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Opole Nysa
W dniach 12 

-13 grudnia 2015 
r. Oddział NSZZ 
„Solidarność” w 
Nysie zorganizował 
obchody Dnia Pa-
mięci Ofiar Stanu 
Wojennego w któ-
rych uczestniczyli 
Członkowie Związ-
ku, jego zwolen-
nicy i sympatycy 
oraz mieszkańcy 
Nysy i okolic.

12 grudnia w 
Bastionie św. Jadwi-
gi w Nysie z prelek-
cją „Stan wojenny 
1981r w Polsce. Spojrzenie po latach.”wystąpił historyk, 
pracownik delegatury IPN w Opolu - Andrzej Koziar. Na-
stępnie wprowadził zebranych w tematykę filmu dokumen-
talnego „Towarzysz generał idzie na wojnę” w reżyserii 
Grzegorza Brauna i Roberta Kaczmarka. Po filmie uczest-
nicy spotkania wspominali Stan Wojenny w Polsce.

13 grudnia w Bazylice Mniejszej pw. św. Jakuba St. 
Apostoła i św. Agnieszki w Nysie o godz. 8.00, po oficjal-
nych uroczystościach delegacja Oddziału NSZZ „Solidar-
ność” w Nysie udała się na cmentarz komunalny w Nysie, 
gdzie zapalono znicze na grobie zamordowanego podczas 
stanu wojennego Bogusława Podborączyńskiego, . 

Grodków
13 grudnia 2015 w całej Polsce odbywały się uroczy-

stości upamiętniające wprowadzenie stanu wojennego. 
Grodków w tym roku zaprosił do obchodów Funda-

W hołdzie osobom represjonowanym 
i ofiarom stanu wojennego

Członkowie ZR oddali hołd osobom internowanym 
oraz ofiarom stanu wojennego uczestnicząc we Mszy 
Św. w intencji ojczyzny oraz składając kwiaty pod po-
mnikiem Trzech Krzyży przy kościele pod wezwaniem 
Piotra i Pawła w Opolu oraz na Skwerze Solidarności. 
Po Mszy Św. złożyli kwiaty pod pomnikiem Błogosła-
wionego Ks. Jerzego Popiełuszki oraz na grobie Ks. Ste-
fana Baldego.

Tego dnia w Muzeum Śląska Opolskiego marszałek 
województwa wręczył odznaczenie „Za Zasługi dla Woje-
wództwa Opolskiego” dla działaczy niepodległościowych.

Odznaczenia otrzymali: Irena Chmielewska - współ-
założycielka „Solidarności” nauczycielskiej, w stanie 
wojennym uczestniczyła w kolportażu wydawnictw nie-
zależnych i pomocy rodzinom internowanych. W 1990 
włączyła się w odtwarzanie struktur „S”; Adolf Mikulec 
- nauczyciel i działacz związkowy przy Zespole Szkół 
Zawodowych w Nysie, internowany za swoją działalność 
13 grudnia 1981, w stanie wojennym działał w konspi-
racyjnych strukturach „S”; Wojciech Kierat - działacz 
„Solidarności” – także niejawnej - w OFAMIE w Opolu 
od 1980 roku. Był członkiem Zarządu Regionu NSZZ „S” 
Śląska Opolskiego. dok. na str. 6



2 Biuletyn informacyjny „S” Nr 1/2016

Od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie za pracę bę-
dzie wynosić 1850 zł brutto. To o 100 zł więcej niż w 2015 
roku, jednak wciąż za mało, by zapewnić rodzinie utrzyma-
nie nawet na najskromniejszym poziomie

Podwyżka płacy minimalnej o 100 zł brutto oznacza, 
że najmniej zarabiający w przyszłym roku dostaną na rękę 
miesięcznie nieco ponad 1355 zł, czyli o 69 zł więcej niż 
dotychczas. Warto pamiętać, że kwota minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę na poziomie 1850 zł brutto nie obej-
muje młodych pracowników wchodzących na rynek pracy. 
Im pracodawca przez 12 miesięcy może ustalić stawkę na 
poziomie 80 proc. płacy minimalnej. To oznacza, że dla 
osób, które rozpoczną swoją pierwszą pracę w przyszłym 
roku, najniższa płaca będzie wynosić 1480 zł brutto. 

