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W niedzielę 19 paździer-
nika w Opolu odbyły się re-
gionalne uroczystości ku czci 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki w 
30. rocznicę jego męczeńskiej 
śmierci. Uroczystości rozpo-
częły się uroczystą Mszą św. w 
intencji „Świata pracy”. Wie-
czorem naukowcy z Instytutu 
Historii Uniwersytetu Opol-
skiego przedstawili sylwetkę 
bł. ks. Jerzego. Prowadzący 
sympozjum dr Antoni Maziarz 
zwracał uwagę, że wiele kazań 
bł. ks. Popiełuszki, mimo inne-
go systemu politycznego jest 
nadal aktualnych. 

O godz. 1600 w katedrze opolskiej rozpoczęła się uro-
czysta Msza św. w intencji „Świata pracy”. Koncelebro-
wał ją proboszcz parafii katedralnej ks. infułat Edmund 
Podzielny wraz z goszczącym w parafii misjonarzem ze 
Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej. Ojciec mi-
sjonarz powiedział, że smutny jest obraz człowieka bez 
Boga. Nawiązując do przypadającego w niedzielę Świa-
towego Dnia Misyjnego podkreślił, że bł. ks. Jerzy miał 
misję do spełnienia. Jego dewiza: „Zło dobrem zwyciężaj” 
świadczy o fakcie, jakim był wielkim misjonarzem w tam-
tych czasach. – Dzisiaj, 30 lat po śmierci bł. ks. Popiełusz-
ki zagubiła się jego dewiza - powiedział. Ojciec przypo-
mniał, że w latach ‘80 kościoły były przepełnione. – Gdzie 
są dzisiaj ci ludzie, którzy jeszcze żyją? – pytał.  

Po Mszy św. w katedrze opolskiej odbył się koncert 
Zespołu Wokalno – Instrumentalnego (przy Towarzystwie 
Przyjaciół Opola)  „Camerton” pod dyrekcją Marii Przy-
bindowskiej. Po wysłuchaniu koncertu uczestnicy wraz z 
pocztami sztandarowymi przeszli pod pomnik bł. ks. Je-
rzego Popiełuszki, gdzie złożyli wiązanki kwiatów i za-
śpiewali pieśń „Ojczyzno ma …”

Następnie wszyscy udali się do Domu Katechetyczne-
go przy katedrze opolskie. Tu odbyło się sympozjum po-
święcone bł. ks. Jerzemu Popiełuszce.

W imieniu organizatorów przybyłych powitała Cecylia 
Gonet Przewodnicząca Zarządu Regionu NSZZ „Solidar-
ność” Śląska Opolskiego. Przewodnicząca podziękowała 
wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienie tej uro-
czystości. Szczególnie dziękowała ks. infułatowi Edmun-
dowi Podzielnemu, gospodarzowi miejsca gdzie odbywało 
się spotkanie. Przedstawicielom Katolickiego Stowarzy-
szenia „Civitas Christiana” Oddział w Opolu: Przewod-
niczącemu Rady Maciejowi Szepietowskiemu i Dyrektor 
Oddziału Okręgowego Alinie Kostęskiej a także prelegen-
tom: ks. dr hab. Konradowi Glombikowi, dr Antoniemu 
Maziarzowi, dr Mariuszowi Petelskiemu i dr Markowi 
Białokurowi.

W trakcie sympozjum Przewodnicząca ZR wręczyła 
odznaki nadane przez XXV Walne Zebranie Delegatów. 
Odznakę „Zasłużony Członek NSZZ Solidarności” otrzy-
mał Stefan Szczepaniak, a odznakę „Honorowy Członek 
NSZZ „Solidarność” Jacek Laskowski. Obaj z Głuchołaz. 

Solidarność pamięta o swoim patronie
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(Sylwetki odznaczonych przedstawimy w kolejnych wyda-
niach BI).

