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Początek akcji 11 września
11 września to data rozpoczęcia
dużej akcji związkowej
w Warszawie – ogłosili na
spotkaniu szefowie trzech central
związkowych. – Dajemy rządowi
jeszcze dwa miesiące na spełnienie
naszych postulatów – zapewniali.
11 lipca na spotkaniu
w siedzibie OPZZ szef „S” Piotr
Duda, przewodniczący OPZZ Jan
Guz oraz Tadeusz Chwałka z Forum
ZZ oraz ich najbliżsi współpracownicy uczestniczyli w
pierwszym posiedzeniu Ogólnopolskiego Międzyzwiązkowego
Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. Podstawowym celem
powstania komitetu i ogłoszenia
akcji protestacyjnej jest doprowadzenie do przywrócenia właściwej relacji władza – obywatel.
Instrumentem takiego wpływy ma
być zmiana ustawy o referendum ogólnokrajowym.
Bezpośrednim powodem powołania wspólnego komitetu
trzech central związkowych są narzucone jednostronnie przez
rząd zmiany w Kodeksie pracy, wprowadzające elastyczny
czas pracy i 12 miesięczny okres rozliczeniowy. - Premier
Donald Tusk mówił, że Platforma powinna być jak jedna pięść
– mówił na konferencji po obradach Piotr Duda. – Dzisiaj za
jedno możemy mu podziękować – spowodował, że największe
związki w Polsce są teraz jak pięść, skierowana nie przeciwko
społeczeństwu, ale przeciwko tym, którzy wprowadzają
antypracownicze rozwiązania – tłumaczył Duda.
Związkowcy omówili sytuację w Polsce po zawieszeniu
prac przez związki zawodowe w Trójstronnej Komisji do Spraw
Społeczno-Gospodarczych, co było skutkiem prowadzenia
przez rząd premiera Donalda Tuska pozorowanego dialogu
społecznego. - Premier zarzuca nam dyktat, a dyktat to
codzienność Komisji Trójstronnej – powiedział Tadeusz
Chwałka. Jak podkreślają liderzy związkowi, w założeniach
Trójstronna Komisja miała być miejscem prezentacji
propozycji pracodawców, rządu i związków zawodowych ich
negocjacji i poszukiwania wspólnego stanowiska. Niestety
od wielu miesięcy było inaczej. Rząd wykorzystywał
Trójstronną Komisję do arbitralnego prezentowania swoich
rozwiązań bez jakiejkolwiek przestrzeni negocjacyjnej.
Nawet nieliczne wspólne ustalenia nie były realizowane.

Dotyczyło to: przyjęcia ustawy wymuszającej szybszy wzrost
płacy minimalnej (związki zawodowe przygotowały
odpowiednie projekty), ograniczenia bezprawnego
stosowania „śmieciowych” umów o pracę, pełnej realizacji
pakietu antykryzysowego, rząd nie podjął spraw korzystnych
dla pracowników, pakietu zmian poprawiających
funkcjonowanie ochrony zdrowia oraz kolei, podniesienia
progów dochodowych upoważniających do świadczeń
rodzinnych i socjalnych, pełnego wykorzystania środków
finansowych przewidzianych na aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu. Dlatego, jak przypomniał szef
OPZZ Jan Guz, związki zmuszone są do takich działań, jak
planowana na wrzesień akcja. - Walkę będziemy prowadzić
do zwycięstwa, do sukcesu, walkę o dialog społeczny, walkę
o prawa ekonomiczne – zapowiedział Guz.
Podczas konferencji prasowej poruszony został też temat
szkodliwego dla Polski pakietu klimatycznego. Szef śląskodąbrowskiej „S”, Dominik Kolorz przypomniał, że kluczowe
negocjacje dotyczące pakietu miały miejsce w 2008 roku,
kiedy u władzy była już obecna ekipa rządząca. Kolorz
przedstawił też liczne działania „Solidarności”, które
próbowały powstrzymać podjęcie niekorzystnych dla
polskiej gospodarki decyzji.
www.solidarnosc.org.pl, red.

