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Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego
OPOLE

13 grudnia rano działacze „Solidarności”, dawni
opozycjoniści i przedstawiciele władz samorządowych oddali hołd ofiarom stanu wojennego składając wiązanki kwiatów na Skwerze Solidarności i pod
Pomnikiem Trzech Krzyży przy kościele pw. Piotra i
Pawła w Opolu.
Wieczorem w opolskiej katedrze odprawiona została Msza św. a po jej zakończeniu uczestnicy zgromadzili się pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.
NYSA

ty i zapalono znicze pod pomnikiem Patriotom Polskim z udziałem pocztów sztandarowych i Związku
Strzeleckiego „STRZELEC” OSW. Okolicznościowe
przemówienie wygłosił Henryk Szewczuk, przewodniczący Rady Oddziału w Nysie NSZZ Solidarność.
W Bastionie św. Jadwigi można było zwiedzić
wystawę „Ostania droga błogosławionego księdza
Jerzego Popiełuszki” oraz obejrzeć film: „Jestem gotowy na wszystko”. Wprowadzenia do wystawy i filmu dokonał pracownik Instytutu Pamięci Narodowej
Andrzej Koziar.
Wystawa, którą można oglądać w Bastionie, przygotowana została na podstawie zdjęć zrobionych 2
listopada 1984 roku przez Artura Radeckiego. Tego
dnia odbyło się wyprowadzenie zwłok księdza Jerzego Popiełuszki z budynku Akademii Medycznej
w Białymstoku, gdzie przeprowadzana była sekcja
zwłok kapłana, i skąd miały być przewiezione do
kościoła św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Fotografie ukazują hołd oddawany ks. Jerzemu przez mieszkańców miasta i okolic. Film „Jestem
gotowy na wszystko” - to dokument poświęcony
drodze kapłańskiej Jerzego Popiełuszki, zakończonej
męczeńską śmiercią, autor wykorzystał fragmenty
kazań z archiwalnych nagrań (m.in. ze zbiorów TVP)
oraz część prywatnych zapisków księdza, które czyta
aktor Krzysztof Pieczyński.
Po spotkaniu w Bastionie św. Jadwigi złożono
kwiaty i zapalono znicze na grobie Bogusława Podborączyńskiego na cmentarzu komunalnym w Nysie
przy ulicy Mieczysława I-go.
GRODKÓW

Mszy św. w intencji ofiar stanu wojennego w Bazylice pw. św. Jakuba i św. Agnieszki przewodniczył
ks. prałat Mikołaj Mróz. W uroczystościach 13 grudnia z okazji Dnia Pamięci Ofiar Stanu Wojennego
wzięli udział przedstawiciele władz gminy i powiatu,
NSZZ Solidarność, działacze opozycji z czasów stanu
wojennego i mieszkańcy. Po Mszy św. złożono kwia-

cd. na str. 2
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Obchody rozpoczęły się o godz. 11.00 Mszą świętą odprawioną w kościele św. Michała Archanioła.
Następnie uczestnicy przeszli pod tablicę pamiątkową pod Zakład Karny w Grodkowie. Tu nastąpiły
przemówienia okolicznościowe i złożenie kwiatów.
Po zakończeniu uroczystości oficjalnych byli działacze internowani spotkali się na wspólnym obiedzie w
hotelu Grodek.
Współorganizatorami uroczystości byli: NSZZ
Solidarność Śląska Opolskiego Oddział w Grodkowie, NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz Burmistrz Grodkowa.

KIETRZ
W niedzielę 14 grudnia o godz. 11.00 w kościele pw. św. Tomasza została odprawiona Msza św. w
intencji ofiar stanu wojennego oraz w 33. rocznicę
poświęcenia sztandaru Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” w nieistniejących już Zakładach Tkanin Dekoracyjnych w Kietrzu. Sztandar poświęcił śp.
Bp Antoni Adamiuk 13 grudnia 1981 r.
KĘDZIERZYN - KOŹLE

NAMYSŁÓW

Uroczystości rozpoczęły się złożeniem kwiatów
pod tablicą Solidarności przy kościele p.w. św. Piotra
i Pawła. Następnie o godz. 18.00 w kościele p.w. św.
Franciszka z Asyżu i św. Piotra z Alkantary w Namysłowie odprawiona została Msza św. w intencji ofiar
stanu wojennego. Po mszy odbyła się prelekcja i wykład o tamtym okresie w salce katechetycznej.