„Sylwetkę duchową ks. Jerzego Popiełuszko” przedsta-
wił ks. dr hab. Konrad Glombik prof. UO. Referent przed-
stawił sylwetkę Błogosławionego w odniesieniu do Boga i 
ludzi. Podkreślił, że jego ofiarna posługa i męczeństwo są 
znakiem zwycięstwa dobra nad złem. 

Prezentację pt. „Kapelan Solidarności” przedstawił 
dr Antoni Maziarz, który podkreślił, że kiedy bł. ks. Je-
rzy Popiełuszko mówił o wolności, miał na myśli również 
podstawowe prawa robotników i pracowników. One się 
niezdezaktualizowały. Szacunek pracodawcy do pracow-
nika to sprawa aktualna i dziś, należy o tym mówić i o tym 
przypominać. 

„Patron opolskiej Solidarności wobec. ks. Jerzego Po-
piełuszki. Z działalności ks. bpa Antoniego Adamiuka” to 
tytuł referatu, który wygłosił dr Mariusz Patelski. Przed-
stawił on krótko sylwetkę śp. bpa Adamiuka (Honorowego 
Członka NSZZ Solidarność) i podkreślił ogromne wspar-
cie, jakiego biskup udzielał Solidarności. Przypomniał, że 
Kościół był tym miejscem gdzie „Solidarność” mogła zna-
leźć schronienie. – W tych kościołach byli kapłani, którzy 
szczególnie przyczynili się do rozwoju organizacji. Takim 
kapłanem był Popiełuszko, który swoje zaangażowanie 
przypłacił życiem – powiedział Patelski.

Dr Marek Białokur omówił, w jaki sposób ks. Jerzy 
Popiełuszko przedstawiany jest w edukacji historycznej. 
Przeanalizował podręczniki historii, publikacje, wystawy, 
konkursy i inne wydarzenia związane z pamięcią o ks. Je-
rzym.  Na tej podstawie stwierdził, że pamięć o męczenni-
ku jest żywa a informacje o jego życiu i śmierci przedsta-
wiane są obiektywnie.  

Dziś żyje jeszcze wielu ludzi, którzy pamiętają tamte 
czasy i mieli możliwość słuchania kazań bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki. Pamiętają też czas jego uprowadzenia. Dr 
Białokur podzielił się własnym wspomnieniem. – Miałem 
wtedy 10 lat. Po zamachu byłem z babcią na targowisku 
naprzeciw szpitala przy placu Kopernika. Na jednym ze 
straganów czytałem napis na płótnie: „Oddajcie nam księ-
dza Jerzego”. Po chwili jacyś panowie zaczęli ten trans-
parent zrywać. To działo się w Opolu, które nie słynęło z 
ostrych wystąpień przeciw władzy. A i tu znaleźli się tacy, 
którzy się o pamięć o księdzu upomnieli. Ludzie nie za-
mierzali siedzieć cicho – wspominał.  

Przed głównymi uroczystościami, w niedzielne przed-
południe wyruszyła sztafeta Solidarności. Uczestnicy szta-
fety pobiegli: I grupa na trasie: Góra św. Anny – Zdzie-
szowice – Krapkowice – Opole oraz II grupa: Głubczyce 
– Głogówek – Krapkowice – Opole.

Na rozpoczęcie biegu złożyli wiązankę pod pomnikiem 
św. Jana Pawła II na Górze św. Anny, następnie w Zdzie-
szowicach w Publicznym Gimnazjum im. Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego. Ostatnie 2,5 km uczestnicy przebiegli 
po ulicach Opola.

Na zakończenie złożyli wiązankę kwiatów pod pomni-
kiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy katedrze opolskiej.  

   
Jadwiga Malinowska

Apel
Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” 

Śląska Opolskiego

Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ślą-
ska Opolskiego apeluje do mieszkańców Opolszczyzny o 
liczny udział w wyborach samorządowych.