Biuletyn informacyjny „S” Nr 7-8/2013

2

Dość lekceważenia społeczeństwa
„Dość lekceważenia społeczeństwa” to hasło
wrześniowych protestów. Po spotkaniu Międzyzwiązkowego
Krajowego Komitetu Strajkowego 18 lipca liderzy central
związkowych ogłosili, że na razie główne protesty
zaplanowane są na 4 dni.
Nie oznacza to jednak, że cała akcja zakończy się 14
września. – Możliwe, że potrwają jeszcze przez kilka dni lub
tygodni – zapowiedział Piotr Duda. Podczas spotkania
ustalono, że pierwszy dzień protestów, 11 września, będzie
„dniem branżowym”.
- Oznacza to, że każde ministerstwo, które ma coś na
sumieniu, może się nas obawiać – zapowiedział Jan Guz z
OPZZ. - Piotr Duda podkreślił, że hasło „Dość lekceważenia
społeczeństwa” ma zwrócić uwagę na otwartą formułę
protestu. – Oczywiście, organizują go trzy centrale
związkowe, ale nie mamy nic przeciwko, żeby dołączały inne
grupy. Duda dodał też, że 10 sierpnia w Łodzi będzie miało
miejsce kolejne spotkanie w ramach Platformy Oburzonych.
Liderzy związkowi odnieśli się też do zaproszenia ze strony
pracodawców: „Organizacje pracodawców wielokrotnie
nie dotrzymywały słowa danego stronie związkowej, zatem
nasze zaufanie do pracodawców jest ograniczone. Aby
możliwe były rozmowy związków z pracodawcami w
dialogu autonomicznym, konieczne jest odbudowanie tego
zaufania. Dlatego zwracamy się do pracodawców o zajęcie
jednoznacznego stanowiska w kwestii realizacji rozwiązań
zawartych w pakiecie antykryzysowym przyjętym przez
pracodawców w 2009 roku.
Przede wszystkim chodzi tu o:
• wprowadzenie pakietów socjalnych,
• ograniczenie stosowania umów na czas określony,

•
•

określenie ścieżki dojścia do płacy minimalnej na
poziomie 50% średniego wynagrodzenia,
wsparcie rodzin najuboższych poszkodowanych w
wyniku kryzysu.

Oczekujemy także podjęcia rozmów na temat płacy
minimalnej na rok 2014. Bez jasnej deklaracji pracodawców
wobec powyższych postulatów nie widzimy sensu rozmów
dwustronnych” – napisali we wspólnym oświadczeniu. Międzyzwiązkowy Krajowy Komitet Strajkowy
przyjął też oświadczenie w sprawie uniemożliwienia przez
stronę rządową prowadzenia negocjacji w sprawie
minimalnego wynagrodzenia oraz wskaźnika wzrostu
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.
www.solidarnosc.org.pl

Wołyń 1943 – Trudna pamięć
1 lipca w siedzibie Oddziału Zarządu Regionu NSZZ
„Solidarność” w Nysie odbył się wykład Andrzeja Koziara
OBEP IPN Wrocław – Delegatura w Opolu pt. „Wołyń 1943
– Trudna pamięć”. W trakcie spotkania uczestnicy obejrzeli
film dokumentalny „Było sobie miasteczko” i odbyła się
promocja książki Apolinarego Oliwy „Gdy poświęcono noże
– tragedia wołyńska”. Spotkanie dotyczące tragedii
wołyńskiej było kolejny z cyklu spotkań historycznych
organizowanych przez Oddział ZR w Nysie przy współpracy
z Andrzejem Koziarem z IPN.
Henryk Szewczuk –przew. Rady Oddz. ZR w Nysie
***
11 lipca 2013 roku przypadała 70. rocznica krwawej
niedzieli – która stanowiła apogeum czystek etnicznych
ludności polskiej na Wołyniu. O świcie oddziały UPA
dokonały skoordynowanego ataku na 99 polskich
miejscowości, głównie w powiatach horochowskim i
włodzimierskim pod hasłem „Śmierć Lachom”.
Masowe mordy ludności polskiej, polskie podziemie
nazwało wtedy w swoich dokumentach „rzeziami”. Wpływ
na użycie takiego określenia miało, poza skalą wydarzeń,
przede wszystkim niewyobrażalne okrucieństwo, czy wręcz
bestialstwo, z jakim zabijano niewinne ofiary. Ludobójstwo