W niedzielę 14 grudnia o godz. 11.30 w kościele
p.w. św. Eugeniusza de Mazenod (Pogodzelec) została
odprawiona Msza św. z okazji „Dnia Pamięci Ofiar
Stanu Wojennego”. Następnie uczestnicy uroczystości
spotkali się w siedzibie Oddziału ZR w Kędzierzynie
– Koźlu.
(red.)

Szkolenie z zakresu Rad Pracowników i ERZ
W dniach 2 i 3 grudnia 2014 r. w Pensjonacie
Zielonym w Turawie odbyło się szkolenie z zakresu
Rad Pracowników i Europejskich Rad Zakładowych.
Szkolenie prowadził trener KK Jan Plata – Przechlewski. W szkoleniu uczestniczyło 17 związkowców z
Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność”.
Szkolenie obejmowało:
- Podstawy prawne RP i ERZ
- Zasady tworzenia RP i ERZ
- Praktyczne funkcjonowanie RP i ERZ
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Przyszłość kłania się przeszłości
13 grudnia, w 33. rocznicę wprowadzenia stanu
wojennego, w Muzeum Śląska Opolskiego odbyło
się spotkanie opolskiego środowiska solidarnościowego.
Na uroczystość, której inicjatorem od wielu lat
jest samorząd województwa opolskiego, przybyli
dawni działacze Solidarności. Wielu z nich swoje zaangażowanie w ideę budowy państwa suwerennego
i demokratycznego przypłaciło internowaniem. Spotkanie (to także już tradycja) rozpoczęło się od piosenki „Mury” Jacka Kaczmarskiego.
Marszałek województwa opolskiego, Andrzej
Buła, z inspiracji środowisk solidarnościowych
przyznał honorowe odznaki „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”. Otrzymał ją Dariusz Polowy,
dawny działacz niezależnego ruchu studenckiego w
Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu, współredaktor opolskiego pisma studenckiego „Aneks”, kolporter niezależnych wydawnictw, wspomagał Opolski
Komitet Organizacyjny „S” w Opolu.
Kolejną odznakę otrzymała Bożenna Reszke-Marcowa (w jej imieniu odebrał mąż Józef), nauczycielka w PSM I i II stopnia w Opolu, w latach
1980-81 była współzałożycielką struktur NSZZ „Solidarność” w placówkach oświatowych na terenie
Opola, a także przewodniczącą Międzyzakładowej
Komisji NSZZ „S” w placówkach artystycznych
(Zasłużony Członek NSZZ Solidarność Regionu
Śląska Opolskiego – przyp. red.).
Trzecią odznakę marszałek wręczył Ryszardowi Siwackiemu, jednemu z najbardziej zasłużonych
działaczy NSZZ „S” Śląska Opolskiego, aresztowany
w 1982 roku i skazany na rok pozbawienia wolności
przez sąd wojskowy. W 1983 roku zainicjował wydawanie konspiracyjnego biuletynu „Solidarność Opolska”, sprowadzał i kolportował prasę podziemną.
- To nasza powinność okazać pamięć, cześć i
szacunek tym, którzy narażali swoje życie walcząc

o demokrację – mówił marszałek Andrzej Buła,
zwracając się do zebranych. - Dziś, gdy demokrację mamy – niezależnie od tego, jaka jest jej skala
i jak ją oceniamy – powinniśmy ją szanować, a także zachować godność wobec różnych poglądów.
- Moja babcia – mówił marszałek – zawsze powtarzała: „Daj Boże, byśmy się spotkali za rok”. I tego
wszystkim życzę z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia - zdrowia, spokoju dla Was i waszych
najbliższych!.
Głos zabrał także Grzegorz Adamczyk, wiceprzewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „S” Śląska
Opolskiego. - Powiedzieć o was „bohaterowie”, to za
mało. Jesteście dowodem, że można pokonać strach
i słabości. Kłaniam się wam z całym szacunkiem.
Są dwie rzeczy, które bolą – nierozliczenie sprawców stanu wojennego oraz brak rozwiązań, które
uhonorowałyby naszych bohaterów. Mam nadzieję, że przyszłość odda wam honory. Jako uczestnicy
tak ważnych wydarzeń powinniście być rozchwytywani przez szkoły, a wasze wspomnienia niech
będą ostrzeżeniem przed totalitaryzmem – mówił.
Na zakończenie Ryszard Siwicki stwierdził: - Walczyliśmy o wolność i solidarność, ona dzisiaj jest.
Po oficjalnej części uroczystości wspominano przy
kawie i herbacie dawnych kolegów i tamte dni.
Źródło informacji: http://umwo.opole.pl/serwis/

