobie 
pytanie: dlaczego, w jakim sensie, jak jest Ona nauczyciel-
ką miłosierdzia dla nas? Trzeba sobie wpierw uświadomić, 
że możemy Ją nazywać nauczycielem wspomagającym w 
szkole Jezusa. Wiemy, że nauczyciel wspomagający poja-
wia się w klasach trudnych, integracyjnych, i tacy jeste-
śmy. Jesteśmy ludźmi, którzy są w szkole Jezusa, ale są 
wciąż słabymi uczniami, także potrzebujemy nie tylko 
Tego, który sam siebie nazwał Nauczycielem i Panem, ale 
także nauczyciela wspomagającego: Maryi” – mówił w ho-
milii bp Roman Pindel. 

„Kiedy Maryja w Kanie wypowiada słowa: ‘uczyńcie 
wszystko, cokolwiek wam powie’ pozostawia nam orę-
dzie ważne na wszystkie czasy. Orędzie podstawowe dla 
każdego, kto uwierzył w Jezusa. Podstawowe dlatego, 
że uczynić wszystko, cokolwiek On powie, to streszcze-
nie życia chrześcijanina, tego, który się nawrócił, aby na-
śladować Mistrza z Nazaretu” – podkreślił kaznodzieja.  
Na zakończenie Mszy św. głos zabrał ks. kan. Krzysztof 
Hajdun: „Przychodzi dzisiaj do tronu Jasnogórskiej Pani 
solidarny świat ludzi pracy naszej Ojczyzny. Przychodzi 
w kontekście 300-lecia Koronacji Obrazu Jej cudownego 
wizerunku i aktu poświęcenia Kościoła w Polsce Jej Nie-
pokalanemu Sercu. Uświadamiamy sobie prawdę, że jeste-
śmy drogocennymi perłami w Jej koronie, których piękno 
objawia się w świetle promieni, w sposób szczególny w 
świetle łaski uświęcającej”. 

W modlitwie udział wzięli m.in.: przedstawiciele rządu, 
parlamentarzyści, posłowie, senatorowie i samorządowcy. 

Obecni byli m.in.: Stanisław Szwed, wiceminister Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej; Dariusz Mińkowski, zastępca 
Głównego Inspektora Pracy; Marcin Stefaniak, Generalny 
Dyrektor IPN; Małgorzata Gatz, wiceprezes SKOK; Janusz 
Śniadek, poseł PiS, a także rodzina bł. ks. Jerzego: siostra 
Teresa i bracia Józef i Stanisław z rodzinami. 

Zapytany o sprawy, z jakimi w tym roku przyjeżdżają 
ludzie pracy na Jasną Górę Krzysztof Garus, przewodni-
czący NSZZ „Solidarność” ELSEN S.A z Częstochowy 
odpowiada: „Intencje są nadal te same, najważniejsze to 
jest testament ks. Jerzego, który musimy nadal wypełniać, 
bo wszystko to, co ks. Jerzy w swoich kazaniach przedsta-
wiał, mówił do narodu, nadal jest bardzo aktualne. Chodzi 
m.in. o sprawiedliwość, o miłość, żeby się ludzie między 
sobą szanowali i kochali i chodzi o to, żeby pracodaw-
ca naprawdę traktował pracownika jak podmiot a nie jak 
przedmiot, i to są najważniejsze dla nas, przynajmniej dla 
naszej organizacji wartości, które ks. Jerzy przekazywał 
nam wszystkim”. 

„Te pielgrzymki powinny łączyć nasze środowisko z 
uwagi na to, że najważniejsza jest nasza Ojczyzna, nasz 
naród, i oczywiście każdy jeden pracownik, który pracuje, 
czy to u prywatnego pracodawcy czy u państwowego pra-
codawcy. To jest najważniejsze dla nas, bo „Solidarność” 
się rodziła pod krzyżem i w bólach się rodziła, i tak zosta-
ło”. 