ukraińskie na Polakach
zakładało jak najszybsze
wymordowanie wszystkich członków naszego
narodu, których udało się
dosięgnąć: od nienarodzonych przez niemowlęta,
dzieci, dorosłych, aż po
starców. Mordowano
wszystkich, bez względu na płeć i wiek.
Zadawanie śmierci łączyło się, jeśli tylko pozwalały na to
warunki, z barbarzyńskimi torturami. Aż się nie chce wierzyć,
że powszechnie stosowano tak nieludzkie metody jak: rabanie
siekierami, kłucie nożami i widłami, wyrywanie części ciała,
wydłubywanie oczu, obcinanie języków, rozpruwanie
brzuchów, przerzynanie piłami, rozrywanie i wleczenie końmi,
wieszanie na drucie kolczastym, zakopywanie żywcem w ziemi
i ścinanie kosą głowy, wbijanie na pal lub na sztachety w
płocie, topienie w rzece czy rzucanie niemowląt na widły.
Decyzją biskupa Trofimiaka i z przyzwolenie Świętej
Stolicy Apostolskiej w drugą niedzielę lipca we wszystkich
kościołach diecezji łuckiej odprawione zostały Msze Święte
według rytuału Dnia Zadusznego jako zadośćuczynienie za
nigdy niedokończone msze wołyńskie z 11 lipca 1943 roku.
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Międzynarodowe organizacje
upominają Donalda Tuska
Bernadette Segol, Sekretarz Generalna EKZZ i Sharan
Burrow, Sekretarz Generalna MKZZ w oficjalnych pismach
zwróciły się do premiera polskiego rządu z apelem o
przywrócenie warunków dla rzeczywistego i skutecznego
dialogu społecznego w Polsce.
„Z największą troską dowiedzieliśmy się o zakłóceniach
dialogu społecznego w Polsce. Trzy polskie organizacje
związkowe zrzeszone w EKZZ, NSZZ „Solidarność”, OPZZ i
FZZ poinformowały nas o przeszkodach w dialogu
społecznym spowodowanych przez działania Pańskiego
rządu. W związku z tym, nasi polscy afilianci uznali
członkostwo w Komisji Trójstronnej za nieprzynoszące
efektów i zawiesili udział w pracach Komisji do czasu aż
wszystkie nieprawidłowości zostaną usunięte.
Fakt, że projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy
działający na niekorzyść pracowników został wysłany do
parlamentu bez zakończenia procedury konsultacji w Komisji
Trójstronnej nie tylko narusza zasady dialogu społecznego,
ale także stanowi naruszenie prawa polskiego. Uważamy za
bardzo rozczarowujące, że polski rząd zaniedbuje złożony
przez związki zawodowe projekt ustawy przedstawiający
metodę, która umożliwia płacy minimalnej stopniowe
osiągnięcie poziomu 50% średniego wynagrodzenia.
Chciałabym podkreślić, że liczne analizy oraz dokumenty
przyjęte przez międzynarodowy ruch związkowy, w tym także
przez MKZZ oraz Global Union Federations idą w tym samym
kierunku (...)" - napisała Sharan Burrow, Sekretarz Generalna
MKZZ.
„(...) Chcielibyśmy również zaznaczyć, że propozycja
rządowa, aby Kodeks Pracy jeszcze bardziej uelastycznić
podważa dorobek prawny Unii Europejskiej, a w
szczególności proponowane zmiany długości okresu
rozliczeniowego z czterech do dwunastu miesięcy stoją w
wyraźnej sprzeczności z europejską dyrektywą nt. czasu