Szkolenie skarbników
Trzydziestu związkowych skarbników uczestniczyło 16 grudnia w szkoleniu, które odbyło się w siedzibie Zarządu Regionu w Opolu.
Trener związkowy Grzegorz Adamczyk omówił
Rozdział VIII Statutu NSZZ „Solidarność”: Finanse
i majątek związku. Aplikację Skarbnik przedstawił jej
autor Ryszard Marciszewski.
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Sekretarz ZR informuje

Podczas
posiedzenia
Zarządu Regionu NSZZ
„S” Śląska Opolskiego 1
grudnia w Opolu omówiono sytuacje m.in. w Cerpol
Kozłowice S.A. i Alchemia
S.A. w Warszawie. W zakładach tych nastąpią
zmiany właścicielskie. Sytuację w oświacie i planowaną pikietę w Warszawie 9 grudnia 2014 r. oraz
mobbing wobec 5 pracownic Biura Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego Poczty Polskiej Rejon
Sprzedaży Opole.

Oświata
Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania wobec braku reakcji RP na postulat 9% podwyżki wynagrodzeń w 2015 r. będzie kontynuować akcję informacyjno-protestacyjną organizując 9 grudnia 2014
r. przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów nadzwyczajne posiedzenie Rady powiększone o przedstawicieli środowiska oświatowego. Ponadto dojdzie do
oflagowania szkół w geście poparcia akcji.
(Informacje przekazał Piotr Pakosz przew. Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność).

Cerpol - Kozłowice S.A.
27 listopada 2014 r. Zakładowa Organizacja
Związkowa została poinformowana o planowanym
przejściu zakładów pracy tj. Zakładu ,, KOZŁOWICE” zlokalizowanego w Kozłowicach i zakładu
,,BRZOSTÓW” zlokalizowanego w Roszkowie do
nowego pracodawcy, którym będzie Leier Cegielnie
Sp. z o.o. Przewidywany termin przejścia wyznaczono na 31 grudnia 2014 r. Jako przyczynę podano zakup zakładu w Kozłowicach i Brzostowie przez Leier
Cegielnie Sp. z o.o. Z otrzymanej informacji wynika,
iż przejście zakładu w Kozłowicach nastąpi na zasadzie art. 23´ Kodeksu Pracy.
(Informację ZR otrzymał pismem od organizacji
związkowej NSZZ Solidarność Cerpol-Kozłowice).

Poczta Polska S.A.
Dariusz Jackowski - z-ca przewodniczącego Komisji Organizacji Pozdakładowej „S” Pracowników
Poczty Polskiej w Opolu - poinformował ZR, iż w
spółce została powołana Komisja Antymobbingowa
w sprawie dotyczącej Biura Klienta Biznesowego i
Instytucjonalnego Rejon Sprzedaży Opole . Komisja
została powołana na zdecydowaną interwencję Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników
Poczty Polskiej w Opolu, jednak nie działa zgodnie z
oczekiwaniami załogi
Przedstawił sytuacje powstałą w wymienionym
Biurze. Wyraził zaniepokojenie postawą pracodawcy,
który opieszale wyjaśnia przyczyny mobbingu stosowanego wobec 5 pracownic Biura Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego Rejon Sprzedaży Opole, które
czują się zaszczute wręcz poniżającym zachowaniem
oraz znajdują się na skraju wyczerpania nerwowego.
Widocznym jest lekceważenie i ignorowanie problemu mobbingu w zakładzie, a działania pracodawcy
wskazują na niczym nie uzasadnioną manipulację
okolicznościami i faktami.
Przewodnicząca ZR przedstawiła stanowisko ZR
w tej sprawie , które zostało przekazane Zarządowi
Poczty Polskiej S.A.
Opracował:
Dariusz Brzęczek – Sekretarz ZR