Mimo podwyżki, wysokość płacy minimalnej w na-
szym kraju wciąż nie pozwala na utrzymanie rodziny na-
wet na poziomie minimum socjalnego. Minimum socjalne 
to próg dochodów gospodarstw domowych potrzebnych do 
zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych na niskim 
poziomie. Wysokość tego progu jest co roku obliczana dla 
wszystkich typów gospodarstw domowych przez Instytut 
Pracy i Spraw Socjalnych. Dla rodziny z dwójką dzieci mi-
nimum socjalne wynosi obecnie 3413 zł netto miesięcznie. 
Tymczasem w sytuacji, gdy w tej rodzinie oboje rodziców 
pracuje za minimalne wynagrodzenie, ich łączne miesięcz-
ne dochody w 2016 roku będą wynosić 2710 zł netto, czyli 
o ponad 700 zł mniej niż próg minimum socjalnego.

W 2011 roku Solidarność złożyła w Sejmie obywatel-
ski projekt ustawy o płacy minimalnej, pod którym pod-
pisało się kilkaset tysięcy Polaków. Zakłada on stopniowe 
podwyższanie najniższego wynagrodzenia do poziomu 50 
proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodo-
wej w tempie uzależnionym od wzrostu gospodarczego 
w danym roku. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w 
Sejmie 15 lutego 2012 roku. Potem trafił on do „sejmowej 
zamrażarki”, gdzie tkwi do dzisiaj.

Źródło informacji: www.solidarnosckatowice.pl/pl-
-PL/placa_minimalna_w_2016_roku.html

Wśród laureatów VIII edycji konkursu „Pracodawca 
Przyjazny Pracownikom”, organizowanym przez NSZZ 
„Solidarność” pod patronatem Andrzeja Dudy, Prezydenta 
RP są dwie Opolskie firmy: 
-  Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. w Opolu,
-  Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Ak-

cyjna w Kędzierzynie-Koźlu.
Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy 

wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie 
przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności 
poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bez-
pieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się 
w związki zawodowe. Kandydatów  zgłaszają podstawowe 
jednostki organizacyjne „Solidarności”. Wyróżnione firmy 
szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog 
społeczny. Certyfikatem można się posługiwać przez okres 
trzech lat. 

 - Człowiek powinien być i jest przed kapitałem. Ideą 
konkursu jest promowanie stałego zatrudnienia – podkreśla 
Piotr Duda, szef Związku i przypomina, że takie zatrud-
nienie  wpływa na bezpieczeństwo pracy, a także na dzia-
łalność związków zawodowych. – Nagrodzeni pracodawcy 
pokazują, że to jest możliwe – dodaje Duda.

Źródło informacji: 
www.solidarnosc.org.pl/pracodawca-przyjazny

Zastępca przewodniczącego ZR Grzegorz Adamczyk 
wziął udział w debacie społecznej w rocznicę podpisania 
Umowy Społecznej w spółce. 

22 grudnia 2014 roku w siedzibie Grupy Azoty ZAK 
S.A. zostało podpisane Porozumienie – Umowa Społeczna 
pomiędzy Spółkami: Grupa Azoty S.A, Grupa Azoty ZAK 
S.A. oraz Zakładowymi Organizacjami Związkowymi 
działającymi w Grupie Azoty ZAK S.A. : Międzyzakłado-
wą Organizacją Związkową NSZZ „Solidarność” Grupa 
Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. oraz Międzyza-
kładowym Związkiem Zawodowym Pracowników Syste-
mów Zmianowych Ziemi Opolskiej z siedzibą ZAK S.A. 