„Przywozimy tutaj generalnie sprawy ludzi pracy, bo z 
tym jest zawsze kłopot. Zakłady pracy są zamykane, u nas 
w górnictwie są największe kłopoty. Mam nadzieję, że się 
wszystko wyprosi i będzie dobrze – stwierdza Paweł Gera, 
reprezentujący Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Sie-
mianowice-Czeladź – I prosimy o błogosławieństwo Matki 
Boskiej Częstochowskiej na następny rok, abyśmy jakoś 
przetrwali”. Pan Paweł dodaje: „Ale cieszę się, że się po-
prawia, i płace, i szacunek do pracy, i te miejsca pracy, one 
są już bardziej chronione przez państwo, a to się wiąże z 
mniejszym bezrobociem, no i to już jest jakaś nadzieja, że 
idziemy w dobrym kierunku”. 

„Modlę się za „Solidarność” za to, żeby nasze postulaty 
i nasze żądania były uwzględnione, żeby Komisja Europej-
ska nam nie szkodziła, i żeby nam emerytom i rencistom 
oraz ludziom pracy żyło się dobrze, spokojnie, żebyśmy 
dobrze egzystowali – mówi Andrzej Kowalski z Wrocła-
wia, przewodniczący Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ 
„Solidarność” Region Dolny Śląsk. „Jest poprawa i tę po-
prawę widać” – podsumowuje. 

Oprawę muzyczną liturgii, jak i koncert przed Mszą 
św., zapewnił zespół regionalny „Grojcowianie”. 

Pielgrzymka Ludzi Pracy odbywa się każdego roku, 
w trzecią sobotę i niedzielę września. Po raz pierwszy 
zorganizowana została w 1983 r. przez bł. ks. Jerzego 
Popiełuszkę (kapelana i obecnie patrona NSZZ Solidar-
ność) dla robotników Huty „Warszawa”. Rok później, 
uczestnicy pielgrzymki przybyli z wielu rejonów Polski 
i modlili się w uroczystej Mszy. św. o dobrą i godną pra-
cę oraz o właściwe traktowanie pracowników. 

źródło informacji: http://www.jasnagora.com/
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Wyniki 14 Turnieju Szachowego P-15 
rozegranych z okazji 37. rocznicy „Solidarności” 

Jedna partia 30 minut, po 15 minut dla zawodnika. 
Turniej wygrał zawodnik z Opola Adam Jachym. Dru-

gie miejsce zajął Mateusz Hasterok z Grodziska a trzecie 
miejsce Henryk Gorajek z Kędzierzyna Koźla. Kolejne 
miejsca zajęli: czwarte Michał Bęś z Kędzierzyna - Koźla, 
piąte Bogusław Hasterok z Grodziska, szóste Leszek Ga-
lacki, siódme Rudolf Kern obaj z Kędzierzyna – Koźla.

W klasyfikacji najlepszy członek związku i rodziny 
członka związku tytuł zdobył Damian Malinowski syn 
członka związku ICSO Chemikal Production. Drugie miej-
sce wywalczył Grzegorz Pawlak z Międzyzakładowej 
Organizacji Związkowej przy Zakładach Koksowniczych 
w Zdzieszowicach. Miejsce trzecie wywalczył Tadeusz 
Okoński Komisja Zakładowa przy PKP PLK S.A. Za-
kładzie Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach Sekcja 
Kędzierzyn Koźle. Czwarte miejsce Tomasz Hańcza syn 
członka związku z Międzyzakładowej Organizacji Związ-
kowej przy Zakładach Koksowniczych w Zdzieszowicach. 
Miejsce piąte zajął Joachim Kurzela z Komisji Zakłado-
wej Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kędzierzynie 
– Koźlu.