Alchemia S.A. w Warszawie
27 listopada 2014 r. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność przy Alchemii
S.A. w Warszawie z siedzibą w Zawadzkiem została
poinformowana przez nowego i starego pracodawcę
o planowanym na dzień 1stycznia 2015 r. przejściu
części zakładu pracy – Zakład WRA do nowego pracodawcy Alchemia S.A. Oddział Walcownia Rur w
Zawadzkiem. Taki sam mechanizm został zastosowany do części Alchemii S.A. tj. Zakład Huta Batory
w Chorzowie, Zakład Stalownia Batory w Chorzowie oraz Zakład Rurexpol w Częstochowie. W ten
sposób powstało czterech nowych pracodawców.
Jako podstawę decyzji o przejściu części zakładów
podano przyczyny ekonomiczne i organizacyjne stanowiące realizację kolejnego etapu restrukturyzacji.
Należy przypomnieć, że w 2013 r. wskazane wyżej
zakłady zostały przejęte przez jednego pracodawcę – Alchemia S.A. Dziś obserwujemy proces odwrotny. Niewątpliwie ciągłe zmiany organizacyjne i
właścicielskie są wielkim utrudnieniem działalności
związkowej. Rozpoczęte procedury negocjacyjne,
spory zbiorowe mogą być nieważne w świetle zmiany pracodawcy. Przejście zakładów do nowych pracodawców nastąpi zgodnie z art. 23’ Kodeksu pracy.
(Informacje przedstawił Dariusz Brzęczek przew
MOZ NSZZ Solidarność przy Alchemii S.A.)

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,
że 6 stycznia 2015 r. zmarła nagle

DOROTA JUNKER
członek MOZ NSZZ „Solidarność”
przy Alchemii S.A. w Warszawie
z siedzibą w Zawadzkiem – Zakład WRA
Wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy
RODZINIE
składają koleżanki i koledzy
z MOZ NSZZ „Solidarność”
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Szkolenie członków KR

W środę 17 grudnia w siedzibie ZR w Opolu odbyło się szkolenie dla członków Komisji Rewizyjnych. Szkolenie prowadził trener związkowy Grzegorz Adamczyk.
Tematyka szkolenia obejmowała uprawnienia Komisji Rewizyjnej.
W szkoleniu uczestniczyło 33 związkowców „S”
z naszego regionu.