Dokument to deklaracja i zobowiązanie Stron do po-
dejmowania działań i współpracy na rzecz rozwoju Grupy 
Azoty ZAK S.A. oraz Grupy Azoty, gwarantujące rozwój 
spółki, a także bezpieczeństwo i dobre warunki pracy i pła-
cy jej pracowników.

To pierwszy taki dokument w historii firmy. Potwierdza 
odpowiedzialne podejście Stron do dialogu społecznego i 
gwarancję realizacji założeń polityki społecznej odpowie-
dzialności biznesu wobec pracowników i społeczności lo-
kalnej.

Podczas spotkania podsumowano rok realizacji umo-
wy, osiągnięcia i dokonania spółki w tym obszarze oraz 
wypracowano rekomendację na przyszłość.

14 grudnia 2015 r., po długich negocjacjach prowa-
dzonych przy pomocy ZR, podpisano porozumienie po-
między Prezesem Zarządu Zakładu Wodociągów i Kana-
lizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik 
z o. o.,  a przedstawicielami Komisji Zakładowej  NSZZ 
„Solidarność”działającej w w/w zakładzie.  

Strony Porozumienia postanowiły zorganizować spot-
kanie, podczas którego postarają się wypracować wspólne 
stanowisko oraz kompromis kończący spór.

W spotkaniu zakończonym podpisaniem porozumie-
nia- uczestniczyła Przewodnicząca ZR Cecylia Gonet oraz 
prawnik ZR Jadwiga Raróg – Wawrzkiewicz..

Płaca minimalna 
w 2016 roku

Osiągnięto porozumienie
w ZWiK w Prudniku

LAUREACI 
- pracodawca przyjazny pracownikom

Debata społeczna
w grupie AZOTY Kędzierzyn

14 grudnia 2015r.
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W piątek 11 grudnia w siedzibie ZR odbyło się zaini-
cjowane przez Zakładową Organizację Związkową NSZZ 
„Solidarność” przy Politechnice Opolskiej posiedzenie 
przedstawicieli komisji zakładowych NSZZ „Solidarność” 
z uczelni śląskich: Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu 
Opolskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Eko-
nomicznego, Politechniki Śląskiej oraz Politechniki Czę-
stochowskiej.

W celu współdziałania w wymianie doświadczeń i 
przepływu informacji w sprawach pracowniczych środo-
wisk akademickich oraz społecznych regionu organizacje 
związkowe: ZOZ NSZZ „Solidarność” Politechniki Opol-
skiej oraz KZ NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Opol-
skiego, ZOZ NSZZ „Solidarność” Politechniki Śląskiej w 
Gliwicach, ZOZ NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach podjęły rozmowy na temat porozu-
mienia o współpracy, określając zakres jej przedmiotu do:
-  zajmowania stanowiska w sprawach dot. konsorcjum 

Uczelni Śląskich
-  reprezentatywności organizacji na szczeblu regional-

nym – Sekcja Oświaty w ramach NSZZ „S”
-  współdziałaniu w ramach Wszechnicy Solidarności
-  wymiany informacji administracyjnych

18 grudnia w siedzibie Zarządu Regionu odbyło się 
szkolenie członków Komisji Rewizyjnych organizacji 
związkowych. Szkolenie prowadził zastępca przewodni-
czącego ZR, trener związkowy Grzegorz Adamczyk. Te-
matyka szkolenia obejmowała uprawnienia i zadania Ko-
misji Rewizyjnych w organizacjach związkowych.

21 grudnia w siedzibie Zarządu Regionu odbyło się 
szkolenie związkowych skarbników. Trener związko-
wy Grzegorz Adamczyk omówił Rozdział VIII Statutu 
NSZZ „Solidarność” Finanse i majątek związku. Aplikację 
SKARBNIK przedstawił jej autor Ryszard Maciszewski.

W piątek, 18 grudnia odbyło się posiedzenie Regio-
nalnej Sekcji Ochrony Zdrowia.