pracy. Polskie związki zawodowe starają się przekonać rząd
o szkodliwym wpływie niestabilnych miejsc pracy i zachęcić
go do podjęcia niezbędnych kroków. Niedawno Komisja
Europejska wyraziła bardzo podobną opinię w swoim
zaleceniu, stwierdzając, że działania, które Polska podjęła w
celu rozwiązania problemu powszechnego wykorzystania
zatrudnienia czasowego, są nieznaczne.(…) Pomimo
powtarzającego się argumentu, że umowy na czas określony
pozwalają bezrobotnym wejść na rynek pracy, a następnie
uzyskać umowę na czas nieokreślony, najwyraźniej nie jest
tak w przypadku większości pracowników w Polsce. Wydaje
się bowiem, że rozpowszechnienie takich umów niekorzystnie
wpływa na jakość kapitału ludzkiego i jego wydajność, gdyż
pracownicy czasowi mają często mniejszy dostęp do
szkolenia zawodowego. Wynagrodzenie w przypadku umów
na czas określony jest również dużo niższe, co prowadzi do
jednego z najwyższych w UE odsetków ubóstwa
pracujących. Powszechne jest także stosowanie
przedłużanych umów cywilnoprawnych przewidujących
dużo mniejsze prawa w zakresie ochrony socjalnej. Dlatego
Komisja wzywa rząd, aby podjąć następujące działania:
Zwalczanie ubóstwa pracujących oraz segmentacji rynku
pracy poprzez lepsze przechodzenie z zatrudnienia na czas
określony do stałego zatrudnienia oraz ograniczenie
nadmiernego wykorzystania umów cywilnoprawnych.
Wszystkie te kwestie mogą i powinny być przedmiotem
dialogu społecznego, bez uszczerbku dla jego ostatecznego
wyniku. Dlatego apelujemy do Pana, Panie Premierze, o
przywrócenie warunków dla rzeczywistego i skutecznego
dialogu społecznego, z poszanowaniem wszystkich
partnerów społecznych w duchu partnerstwa i europejskich
wartości zawartych m.in. w traktatach oraz w Europejskiej
Karcie Praw Podstawowych.” - zaapelowała Bernadette
Segol, Sekretarz Generalna EKZZ.
www.solidarnosc.org.pl

Kodeks pracy
u prezydenta

Rekordowo
niska podwyżka

12 lipca sejm uchwalił senacką poprawkę do nowelizacji
Kodeksu pracy. Teraz skrajne szkodliwy dla pracowników
projekt trafi na biurko prezydenta Bronisława
Komorowskiego. Najwięcej kontrowersji w nowej ustawie
wzbudza wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy
oraz wprowadzenie tzw. ruchomego czasu pracy. – To robienie
z pracownika niewolnika, pracownika na rozkaz – uważa
przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr
Duda i podkreśla, że poza konsekwencjami finansowymi takie
rozwiązanie spowoduje dezorganizacje życia prywatnego i
rodzinnego pracowników.
Liderzy związkowi liczą, że nawet jeśli prezydent nie
zawetuje ustawy, skieruje ja do Trybunału Konstytucyjnego.
Jeżeli tego nie zrobi, z pewnością nowe przepisy będą skarżyć
związki zawodowe.

W przyszłym roku podwyżki emerytur i rent będą ponad
trzy razy niższe niż w tym. Osoba otrzymująca przeciętne
świadczenie (1911 zł) dostanie około 20 zł ( w tym roku było
to około 70 zł). Minimalna emerytura wzrośnie o ok. 8 zł (w
tym roku o 30 zł). W efekcie rząd zaoszczędzi około 1,5 mld zł.
Od 16 lipca obowiązuje przyjęte przez rząd rozporządzenie
w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji
emerytur i rent w 2014 r. Wyniesie ono 20 proc. realnego
wzrostu płac. tj. ustawowe minimum. Według rządu ma być
równe 0,24 proc.
Z informacji ZUS wynika, że od 1999 r. najniższe podwyżki
były w 2004 r. – wskaźnik wyniósł wtedy 1,8 proc. Zarówno
wcześniej, jak i później były wyższe. Rekord padł w 1999 r.,
gdy świadczenia wzrosły o 8,7 proc. Także przed 1999 r.
emerytury rosły w dość szybkim tempie, ale wtedy inflacja
była na wyższym poziomie.
Podstawa prawna:
rozporządzenie Rady Ministrów z 16 lipca 2013 r.
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Pamiętają
o opiekunach