Prawnik na telefon
Solkarta Sp. z o.o. we współpracy z Availo Sp. z
o.o. przygotowały unikalną ofertę innowacyjnych
usług świadczonych przez Availo Sp. z o.o., które
są odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne w
zakresie pomocy prawnej. Podczas posiedzenia
Zarządu Regionu 1 grudnia 2014 r. propozycję
przedstawili: Grzegorz Maj –Prezes Availo Sp. z
o.o. oraz Michał Ossowski Prezes Solkarta Sp.
z o.o.
Członkowie NSZZ ,,Solidarność”, którzy wykupią pakiet będą mogli korzystać z infolinii i uzyskiwać pomoc prawną oraz doradztwo w zakresie
wszystkich dziedzin prawa: prawo pracy, zabezpieczenie społeczne, prawo związkowe, prawo karne i
prawo wykroczeń, prawo podatkowe, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo konsumenckie, wszelkie sprawy związane z posiadaniem i użytkowaniem
pojazdu mechanicznego, prawo dotyczące darowizn,
prawo lokalowe i prawo nieruchomości, prawo ubezpieczeniowe, postępowanie cywilne.
Pomocy prawnej i doradztwa udzielać będą adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi w
godz. 8.00-20.00 od poniedziałku do piątku pod jednym numerem telefonu.
Cena pakietu wynosi : 49 zł na rok za osobę!*
*Przy zakupie pakietu dla min. 50 osób, dla
mniejszej ilości osób możliwość negocjacji ceny.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: tel. 58 308 42 69 e-mail: biuro@solkarta.pl .
Prezes Sollkarta Sp. z o.o. przedstawił zarys
działalności firmy. Omówił program GROSIK, oraz
przedstawił projekt uruchamianego nowego programu rabatowego dla członków NSZZ Solidarność
przy użyciu nowych legitymacji związkowych.
Więcej informacji na stronie: www.solkarta.pl
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Wierni ideałom
Solidarności
W 2014 roku przeszli
na zasłużoną emeryturę kolejni członkowie
NSZZ
„Solidarność”
pracujący w Agromet –
PILMET w Brzegu. W
podziękowaniu za działalność i oddanie ideałom Solidarności prezentujemy ich sylwetki.
Robak Maria
Maria Robak podjęła prace w Agromet Plimet w
1974 roku w Dziale Planowania Produkcji. Pracuje tam do dnia dzisiejszego ( to już 40 lat). Szeregi
NSZZ „Solidarność” zasiliła w momencie powstania
w 1980 roku. Będąc wierną ideałom Związku, nigdy
nie poddała się różnym próbom nacisku (w stanie
wojennym i później) wystąpienia ze struktur związkowych. Zawsze brała czynny udział w działalności
związkowej na co dzień jak też aktywnie brała udział
w pracach Komisji Zakładowej. Przez kilka kadencji
była Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
Po 40 latach solidnej pracy przyszedł czas na odpoczynek – zasłużona emerytura. Maria będzie mogła
teraz poświęcić więcej czasu rodzinie, a szczególnie
wnuczce Madzi.
Dziękujemy Ci Marysiu, że Byłaś z nami i życzymy Ci dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności. Niech
„Zawód” – emeryta – trwa jak najdłużej.
Szkoda Adam
Adam podjął prace w Agromet Plimet w 1966 roku
i pracuje po dzień dzisiejszy (to długie 48 lat). Zawsze starał się być koleżeńskim, skromnym i uczciwym wobec współpracowników. Takim też był i ciągle jest członkiem Związku NSZZ „Solidarność” do
którego wstąpił w 1980 roku. Jego pryncypialność,
stałość w poglądach, wierność ideałom była zawsze
znana i przez Niego manifestowana.
Adam aktywnie uczestniczył w działalności
związkowej na terenie zakładu pracy oraz w Komisji
Zakładowej wchodząc w skład różnych komisji. Jako
reprezentant naszego związku aktywnie uczestniczył
w pracach Zakładowej Komisji Socjalnej.
W związku z przejściem na emeryturę w imieniu
NSZZ „Solidarność” AGROMET – PLIMET w Brzegu przewodniczący Komisji Zakładowej Edward
Ożóg powiedział: „Dziękując Adamowi za długie
lata spędzone z nami, życzymy długich lat życia w
dobrym zdrowiu, wszelkiej pomyślności. DZIĘKUJEMY!!!
Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”
Agromet – Plimet w Brzegu
				
Edward Ożóg
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Płaca minimalna wzrośnie,
ale mogło być lepiej
W 2015 roku płaca minimalna wzrośnie do
1750 zł. Wzrosną też kary za mobbing, nierówne
traktowanie, błędy w podatkach i brak aktualnego
ubezpieczenia OC pojazdu.
Z 1750 zł pracownicy dostaną tylko 1286,16 zł
na rękę – reszta zasili ZUS, NFZ i urząd skarbowy.
Podwyżka nie pociąga za sobą konieczności
zmiany umowy o pracę. – Wzrost płacy minimalnej
następuje z mocy prawa, automatycznie podnosi
więc wynagrodzenia pracowników z najniższymi
uposażeniami. Nie ma więc potrzeby zmieniania ich
umów o pracę – tłumaczy „Rzeczpospolitej” Grzegorz
Ruszczyk, radca prawny z kancelarii Raczkowski i
Wspólnicy. Ministerstwo Pracy szacuje, że obecnie
nawet co dziesiąty pracownik odprowadza składki
do ZUS od minimalnego wynagrodzenia. Podwyżka
sprawi, że do ZUS wpłyną wyższe składki na przyszłe
emerytury tych osób.
Szefowie trzech największych centrali związkowych
(NSZZ „Solidarność”, OPZZ, Forum ZZ) złożyli inną
propozycję wysokości najniższego wynagrodzenia
– wzrost płacy minimalnej nie powinien być niższy
niż o 7%, w tym wypadku minimalne wynagrodzenie
wyniosłoby zatem 1797 zł – a więc o 47 zł więcej,
niż zaoferował rząd. Związki argumentowały swoją
propozycję wyższym niż przewidywany poziomem
wzrostu gospodarczego oraz wskaźnikiem PKB, który
wyniósł więcej niż 3%.
Wzrost minimalnego wynagrodzenia pociąga
za sobą podniesienie najniższego dopuszczalnego