 
Było uroczyście, bo spotkaniu towarzyszyła atmosfe-

ra zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Omawiając 
sprawy bieżące Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Służ-
by Zdrowia Judyta Grajcar przedstawiła Rozporządzenie 
Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie 
zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycz-
nych od dochodów (przychodów) związanych z uczest-
niczeniem w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu opieki 
paliatywnej lub hospicyjnej.

17 grudnia 2015 r. Przewodnicząca ZR Cecylia Gonet 
spotkała się w siedzibie ZR z przewodniczącymi organiza-
cji  związkowych oraz delegatami na WZD Regionu. 

Omówiła bieżącą sytuację w regionie opolskim.

Od momentu gdy po raz pierwszy w 2007 r. oficjal-
nie wystąpiłem w obronie interesów prawnych członków 
związku pracodawca podejmował wiele odwetowych po-
sunięć takich jak pomijanie w awansach i w szkoleniach 
oraz wypowiadano mi dwukrotnie warunki pracy, w tym 
ze zmianą miejsca świadczenia pracy z Opola na Katowi-
ce. Ostatnio w połowie 2013 r. pracodawca wypowiedział 
mi warunki pracy i płacy zmierzające do kolejnego prze-
niesienia mnie do Jeleniej Góry i obniżenia pensji o po-
nad połowę. Następnie Jesienią 2013 r. wypowiedział mi 
definitywnie umowę o pracę. Obydwa te wypowiedzenia 
zaskarżyłem do Sądu Pracy. Po ok 2,5 roku Sąd pierwszej 
instancji wydał wyrok przywracający mnie do pracy na 
pierwotnych warunkach i zasądzając wynagrodzenie za 
czas pozostawania bez pracy t. ok 2 lat. Wyrok jest jeszcze 
nieprawomocny, gdyż strony złożyły wniosek o uzasadnie-
nie wyroku.

Ryszard Maciszewski
Członek Oddz. Org. Związkowej

NSZZ „S” Prac. Telekomunikacji w Opolu
 

Porozumienie uczelni

Szkolenie członków KR 
i skarbników

Spotkanie Regionalnej 
Sekcji Ochrony Zdrowia

Spotkanie

Sąd przywraca
związkowca do pracy

15 grudnia 2015 r. odbyły się wybory do Rady Od-
działu w Krapkowicach. 

Przewodniczącą została Maria Wronka.

Nowy O/ZR
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Organizacja Podzakładowa NSZZ „Solidarność” TAU-
RON Kraków Oddział w Opolu ZAPRASZA nauczycieli 
i uczniów szkół podstawowych, zlokalizowanych na ob-
szarze działania spółki TAURON Dystrybucja, do udziału 
w trzeciej edycji programu edukacyjnego „Bezpieczniki 
TAURONA. Włącz dla dobra dziecka”.

Celem programu jest edukacja dzieci i młodzieży w 
zakresie bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii 
elektrycznej, urządzeń nią zasilanych, a także bezpieczne-
go zachowania wokół infrastruktury energetycznej.

W ramach programu szkoły podstawowe mogą bezpłat-
nie skorzystać ze specjalnie opracowanych zajęć edukacyj-
nych, które prowadzą pracownicy firmy. TAURON zapew-
nia materiały dydaktyczne dla uczestników lekcji.

Wszystkie szkoły, biorące udział w programie, otrzy-
mają certyfikat „Szkoły Bezpiecznej Energii”oraz zostaną 
oznaczone na mapie certyfikowanych placówek na stronie 
internetowej programu. 

Formularz zgłoszeniowy on-line, informacje o progra-
mie i pomoce dydaktyczne dostępne są na stronie:

www.bezpiecznikitaurona.pl „Włącz dla dobra dzie-
cka”.

Program objęty jest patronatem Ministra Edukacji Na-
rodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Nauczyciele mogą także poprowadzić zajęcia samo-
dzielnie, w oparciu o materiały dydaktyczne przygotowane 
przez TAURON.