Lidzia czeka
na naszą pomoc
Lidia i Natalka Rudnickie są wcześniakami
urodzonymi 13 sierpnia 2008 roku w 25tc z wagą 940 i 730
gram. Ciężki stan dziewczynek sprawił szereg schorzeń
oraz konieczność rehabilitacji i różnych form terapii.
Obecnie konieczne są pieniądze na operacje Lidzi w Stanach
Zjednoczonych, dzięki której będzie mogła chodzić na całej
stopie, nie będzie upadać, ani potykać się. Koszt takiej
operacji wynosi 50 tys. dolarów.
Lidzia i rodzice będą niezmiernie wdzięczni za każdą
złotówkę wpłaconą na subkonto dziewczynki: Fundacja
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” Bank BPH SA, oddział w
Warszawie
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 tytułem 18664 Lidia
Rudnicka darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.

- Najgorsza jest niewdzięczność i zapomnienie.
Solidarność dolnośląska pamięta o tych, którzy dali
schronienie działaczom w podziemiu w latach stanu
wojennego – mówił na zakończenie mszy św. w Namysłowie,
której przewodniczył ks. prałat Mirosław Drzewiecki
przewodniczący Regionu Dolny Śląsk Kazimierz Klimso. 29
czerwca w tamtejszym kościele pw. św. Piotra i Pawła
wmurowana została tablica pamiątkowa upamiętniająca
pomoc i schronienie, jakie działacze dolnośląskiej
Solidarności otrzymali przed 30 laty. Oprócz władzy regionu
oraz Solidarności Opolskiej obecny był m.in. senator Józef
Pinior z żoną, którzy przed 30 laty w tym kościele w
konspiracyjnych warunkach zawarli ślub.
Szczególnie uhonorowany został ksiądz prałat Aleksander
Matyka, któremu władze dolnośląskiej „S” za jego postawę
z tamtych lat przyznały medal Niezłomni. Odznaczenie
ustanowione przez Region Dolny Śląsk NSZZ Solidarność
dla ludzi wiernych ideałom związku. To właśnie dzięki
postawie sędziwego już dziś kapłana, w tym oddalonym od
Wrocławia 60 kilometrów miasteczku działacze podziemnej
„S”, nie tylko lokalnej mogli prowadzić działalność. Tu w
latach 80. odbywały się m.in. Tygodnie Kultury
Chrześcijańskiej.
Marcin Raczkowski

Dziękujemy posłom
13 czerwca Sejm RP przyjął w całości projekt ustawy o
zmianie ustawy Kodeks pracy.
Przeciw tej antypracowniczej ustawie z Opolszczyzny
głosowali posłowie: Kłosowski Sławomir (PiS), Garbowski
Tomasz (SLD) i Kępiński Adam (SLD), Patryk Jaki (Solidarna
Polska) nie głosował – był nieobecny. Tym posłom
dziękujemy za poparcie nas w obronie praw pracowniczych.
Niekorzystne dla pracowników zmiany poparli wszyscy
posłowie PO z Opolszczyzny: Buła Andrzej, Jarmuziewicz
Tadeusz, Korzeniowski Leszek, Miller Rajmund i Okrągły
Janina oraz Galla Ryszard (Mniejszość Niemiecka)

Piknik sportowy:

Razem możemy więcej

Tłumy mieszkańców wzięły udział w czwartym już Pikniku
Sportowym Prudnik Cap, który odbył się 15 czerwca 2013 r.
na terenie całego Parku Miejskiego w Prudniku. Głównym
celem pikniku była zbiórka pieniądze na leczenie dzieci. Tym
razem kwesta i licytacje prowadzone były na rzecz
dziewięcioletniej Patrycji Majek, która choruje na
mukowiscydozę. Organizatorem pikniku było stowarzyszenie
„TIGERS PRUDNIK” a wsparcia finansowego udzielił m.in.
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego.
O cenne nagrody, ufundowane przez licznych
sponsorów, rywalizowało dokładnie 514 uczestników w 14
dyscyplinach (20 kategoriach wiekowych) , m.in. w turnieju
piłki nożnej im. Eugeniusza Wydry pod patronatem starostwa
powiatowego. Eugeniusz Wydra (zmarły w ubiegłym roku)
był sportowcem, działaczem i wybitnym trenerem młodzieży,
który odkrył wiele talentów dla prudnickiej piłki.
Na piknikowej scenie koncertowały zespoły: ZIYO, Le
Fleur i LECTER.
Impreza była otwarta dla publiczności, wstęp wolny. Dzięki
temu, że pogoda dopisała (jak zwykle) przez cały dzień
przewinęło się setki osób z Prudnika oraz wielu przyjezdnych
gości. Dziewczynka chora na muskowiscydozę otrzymała za
pośrednictwem fundacji MAITO zebrana kwotę: 7.527,04 zł.
Grzegorz Jędrzej
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Co nam dała
Solidarność

Drużyna z Opolszczyzny zdobyła drugie miejsce w
olimpiadzie wiedzy o historii dwóch dekad Polski – lat 1970
– 1990. W olimpiadzie wzięło udział 432 szkoły – ponad 3
tysiące uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.
4 czerwca w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbył
się finał krajowy pierwszej Olimpiady Solidarności.
Wygrała drużyna uczniów z województwa
zachodniopomorskiego. Jury doceniło ją za stworzenie
profesjonalnego 14 minutowego filmu „Co nam dała
Solidarność”, przedstawiającego przemiany, jakie zaszły w
Polsce w latach 1970 -90. Drugie miejsce zdobyła drużyna z
opolskiego, a trzecie z województwa mazowieckiego.
Laureatami II miejsca Olimpiady są: Aleksandra
Wójtowicz III LO w Opolu, Tomasz Skiera III LO w Opolu.
Tych laureatów przygotował Arkadiusz Wickiewicz.
Trzecią laureatką z Opolszczyzny jest Justyna Kalisz z
Zespołu Szkół w Paczkowie (od września uczennica III LO
w Opolu). Ją przygotowała Ewa Morzeńska z Paczkowa,
która też była opiekunem grupy podczas wyjazdu do
Gdańska.
Zwycięska drużyna otrzymała atrakcyjna nagrodę –
promesę indeksu na Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytetu Gdańskiego na kierunkach: dziennikarstwo i
komunikacja społeczna, politologia lub socjologia.
Dodatkowymi nagrodami dla członków wszystkich trzech
zwycięskich drużyn są miesięczne płatne staże wakacyjne w
Instytucie Pamięci Narodowej.
(red.)

Szkolenie sip
4 lipca w siedzibie Oddziału ZR w
Kędzierzynie – Koźlu odbyło się szkolenie
członków Klubu SIP. Uczestniczyło w nim
22 społecznych inspektorów pracy.
Tematyka szkolenia obejmowała:
„Obowiązek pracodawcy w zakresie
konsultacji i uzgodnień ze związkami
zawodowymi problemów związanych z bezpieczeństwem i
higieną pracy oraz uprawnień pracowniczych”.
Szkolenie przeprowadził Wacław Bojnowski Nadinspektor OIP w Opolu .
(red.)
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Biografia
Lecha Kaczyńskiego
W sobotę 6 lipca w Gdyni odbyło się spotkanie promocyjne
długo oczekiwanej biografii politycznej śp. Lecha
Kaczyńskiego, z udziałem autorów: znanego historyka dr.
hab. Sławomira Cenckiewicza oraz Adama Chmieleckiego,
politologa i dziennikarza „Magazynu Solidarność”.
„Lech Kaczyński. Biografia polityczna. 1949 – 2005” to
pierwsza pełna naukowa biografia tragicznie zmarłego prezydenta,
byłego I wiceprzewodniczącego NSZZ „Solidarność”.
Część pierwsza tej opowieści, obejmująca lata 1949 – 2005,
prowadzi nas siłą rzeczy w stronę bogatej historii rodu Jasiewiczów
i Kaczyńskich, opisuje losy Jadwigi i Rajmunda Kaczyńskich oraz
dzieciństwo, dorastanie i młodość ukochanych synów bliźniaków:
Lecha i Jarosława. I choć jest to przede wszystkim biografia
polityczna Lecha Kaczyńskiego, rekonstruująca skrupulatnie
kolejne etapy jego aktywności publiczne począwszy od udziału
w warszawskim Marcu’68, poprzez udział w trójmiejskim ruchu
antykomunistycznym, roli w Wielkim Strajku 1980 r., aktywności
w legalnej i podziemnej „Solidarności”, internowanie, udział w
rozmowach w Magdalence i przy okrągłym stole, aż po działalność
parlamentarną, pełnienie funkcji ministra stanu w Kancelarii
Prezydenta Lecha Wałęsy, prezesa Najwyższej Izby Kontroli,
ministra sprawiedliwości i prezydenta Warszawy, to na kartach
tej obszernej książki znajdziemy wiele szczegółów dotyczących
jego życia prywatnego i rodzinnego, kariery akademickiej i dorobku
naukowego.
Od tej pory plotki i domysły na temat różnych aspektów
biografii Lecha Kaczyńskiego powinny ustąpić sprawdzonej
wiedzy naukowej opartej na bogatej kwerendzie archiwalnej,
relacjach świadków i przekazach rodzinnych.