odszkodowania za nierówne traktowanie oraz
zadośćuczynienia za mobbing i molestowanie
pracowników. Te rekompensaty nie mogą być bowiem
od niego niższe. Minimalne wynagrodzenie jest też
podstawą do wyznaczenia maksymalnej odprawy
wypłacanej w przypadku zwolnień grupowych, która
w 2015 roku wzrośnie z 25 200 zł do 26 250 zł.
Podniesienie płacy minimalnej skutkuje też
wzrostem kar za wykroczenia i przestępstwa z kodeksu
karnego skarbowego. Przykładowo, maksymalna
grzywna za wykroczenie skarbowe wyniesie w
2015 roku 35 tys. zł, a mandat 3,5 tys. zł. Najniższa
dopuszczalna sankcja wyniesie zaś 175 zł. Kwota
graniczna między wykroczeniem a przestępstwem
skarbowym wyniesie 8750 zł. Wykroczenie skarbowe
jest bowiem definiowane jako czyn zabroniony
pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo,
jeżeli wysokość uszczuplonej lub narażonej na
uszczuplenie należności publicznoprawnej albo
wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej
wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego
popełnienia.
Podniesione zostaną również kary za brak
aktualnego ubezpieczenia OC pojazdu. – Brak tego
ubezpieczenia dla auta osobowego oznacza po
zmianach karę w wysokości maksymalnie 3,5 tys. zł,
a ciężarówki 5250 zł – wyjaśnia Aleksandra Biały z
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Źródło informacji „Rzeczpospolita”

Odeszli do domu Ojca
30 grudnia 2014 r. w Szczecinie zmarł Marian
Jurczyk.
W 1980 roku stanął na czele szczecińskiego MKS i
był jednym z sygnatariuszy porozumień sierpniowych.
W roku 1981 stanął na czele Zarządu Regionu Pomorze
Zachodnie NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym
internowany i aresztowany. Zwolniony na mocy amnestii w 1984 roku. W 1997 roku został niezależnym senatorem. Dwukrotnie wybrany na prezydenta Szczecina.
W 1990 roku prezydent RP na uchodźstwie Ryszard
Kaczorowski odznaczył Mariana Jurczyka Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
W niedzielę 4 stycznia zmarł prof. Edmund
Wnuk-Lipiński, doradca NSZZ „Solidarność” z
lat osiemdziesiątych, twórca Instytutu Studiów
Politycznych PAN, rektor honorowy Collegium
Civitas. Miał 71 lat. Od lata zmagał się z chorobą.

W latach 80. był doradcą ds. polityki społecznej
„Solidarności”. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu. Po wyborach kierował zespołem doradców naukowych przy Obywatelskim Klubie Parlamentarnym, który zrzeszał posłów „Solidarności”.
W latach 1991-1993 był też pierwszym dyrektorem
Instytutu Studiów Politycznych PAN, przez wiele lat
przewodniczył radzie naukowej tego instytutu. Wykładał w College of Europe (Bruges-Natolin), zasiadał w
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych.
Współtworzył Collegium Civitas, był m.in. prezydentem i rektorem tej uczelni w latach 2006-2012. Był
członkiem Rady Służby Cywilnej oraz Narodowej
Rady Integracji Europejskiej, dyrektorem Instytutu
Spraw Publicznych oraz stypendystą m.in. Instytutu
Nauk o Człowieku w Wiedniu, Uniwersytetu Notre
Dame (USA) oraz Wissenschaft Kolleg w Berlinie.
dok. na str 7

Śląska Opolskiego styczeń 2015 r.