 Udział w wyborach poprzez oddanie głosu na osoby 
kompetentne, uczciwe, rzetelne i wierne wartościom, jest nie 
tylko wyrazem ich poparcia, ale także elementem budowania 
dobra wspólnego społeczności lokalnych i regionalnych. 

Nie uczestnicząc w wyborach pozbawiamy się szansy 
na kształtowanie polityki społeczno-gospodarczej w najbliż-
szym otoczeniu.

Prezydium ZR apeluje o oddawanie głosów na 
członków NSZZ „Solidarność” realizujących program 
społeczny Związku.  

Za Prezydium:
Przewodnicząca Zarządu Regionu 

NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
Cecylia Gonet

Więcej o naszych kandydatach we wkładce do Biuletyny 
Informacyjnego Nr 11.

Wybory 
samorządowe 

- 16 listopada 2014 r. 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w imieniu Zarządu 
Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego pragnę 
przekazać najserdeczniejsze życzenia wszystkim Pracow-
nikom Socjalnym.

Życzę Państwu pomyślności w życiu prywatnym i 
zawodowym, godziwego wynagradzania i stabilizacji za-
trudnienia. 

W dniu Waszego święta życzę, aby pomoc drugiemu 
człowiekowi stała się dla Was prawdziwym spełnieniem. 
Jednocześnie życzę dużo ludzkiej przyjaźni i życzliwości.

Przewodnicząca Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego

Cecylia Gonet

21 listopada – 
Dzień Pracownika 

Socjalnego
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 Trzech działaczy Opolskiej Solidarności zostało uho-
norowanych odznakami „Zło dobrem zwyciężaj”, które 
przyznawane są przez Ogólnopolski Komitet Pamięci 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki za ofiarną służbę przy grobie 
kapelana „Solidarności” na warszawskim Żoliborzu oraz 
za szerzenie jego pamięci. Odznaki otrzymali: Marek 
Stelmach, Bogumił Grudziński i Mieczysław Wodecki. 

W 2010 roku Krajowy Zjazd Delegatów podczas obrad 
we Wrocławiu zdecydował o większym zaangażowaniu się 
naszego związku w organizację Straży. Powołano Krajowe-
go Koordynatora Straży przy grobie Błogosławionego Mę-
czennika ks. Jerzego Popiełuszki, którym został Aleksander 
Piwoński. Honorowa warta zmienia się co 24 godziny. Pełnią 
ją przedstawiciele regionów i branż. W 2013 roku służbę 
przy Grobie pełniło 1241 związkowców z 18 Regionów i 
15 Sekretariatów Branżowych. 

Ks. Jerzy Popiełuszko został 19 października 1984 r. 
bestialsko zamordowany przez oprawców z SB. Od dnia 
pogrzebu jego grobu w Warszawie strzeże straż porządko-
wa. Trwa przez cały czas, bez względu na porę roku i dnia.

(red) 

Delegaci Krajowego Zjazdu Delegatów wybrali po 
raz drugi Piotra Dudę na przewodniczącego KK NSZZ 
„Solidarność”. Wydano 300 kart do głosowania. „Za” 
głosowało 257 delegatów.

 
- Warto było harować przez 4 lata dla tych chwil. 

Cieszę się, że przekonałem do siebie delegatów. Zrobię 
wszystko, żeby ci, którzy dzisiaj na mnie nie głosowali też 
się do mnie przekonali. Warto pracować dla ludzi pracy i 
dla „Solidarności”. Proszę was o jedno. W tych trudnych 
chwilach nie zostawiajcie mnie. Będzie na pewno ciężko. 
Ale jeśli będziemy jednością, damy wspólnie radę. Szczęść 
wam Boże!- podziękował nowo wybrany przewodniczący. 
Delegaci odśpiewali  wspólnie „100 lat”.

 www.solidarnosc.org.pl

Na koniec obrad XXVII Krajowego Zjazdu Delega-
tów 9 października przewodniczący Zarządów Regionów 
otrzymali kopię Dekretu Papieskiego, na mocy, którego 
ks. Jerzy Popiełuszko został ogłoszony patronem NSZZ 
„Solidarność”. W mieniu Regionu „S” Śląska Opolskiego 
dekret otrzymała przewodnicząca ZR Cecylia Gonet. 