W razie pytań proszę dzwonić – Marcin Dziechciarz 
+48 667 696 961, +48 71 889 5035, lub kontaktować się 
poprzez e-mail: marcin.dziechciarz@tauron-dystrybucja.pl

W poniedziałek (7 
grudnia 2015r.) na posie-
dzeniu Zarządu Regio-
nu NSZZ „Solidarność” 
Kol. Stanisław Baczyń-
ski – przewodniczący 
Organizacji Podzakłado-
wej NSZZ „Solidarność” 
przy PKP Energetyka 
S.A. Usługi Zakład Ślą-
ski z siedzibą w Opolu 
przekazał Przewodni-
czącej ZR Cecylii Gonet 
w imieniu Regionalnej 
Sekcji Kolejarzy NSZZ 
„Solidarność” Regionu 
Śląsko – Dąbrowskie-
go DYPLOM uznania za zaangażowanie w sprawy funk-
cjonowania organizacji kolejowych, bez którego ich losy 
mogłyby się potoczyć inaczej oraz pamiątkowy medal 
związany z obchodami XXXV rocznicy powstania NSZZ 
„Solidarność” RSK Katowice.

Dyplom uznania

W wyniku przeprowadzonych 
wyborów na funkcję SIP w Przed-
siębiorstwie Wodociągów i Kana-
lizacji w Brzegu wybrano Przemy-
sława Antonowicza, członka NSZZ 
„Solidarność”.

4 listopada 2015 r. komisja skru-
tacyjna podliczyła wszystkie głosy 
oddane w zakładowych wyborach 
na Społecznego Inspektora Pracy 
w Przedsiębiorstwie Wodociągów 
i Kanalizacji w Brzegu. Głosy mogli oddawać wszyscy 
pracownicy Spółki, którzy byli obecni w pracy w dn. 2 - 
4.11.2015 r., kiedy to w 4 ogólnodostępnych punktach na 
terenie zakładu stały urny wyborcze. Wyborcy wybierali 
pomiędzy czterema kandydatami, którzy wcześniej zgłosili 
chęć objęcia dodatkowej funkcji w zakładzie. Ostateczne 
wyniki pokazały bardzo równomierny podział głosów po-
między pozycjami na liście. Zwycięzca wygrał przewagą 
zaledwie jednego głosu. Funkcję SIP-owca przejął tym sa-
mym Przemysław Antonowicz – członek „Solidarności”, 
nieznacznie wyprzedzając Witolda Kalińskiego, który był 
dotychczasowym inspektorem.

Marek Chruszcz
Przewodniczący KZ PWiK w Brzegu

Bezpieczniki 
TAURONA

Wybrano
Społecznego Inspektora 

Pracy w PWiK w Brzegu 

W wieczór wigilijny zmarł wieloletni działacz 
NSZZ „Solidarność” 

Andrzej Malejki

W latach 1981 – 1989 aktywnie uczestniczył w tworze-
niu NSZZ „Solidarność” na terenie kombinatu PGR 
Bierdzany. Andrzej Malejki był sekretarzem komisji za-
kładowej i aktywnie uczestniczył przy tworzeniu komi-
tetów obywatelskich na terenie Śląska Opolskiego, aż 
do 1989 roku.

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
 o śmierci Kolegi 
Andrzeja Malejki.

Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz słowa wsparcia i otucha Rodzinie i bliskim 

składa 
Przewodnicząca ZR - Cecylia Gonet

Informujemy, że od 16 grudnia następuje zmiana dy-
żurów prawnika ZR Heleny Rajczuk.

Obecnie H. Rajczuk będzie udzielać porad prawnych:
poniedziałek od 9.50 do 12.50
wtorek od 9.50 do 12.50
czwartek od 9.50 do 14.30

Zmiana dyżurów prawnika
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Udało się! Dwie kreski na teście ciążowym. Potem ta 
sama radość na sali porodowej. Ale chwila, coś jest nie tak! 
Dlaczego nie płacze? Słyszę płacz, tylko cichutko, słabo... 
Poza jego płaczem grobowa cisza, którą przerywa lekarz. 
Wie pani, dziecko ma cechy dysmorfi czne... Musi pani Go 
bardzo kochać. Ale po co on to mówi, przecież kocham Go 
od momentu ujrzenia kresek na teście, życie za niego jestem 
gotowa oddać....