Odeszli ...
dok. ze str 6

Koordynował i brał udział w kilkunastu międzynarodowych projektach badawczych dotyczących
elit, struktur społecznych oraz
przemian demokratycznych. Autor wielu książek, m.in.: „After
Communism”, „Demokratyczna
rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany społecznej”, „Values and Radical Social Change”,
„Granice wolności”, „Świat międzyepoki. Globalizacja – demokracja – państwo narodowe” oraz
„Socjologia życia publicznego”.
W 2011 r. został uhonorowany
Krzyżem Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej oraz popularyzowanie nauki w
Polsce i na świecie.
3 stycznia w nocy zmarł
nagle Wojciech Pogorzelski, szef
Sekretariatu Rolnictwa NSZZ
„Solidarność”, członek Komisji
Krajowej, wieloletni członek Zarządu Regionu Wielkopolska.
Od IX 1989 w Związku jako
członek KZ i delegat na WZD
Regionu Leszno. W latach 19902005 członek ZR Leszno, 19921995 przewodniczący KZ. Od
1995 przewodniczący Rady Sekcji
Krajowej Pracowników Rolnictwa,
1995-2002 wiceprzewodniczący
Rady Sekretariatu Rolnictwa, od
2002 przewodniczący. 1998-2004
wiceprzewodniczący ZR Leszno,
od 2005 wiceprzewodniczący
Oddziału Leszno Regionu Wielkopolska, od 1994 delegat na KZD,
od 2002 członek KK. Od 2001
pełnomocnik Sekretariatu Rolnictwa KK ds. współpracy z Biurem
Prezesa Agencji Własności Rolnej
Skarbu Państwa (od 2003 Agencji
Nieruchomości Rolnych). Od 2006
członek ZR Wielkopolska, przewodniczący MOZ w Kobylnikach
k. Kościana.
Miał 55 lat. Zostawił żonę, 2
dorosłych dzieci i wnuczkę.
Źródło informacji:
www.solidarnosc.org.pl
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Szansa na nową instytucję
dialogu społecznego
Trzy reprezentatywne centrale związkowe – Solidarność, OPZZ
i Forum – oraz reprezentacje pracodawców są blisko przedstawienia projektu ustawy powołującego nową instytucję dialogu społecznego w miejsce komisji trójstronnej. Takie stanowisko przedstawiły wspólnie na konferencji 19 grudnia 2014 r. w siedzibie OPZZ
w Warszawie.
W konferencji prasowej uczestniczyli Henryk Nakonieczny, członek
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „S”, szef OPZZ Jan Guz, wiceprzewodnicząca Forum Anna Grabowska i prezes Business Centre Club Marek Goliszewski.
- Dzisiejsze rozmowy przyniosły możliwość kontynuacji prac i jest
duża szansa na uzgodnienie projektu powołującego nową instytucję dialogu społecznego w najbliższym czasie. Obecnie pracują już nasi eksperci – podkreśla Henryk Nakonieczny.
Marek Goliszewski akcentuje, że musi powstać forum trzech równorzędnych partnerów: rządu, związków zawodowych i pracodawców.
Dziś jest nierównowaga – sygnalizuje prezes BCC. – W nowej formule obowiązkiem rządu będzie uczestniczenia w pracach, negocjowanie
rozwiązań z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rent i emerytur, także
podatków. I jeżeli wynegocjujemy jakieś rozwiązania, rząd będzie miał
obowiązek je realizować. Tak jak dzieje się to w cywilizowanych krajach. Jako pracodawcy z różnych względów z Komisji Trójstronnej nie
wyszliśmy, ale rozumiemy postawę związków zawodowych, dlatego, że
ich postulaty nie były wysłuchiwane należycie i nie były realizowane
przez rząd. Pracujemy nad formułą nowej instytucji dialogu społecznego po to, by instytucjonalnie zagwarantować sobie powagę rozmów i
poszanowanie partnerów, w tym dotrzymywanie wzajemnych ustaleń.
Jego zdaniem nowa instytucja powinna mieć prawo inicjatywy ustawodawczej i prawo zwracania się do Trybunału Konstytucyjnego o
stwierdzenie zgodności ustaw z konstytucją.
- Dobrze, by nowej radzie przewodniczył z ramienia rządu premier
lub wicepremier ds. dialogu społecznego.
Z kolei Anna Grabowska z Forum zaznaczyła, że najważniejsze jest
uniezależnienie się od strony rządowej. – żeby rząd nie dyktował nam,
jak ma wyglądać dialog i na jakich zasadach się opierać. Trzej partnerzy
dialogu powinni być równi co do swoich praw.
Jan Guz, przewodniczący OPZZ przypomniał na konferencji, że w
dialogu chodzi o porozumienie. – Jeśli nie będzie jednak woli dialogu i
dochodzenia do kompromisu, to żadne ustawy nie rozwiążą problemu
kryzysu dialogu społecznego. My, związkowcy, chcemy dzięki nowej
instytucji dialogu społecznego rozwiązywać problemy społeczne Polaków. Pracujemy razem z pracodawcami. Naszym najważniejszym oczekiwaniem jest to, by nowa rada była instytucją skuteczną.
Związki zawodowe proponują, by nowa instytucja dialogu społecznego miała m. in. prawo inicjatywy ustawodawczej w zakresie projektów ustaw społeczno – gospodarczych i praw zawierania porozumień,
w tym ponadzakładowych układów zbiorowych pracy. Solidarność proponuje także wprowadzenie instytucji Rzecznika Dialogu Społecznego,
który odpowiadałby za kwestie organizacyjno – administracyjne związane z funkcjonowaniem rady.
„Tygodnik Solidarność” Nr 1/2015
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Honorowy członek NSZZ „Solidarność”
XXV Walne Zebranie Delegatów
Regionu „Śląska Opolskiego” obradujące w czerwcu 2014 r. w Domu Katechetycznym na Górze św. Anny nadało
odznakę „Honorowy Członek NSZZ
Solidarność Regionu Śląska Opolskiego” Jackowi Laskowskiemu. Przewodnicząca ZR Cecylia Gonet i z-ca przewodniczącego ZR Grzegorz Adamczyk
wręczyli odznaczenie 19 października
2014 r. podczas uroczystość ku czci bł.
ks. Jerzego w 30. rocznicę męczeńskiej
śmierci.
W bieżącym numerze BI prezentujemy sylwetkę odznaczonego.
Jacek Laskowski urodził się 12 grudnia 1955 roku w Głuchołazach. W 1980
roku wstąpił do NSZZ „Solidarność” w
Zakładzie „Renifer” w Głuchołazach. Tu
w sierpniu osobiści zawiesił krzyż w krojowni tego
zakładu. 13 maja 1982 r. uczestniczył w zakładzie
pracy w strajku okupacyjnym. Od czasu wprowadzenia stanu wojennego aktywnie działał w opozycji.
W nocy z 26 na 27 sierpnia 1982 r. funkcjonariusze MO wraz z oficerami Urzędu Bezpieczeństwa dokonali przeszukania mieszkania, w którym przebywał
wraz z żoną i kilkuletnimi dziećmi. W czasie przeszu-