 Podczas Mszy św. 19 października, w 30. rocznicę 
męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego, kserokopię dekretu 
przetłumaczonego na język polski związkowcy przekazali 
ks. infułatowi Edmundowi Podzielnemu. Dekret od tego dnia 
będzie eksponowany w katedrze opolskiej, gdzie znajdują 
się relikwie II stopnia bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Relikwie Błogosławionego zostały wprowadzono do 
katedry opolskiej 13 grudnia 2011 r., w 30. rocznicę wpro-
wadzenia w Polsce stanu wojennego. W tym samym dniu 

Uhonorowani odznakami 
„Zło dobrem zwyciężaj”

Piotr Duda 
przewodniczącym KK 

na kadencję 2014 – 2018

Dekret Papieski

ks. bp Jan Kopiec poświęcił pomnik bł. ks. Jerzego, który 
znajduje się na placu katedralnym w Opolu. 

(red.)



4 Biuletyn informacyjny „S” Nr 11/2014

W Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bielsku – Białej 8 i 9 
października odbył się XXVII Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ „Solidarność”. Nasz Region reprezentowali na 
Zjeździe:  przewodnicząca – Cecylia Gonet oraz delegaci 
wybrani przez XXV WZDR: Grzegorz Adamczyk, Mariusz 
Pilichowski, Waldemar Kościelny i Tadeusz Ryśnik. 

Delegaci wybrali Przewodniczącego KK i władze kra-
jowe związku na kadencję 2014 – 2018. 

Wśród członków Komisji Krajowej na nową kadencję 
nasz Region będzie miał dwoje przedstawicieli: prze-
wodniczącą ZR Cecylię Gonet i Grzegorza Adamczyka 
wybranego przez delegatów na KZD.  

Na wniosek Krajowego Sekretariatu Rolnictwa NSZZ 
„Solidarność” i dzięki staraniom delegatów Regionu Ślą-
ska Opolskiego jedno ze stanowisk przyjętych przez KZD 
dotyczy:  restrukturyzacji i prywatyzacji spółek hodowli 
roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt

W przyjętym Stanowisku czytamy: „Krajowy Zjazd 
Delegatów NSZZ „Solidarność” stanowczo sprzeciwia się 
tzw. restrukturyzacji spółek hodowli roślin uprawnych oraz 
hodowli zwierząt.  Powołany przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi zespół, w którym uczestniczyli przedsta-
wiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji 
Nieruchomości Rolnych oraz Ministerstwa Skarbu Państwa, 
bez udziału przedstawicieli związków zawodowych - po 
przeprowadzonej analizie sytuacji finansowej Spółek, ocenie 
znaczenia ich działalności – zespół ten opracował wykaz 
podmiotów przeznaczonych do restrukturyzacji, prywaty-
zacji lub likwidacji. W rezultacie wytypowano 11 spółek, 
w których udziały powinny być zbyte. Przesłanką do takich 

W październiku (3 i 4) odbyło się wyjazdowe posie-
dzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska 
Opolskiego. Obrady połączone ze szkolenie odbywały 
się w hotelu OLIMP w Prudniku. W trakcie posiedzenia 
dokonano uzupełniających wyborów Prezydium ZR. 
Sekretarzem został Dariusz Brzęczek (przewodniczący 
MOZ NSZZ „S” Alchemia S.A. w Warszawie z/s w 
Zakładzie Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem) a 
członkiem Jerzy Berezowski (przewodniczący Komisji 
Oddziałowej NSZZ „S” w PZU w Opolu). Obaj byli 
członkami Prezydium ZR w poprzedniej kadencji.  