Przy wypisie ze szpitala do ręki dostaję spis lekarzy do 
odwiedzenia, zalecenia rehabilitacji i systematycznej tera-
pii. Ze łzami w oczach myślę - dam radę, kocham!

Potem napotykam pierwszy „mur”, okazuje się że w pobliżu 
nas nie ma ośrodka rehabilitacyjnego. Znalazłam ośrodek, 
bagatela, że oddalony od naszego domu o 65 km. Kolejny 
mur - okres oczekiwania na terapię wynosi 9 miesięcy. Jak 
to?! Krzyczeć się chce. Przecież kazali bez zbędnej zwłoki. 
Każdy dzień się liczy! Miało być intensywnie, systematycz-
nie, tak dla Jego dobra. A jest - raz na dwa tygodnie „Bo 
wie pani dużo oczekujących, z całego województwa...”

Akcja - Akceptacja 
i kruszenie „Murów”

 
Taki początek – Miłości i „Murów” – tylko w Powiecie 

Głubczyckim, spotyka rocznie ok 100 dzieci, które muszą 
zmagać się z wieloraką niepełnosprawnością lub jej real-
nym zagrożeniem. 

Proszę sobie wyobrazić: kochasz, masz świadomość, że 
bez wsparcia specjalistów Twoje dziecko będzie tylko „ro-
ślinką”, a napotykasz brak dostępu do rehabilitacji, która 
poza Twoją miłością jest kwestią priorytetową. Nawet jeśli 
uda Ci się znaleźć ośrodek - to oferta rehabilitacyjna jest 
w znikomym wymiarze. Do tego dochodzi brak odpowied-
niego skomunikowania komunikacją publiczną z miastem 
gdzie znajduje się ośrodek; nie możesz wrócić do pracy 
zawodowej, bo jak ją połączyć z wyjazdami na rehabili-
tację; cierpią na tym wszystkim także pozostali członkowi 
rodziny, bo czas który mogłabyś poświecić dla rodziny tra-
cisz na dojazdy – częstokroć rodzina się rozpada. Efektów 
terapii nie ma, bo nie ma mowy o intensywnej terapii. Nie-
stety tak właśnie jest w Powiecie Głubczyckim, leżącym w 
południowej części województwa opolskiego. Dlatego też 
my, rodzice ze Stowarzyszenia Tacy Sami z Głubczyc po-
stanowiliśmy to zmienić. Na bazie naszego stowarzyszenia 
uruchomiliśmy Lokalne Centrum Rehabilitacji i Integracji 
w skład którego wchodzi 5 gabinetów. Wyposażenie już 
jest. Teraz potrzebujemy środków na zatrudnienie terapeu-
tów. Na zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym stałej, 
systematycznej terapii, tak aby mogły się rozwijać, usamo-
dzielniać, a nie tylko wegetować. Jednym z pomysłów na 
zebranie środków fi nansowych jest książeczka – cegiełka pt. 
„Niezwykłe zwierzaki z sosnowego lasu”, która oprócz 12 
cudnych, wierszowanych bajek zawiera krótkie wskazówki 
pozwalające zrozumieć zachowanie dzieci niepełnospraw-
nych, jak również pokonujące stereotypy powielane od lat 

na temat ich możliwości. Aby stać się posiadaczem naszej 
bajki – cegiełki przyczyniając się do likwidacji „murów” 
środowiska rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne 
i okazując realną pomoc dla chorych dzieci wystarczy wpła-
cić darowiznę na konto stowarzyszenia i mail z podaniem 
adresu wysyłki bajki na adres tacysamiogl@gmail.com.