kania funkcjonariusze znaleźli broszury wolnościowe
i materiały związkowe. Za całokształt działalności
związkowej został internowany i wywieziony do zakładu karnego w Grodkowie, gdzie przebywał od 27
sierpnia 1982 r. do 16 października 1982 r.
Przez całe swoje życie pozostał wierny ideałom
wolnościowym mocno angażując się w działalność
niepodległościową. Był współzałożycielem regionalnego ROP Jana Olszewskiego.
Po ukończeniu studiów uzyskał tytuł magistra organizacji i zarządzania i od 1 września 1990 r. rozpoczął działalność gospodarczą, polegającą na kompleksowej turystycznej obsłudze grup dzieci i młodzieży w ośrodku „Banderoza” w Głuchołazach.
Od początku działalności gospodarczej nieodpłatnie użycza swojego ośrodka na wszelkiego rodzaju
spotkania związkowe (opłatek, zebrania sprawozdawczo – wyborcze, rocznice „S”). W razie potrzeby udostępnia też sale czy autokary. Na przestrzeni
lat odbywały się w jego obiekcie różne spotkania,
zjazdy, konferencje działaczy opozycyjnych. Dla
przykładu w 2008 r. odbyła się konferencja z udziałem Anny Walentynowicz i Andrzeja Gwiazdy.
Jacek w dalszym ciągu wyznaje ideały „Solidarności” oraz aktywnie wspiera działalność związkową.
		
(red.)
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