Pierwszego dnia uczestników obrad przywitał Starosta 
Prudnicki Radosław Roszkowski. Następnie przewod-
nicząca ZR Cecylia Gonet wręczyła powołania szefom 
Oddziałów ZR na kadencję 2014 – 2018. Członkowie ZR 
podjęli uchwałę o zakończeniu działalności Zarządu Komi-
sarycznego w MOZ NSZZ „S” ArcelorMittal Poland S.A. 
w Zdzieszowicach. Obrady połączone były ze szkoleniem 
z zakresu prawa pracy i uprawnień związków zawodowych, 
które prowadziły prawniczki ZR. Pierwszego dnia Jadwiga 
Raróg Wawrzkiewicz a drugiego Helena Rajczuk.    

W piątek wieczorem związkowcy uczestniczyli w Mszy 

Nasi przedstawiciele w Komisji Krajowej

wniosków były rzekomo uzyskiwane na niskim poziomie 
wyniki hodowlane tych spółek. Tymczasem np. konie ho-
dowlane w wytypowanych spółkach odnoszą sukcesy na 
torach wyścigowych Polski, Czech, Węgier i Austrii. Dobre 
wyniki hodowlane uzyskują także gospodarstwa hodowli 
zarodowej bydła i nasion.

Pamiętamy jak były likwidowane Państwowe Gospodar-
stwa Rolne i jakie były tego skutki dla pracowników i ich 
rodzin. Nie dopuścimy do powtórki z historii. Oświadczamy, 
że nasz Związek włączy się czynnie do działań mających na 
celu powstrzymanie likwidacji tych 11 spółek przez ANR, 
a przede wszystkim:-  Krakowska Hodowla i Nasiennictwo 
Ogrodnicze „Polan” Sp. z o.o.  -  Stadnina Koni „Prudnik” 
Sp. z o.o.,-  Stadnina Koni „Golejewko” Sp. z o.o.-  Stado 
Ogierów Stargard Szczeciński. 

(red.)

Wyjazdowe posiedzenie ZR

św. w kościele pw. św. Michała Archanioła w Prudniku. 
Mszę św. w 60. rocznicę uwięzienia Prymasa Polski Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku odprawił ks. Stani-
sław Bogaczewski. Uczestniczyły w niej poczty sztandarowe 
ze sztandarami: Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” 
Śląska Opolskiego oraz Oddziału ZR w Prudniku. Po Mszy 
św. związkowcy złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze 
pod pomnikiem Prymasa przy kościele. Drugiego dnia rano 
związkowcy udali się do Sanktuarium w Prudniku Lesie, 
gdzie złożyli wiązankę kwiatów pod obeliskiem Prymasa 
oraz zwiedzili miejsce jego uwięzienia.       

(jm)
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15 października 2014 r. odbyła się debata „Czy powo-
łanie nowej Inspekcji czuwającej nad bezpieczeństwem 
żywności jest konieczne by  usprawnić działający sy-
stem?”. Zorganizowała ją Międzyzakładowa Organizacja 
Związkowa NSZZ „Solidarność” przy Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu i Zarząd Regionu 
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego. Debata związana 
była z planami legislacyjnymi - projektami ustaw: o Pań-
stwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii 
(inicjatywa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) i o Państwo-
wej Inspekcji  Weterynarii i Żywności (autorstwa Klubu 
Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej).

W debacie uczestniczyli Inspektorzy: Inspekcji 
Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych, Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Pań-
stwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni – 6: z Głubczyc, 
Kluczborka-zastępca, Namysłowa, Nysy, Prudnika i Strzelec 
Opolskich), Inspekcji Ochrony Środowiska, przedstawicie-
le Związków Zawodowych działających w wymienionych 
inspekcjach (NSZZ „Solidarność”, Związku Zawodowego 
Pracowników Rolnictwa w RP przy WIORiN w Opolu i 
NSZZ Pracowników Służby Sanitarno-Epidemiologicznej 
Województwa Opolskiego) oraz Posłanka Janina Okrągły 
i Poseł Rajmund Miller.