W kategorii najlepszy junior zwyciężył Adam Bujak z 
Długomiłowic. Drugie miejsce w tej kategorii wywalczył 
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13 września 
2017 r., w przed-
dzień 70. roczni-
cy urodzin bł. ks. 
Jerzego Popie-
łuszki członkowie 
opolskiej „Soli-
darności” uczest-
niczyli we Mszy 
św. w katedrze 
opolskiej w inten-
cji Ojczyzny oraz 
rychłą kanoniza-
cję naszego wiel-
kiego patrona. Po 
Mszy św. złożyli wiązanki kwiatów i zapalili świecę pod 
pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Natomiast w dniu urodzin bł. ks. Jerzego Popiełuszki, 
przedstawiciele władz regionu złożyli wiązanki kwiatów i 
zapalili znicze przy obelisku Kapelana „Solidarności” w 
Strzelcach Opolskich oraz tablicy upamiętniającej bł. ks. 
Jerzego w Zawadzkiem. Tego również dnia członkowie 
MOZ NSZZ „Solidarność” PGL LP Nadleśnictwo Na-
mysłów wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli w 
uroczystej mszy św. w kościele pw. św. Stanisława Kostki 
w Warszawie z okazji 70. rocznicy urodzin duszpasterza 
ludzi pracy, patrona „Solidarności”, błogosławionego księ-
dza Jerzego Popiełuszki.

Mszy świętej przewodniczył ks. Marcin Brzeziński, 

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko 14 września 
obchodziłby 70. urodziny

a koncelebrował ją między innymi ks. kanonik Stanisław 
Chodźko. Homilię wygłosił duszpasterz ludzi pracy archi-
diecezji warszawskiej ks. Michał Kotowski. - W Święto 
podwyższenia Krzyża wspominamy 70. urodziny bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki, w którego życie krzyż był wpisany od 
początku do końca. Krzyż w jego życiu nie był tylko zna-
kiem cierpienia, ale również znakiem miłości. Ksiądz Jerzy 
pozostawił nam testament: „zło dobrem zwyciężaj” oraz 
ważne przesłanie aktualne na dziś, uniwersalne i ponadcza-
sowe – mówił  w homilii ks. Michał Kotowski. - Myśląc o 
ks. Jerzym nie sposób nie wspomnieć o ludziach, dla któ-
rych się poświęcił i którym służył z całkowitym oddaniem. 
Los związał go na stałe z „Solidarnością” od początku jej 
powstania. To nie przypadek, że „Solidarność” miała w la-
tach 80 tak niezwykłego kapelana w postaci ks. Jerzego i 
ma go po dziś dzień, jako godnego patrona w niebie. On 
jest nam potrzebny dziś i potrzebne jest nam jego odważne 
świadectwo, mądre przesłanie i piękne kapłaństwo. Trzeba 
słowa ks. Jerzego ponieść w przyszłość.

Poczet sztandarowy MOZ NSZZ „Solidarność” PGL 
LP Nadleśnictwo Namysłów zaciągnął honorową wartę 
przy grobie księdza Jerzego na warszawskim Żoliborzu.

70. rocznicę urodzin duszpasterza ludzi pracy uczcił 
także koordynator służby przy grobie bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki Marek Stelmach oraz Bogumił Grudziński, członek  
NSZZ „Solidarność” przy Taborze Szynowym w Opolu  
pełniąc 5 i 6 września 2017 r. straż przy grobie bł. ks. Jerze-
go Popiełuszki – złożyli na grobie patrona „Solidarności” 
kwiaty i zapalili świece.
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Łukasz Hasterok z Grodziska, a trzecie zajął Jakub Da-
roszewski z Kędzierzyna Koźla. 

Najstarszym zawodnikiem turnieju był Antoni Pro-
kopczuk z Kędzierzyna-Koźla (1938r).

Nagrody ufundował Region NSZZ „Solidarność” Ślą-
ska Opolskiego. 

Puchary i dyplomy ufundowała Międzyzakładowa Or-
ganizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” przy Zakładach 
Koksowniczych w Zdzieszowicach. 

Mariusz Pilichowski