Autorzy książki:
Sławomir Cenckiewicz (ur. 1971 r.) – historyk, publicysta,
autor wielu książek m.in. Anna Solidarność. Życie i
działalność Anny Walentynowicz na tle epoki (1929 – 2010)
(Poznań 2010) i Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy
Polski Ludowej 1943 – 1991 (wprowadzenie do syntezy)
(Poznań 2011).
Adam Chmielecki (ur. 1981 r.) – politolog, dziennikarz i
publicysta, pracował m.in. w Instytucie Pamięci Narodowej,
autor książki Wokół Solidarności (Gdańsk 2011), dziennikarz
„Magazynu Solidarność”.
Janusz Kowalski (ur. 1978 r.) – prawnik, publicysta, radny
Opola w latach 2002 – 2006, analityk ds. bezpieczeństwa
energetycznego, pracował m.in. w Ministerstwie Gospodarki
i Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.
Anna Karolina Piekarska (ur. 1977 r.) – historyk, pracownik
Instytutu Pamięci Narodowej.
Więcej informacji na: www.solidarnosc.gda.pl
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Zaproszenie
na turniej szachowy
W niedzielę 1 września w siedzibie Oddziału Zarządu
Regionu NSZZ „Solidarność” w Kędzierzynie – Koźlu
odbędzie się X Jubileuszowy Turniej Szachowy z okazji 33.
rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. Turniej na
charakter otwarty.
Organizatorzy: Oddział
Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność”
Śląska Opolskiego w
Kędzierzynie – Koźlu i
Klub
Szachowy
SZACH z Kędzierzyna
– Koźla serdecznie
zapraszają członków
związku, rodziny
związkowców oraz mieszkańców województwa Opolskiego
grających w szachy na otwarty turniej szachowy
zorganizowany dla upamiętnienie 33. rocznicy powstania
NSZZ „Solidarność” .
Turniej 1 września rozpocznie się o godz. 10.00 w
siedzibie Oddziału ZR w Kędzierzynie – Koźlu przy ul.
Grunwaldzkiej 3. Zapisy w tym samym dniu od godz. 9.00
do 9.45.
Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne i rzeczowe.
Więcej informacji udziela współorganizator turnieju,
przewodniczący Rady Oddziału ZR w Kędzierzynie – Koźlu
- Mariusz Pilichowskie tel. kom. 692 783 754

VII Puchar
Solidarności
w Skokach
Narciarskich

Stanisław Gazda
Staszek jest członkiem
Naszego Związku od 1980
roku. Niezależnie od zdarzeń
historycznych zawsze jest
wierny zasadom i ideom
towarzyszącym członkom
NSZZ
„Solidarność”.
Aktywnie brał udział w
działaniach związkowych
uczestnicząc w manifestacjach wyjazdowych, w
różnych uroczystościach
państwowych, związkowych
i kościelnych jako członek
pocztu sztandarowego Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” przy Agromet PILMET w Brzegu. Jest
skromnym, pogodnym człowiekiem.
Lata biegną nieubłaganie. Mając wymagany wiek, lata
pracy, Staszek skorzystał z możliwości przyjścia na emeryturę
deklarując dalszy czynny udział w działalności związkowej.
W uznaniu za Jego wieloletnie zaangażowanie w działalność
związku, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” Edward Ożóg wręczył skromne podziękowanie
NASZEMU EMERYTOWI.