Szczegółowych informacji na temat baki jak i in-
nych form nabycia bajki można uzyskać pod nr telefo-
nu 601 341 199 lub 512 438 433. 

Dane do przelewu: Stowarzyszenie TACY SAMI ul. 
Niepodległości 8, 48-100 Głubczyce Konto bankowe: 

Bank BGŻ nr 25 2030 0045 1110 0000 0225 9270 
w tytule: darowizna na cele statutowe

Prosimy - po-
móż nabywając ba-
jeczkę - dokonując 
darowizny. 

Dziękujemy za 
każdą pomoc, na-
wet tą symboliczną 
- 10 zł.

Kruszenie murów bezradności

Członek Zarządu Stowarzyszenia „Tacy Sami”
Wiceprzewodniczący Regionalnej Sekcji Pożarnictwa

NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego

Małej Paulinie
Niech Twe życie płynie jak słodkości rzeka, niechaj 

dom będzie portem i ostoją, Przyroda - Matką, 
Wiedza - przyjaciółką, a Bóg - Twym życiem!

Młodym Rodzicom
Agnieszce i Damianowi Cebula 

życzymy aby maleństwo żyło zdrowo, pięknie, kolorowo.
Niechaj ta Wasza pociecha dziś nowa

Rośnie jak kwiatek w pogodny dzień lata,
Niechaj się chowa w zdrowiu długie, długie lata.

I sercom Waszym da widok radosny!
Jak mała jaskółka na początek wiosny.

Serdeczną miłością z prawdziwą szczerością
Niech kocha świat!

I w owej miłości, dla całej ludzkości
Niech żyje Sto Lat!

koleżanki i koledzy 
z MOZ NSZZ „Solidarność” przy WSSE w Opolu
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cję Promocji Historii i Techniki Militarnej „Militarni 
Wrocław” wraz z którą zrealizowano inscenizację dla 
mieszkańców miasta i osób przyjezdnych, pt: „Spotka-
nie z historią – rocznica wprowadzenia stanu wojenne-
go w Polsce”. 

To żywa lekcja historii – zostały przedstawione histo-
ryczne pojazdy i mundury wojskowe, milicyjne z okresu 
Stanu Wojennego. Pojazdy można było obejrzeć z ze-
wnątrz, jak i ze środka, co było największą atrakcją dla 
najmłodszych. Młodzież z grodkowskiego liceum nato-
miast była zaangażowana w odgrywanie sceny starcia mło-
dzieżówki solidarności z władzą. Poszczególne sceny były 
na bieżąco omawiane przez prowadzącego, przez co miały 
bardziej edukacyjny wymiar dla pokolenia, którego w la-
tach 80-tych jeszcze nie było.

Na ludzi wychodzących z kościoła czekały pojazdy 
wojskowe. Żołnierze stworzyli posterunek na ulicy. Grupa 
młodzieży rozwinęła transparenty i wyszła przed kościół. 
Do grupy młodzieży podszedł oficer LWP i nakłaniał do 
rozejścia się, grupa odpowiedziała skandowaniem haseł 
solidarnościowych. Wojsko wycofało się z placu, a na jego 

miejsce wjechały wozy milicyjne. Zomowcy ustawili ty-
ralierę, oficer milicji wzywał do rozejścia się. Manifesta-
cja była kontynuowana, czego konsekwencją było starcie 
z milicją. W wyniku brutalnego starcia, część młodzieży 
została aresztowana i wywieziona pojazdami milicyjnymi, 
a pozostali uciekają w okoliczne uliczki.

We wszystkich O/ZR złożono wiązanki kwiatów po 
pomnikami upamiętniającymi rocznice wprowadzenia 
stanu wojennego w Polsce.

W hołdzie osobom represjonowanym 
i ofiarom stanu wojennego

dok. ze str. 1

Obchody 
w 

Opolu

źródło informacji: 
www.okir.pl/index php?m=121&agid=965

żródło informacji:
www.prostozopolskiego.pl/opole-4257-Obchody_wprowadzenia_stanu_wojennego