DZIĘKUJEMY CI STASZKU
ZA LATA PRACY
DLA „SOLIDARNOŚCI”.
Przewodniczący
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
AGROMET – PILMET w Brzegu
– Edward Ożóg

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Małopolska
serdecznie zaprasza na VII Puchar Solidarności w Skokach
Narciarskich dedykowany pamięci Lecha Nadarkiewicza ,
który odbędzie się w dniu 7 września 2013 r. na Wielkiej
Krokwi w Zakopanem. Konkurs, poprzedzony serią próbną godz. 16:00 i kwalifikacjami - godz. 17:00, rozpocznie się o
godzinie 18:00.
Rezerwacja biletów oraz informacje
pod nr tel. 12 421-60-54,
e-mail:krakow@solidarnosc.org.pl.
Bilety: normalny – 10 zł; ulgowy 7 zł.
Zapraszamy wszystkich kibiców skoków do polubienia
na portalu Facebook wydarzenia. Będą tam umieszczane
wszystkie informacje organizacyjne:
http://www.facebook.com/events/476776489073298/

Z okazji zawarcia związku małżeńskiego

Katarzynie i Markowi Pryt
życzenia samych szczęśliwych i pogodnych dni
w zdrowiu, miłości i zgodzie
składają koleżanki i koledzy
z Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu

Śląska Opolskiego lipiec/sierpień 2013 r.

Tak dla elektrowni.
Tak dla Śląska
W piątek 7 czerwca przed opolskim Urzędem
Wojewódzki odbyła się pikieta pod haseł „Tak dla elektrowni
– Tak dla Śląska” . W manifestacji uczestniczyli m.in.
reprezentanci wszystkich związków zawodowych.
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KOLEDZE

JANUSZOWI BARANOWSKIEMU
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MATKI
składa
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu

Koledze

SŁAWOMIROWI OLEKSEMU
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci
Akcja „Tak dla elektrowni. Tak dla Śląska” – jest
apolitycznym ruchem społecznym mieszkańców naszego
regionu, którego celem jest doprowadzenie do przywrócenia
na listę realizowanych inwestycji rozbudowy Elektrowni
Opole o dwa kolejne bloki. Decyzja Rządu o wstrzymaniu tej
rozbudowy to zaprzepaszczenie szans na gospodarczy
rozwój regionu. Nie powstaną miejsca pracy przy inwestycji
ani w samej elektrowni. Potężny zastrzyk gotówki jaka miała
być wydana na budowę dwóch nowych bloków, mógł być
ogromnym wsparciem dla rynku pracy na całym Śląsku.
Zaniechanie uznanej do niedawna za inwestycję strategiczną
rozbudowy Elektrowni Opole to gwóźdź do gospodarczej
trumny regionu - czytamy w ulotce wydanej przez inicjatorów
obrony inwestycji.
(red.)

Żony Małgorzaty
składają członkowie Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność”
przy „AKWA” w Nysie

KOLEDZE

BOGDANOWI ŚMIGIELSKIEMU
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MATKI
składa
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu

KOLEDZE

KAZIMIERZOWI SERWADCZAK
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składa
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu
Biuletyn informacyjny „S” Zarządu Regionu Śląska Opolskiego
pod red. J. Malinowskiej, korekta Marzena Kucz Opole, ul. Ks. Damrota 4, tel. 77 423 28 60, fax 77 454 55 48 lub 77 423 28 70,
wydano nakładem: PZ SOLPRESS Opole, ul. Ks. Damrota 4, tel. 77 454 52 87
Materiałów nie zamawianych redakcja nie zwraca, zachowując sobie prawo do skrótów i zmian tytułu.
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