Przewodnicząca MOZ NSZZ „Solidarność” przy WSSE 
w Opolu Ewa Brykalska witając zaproszonych gości, jak 
i licznie przybyłych członków związku oraz pracowników 
inspekcji sanitarnej, zwróciła uwagę, iż celem debaty jest 
nie tylko „walka” o pracowników i mienie Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej, pominiętych lub zmarginalizowanych 
w obu projektach ustaw, ale przede wszystkim zwrócenie 
uwagi na bezpieczeństwo żywności, które według prof. 
Andrzeja Wojtczaka „jest zbyt poważnym zagadnieniem 
bezpośrednio związanym z bezpieczeństwem zdrowotnym 
państwa, aby ryzykować obniżenie jego poziomu wskutek 
radykalnych i nieprzemyślanych zmian, które mogą spowo-
dować pogorszenie efektywności nadzoru i zagrozić zdrowiu 
publicznemu w Polsce”.Dorota Walczak, Przewodnicząca 
Sekcji Krajowej Pracowników  Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznych NSZZ „Solidarność”, omówiła obecną sytuację 
Inspekcji Sanitarne, w całym kraju oraz przedstawiła 
działania podejmowane przez związkowców. Padły słowa                     
o zagrożeniu dla zdrowia publicznego przy powołaniu nowej 
Inspekcji, dla pracowników, ponieważ nowa ustawa (projekt 
PO) nie przewiduje przejęcia wszystkich pracowników                         
i laboratoriów. Zwróciła uwagę, że bez informowania i 
uświadamiania jakie są zadania Inspekcji Sanitarnej dla 
zdrowia społeczeństwa, dojdzie do jej rozebrania na kawałki. 
Ustawa wymaga dopracowania szczegółowych rozwiązań 
dla ochrony zdrowia na właściwym poziomie. 

Przedstawiciel Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” 
Śląska Opolskiego, Zastępca Przewodniczącego Grzegorz 
Adamczyk zwrócił uwagę na powagę sytuacji. Debata to 
rozmowa, szukanie kompromisu, ale czy jest jeszcze czas 
na rozmowy? Zdrowie publiczne, choroba dzików, wirus 
Ebola, E. coli w wodzie, dlaczego o tym słyszymy – bo 

Inspekcje działają sprawnie i bardzo dobrze do tej pory. Dla-
czego chcą wrzucić wszystko do jednego worka? Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Środowiska, Minister 
Zdrowia, każdy z nich nakłada na swoje inspekcje zadania 
poprawiające funkcjonowanie Państwa. Powstają projekty, 
które zamieszają. Poprawia się tam gdzie jest źle, a Inspekcje 
wykonują swoje zadania doskonale. Inspekcje oceniane są 
przez Unię Europejską, przez kolejne audity - dobrze funk-
cjonują. Jaki cel ma łączenie Inspekcji?

Aleksandra Dubińska, członek MOZ NSZZ „Solidar-
ność” przy WSSE w Opolu/Oddział Higieny Żywności, 
Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Namysłowie 
przedstawiła prezentację nt.  „Projekty ustaw o Państwowej 
Inspekcji Weterynarii i Żywności i Państwowej Inspekcji 
Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii: rozwiązania i 
oczekiwane efekty”, a Maria Jeznach – Kierownik Od-
działu Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku 
WSSE w Opolu omówiła zadania jakie wykonuje Inspekcja 
Sanitarna w zakresie  „Nadzór nad bezpieczeństwem żyw-
ności sprawowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną 
województwa opolskiego”.

Oba projekty ustaw (w różnym stopniu) zakładają po-
łączenie w jeden organ kompetencji 5 inspekcji: Inspekcji 
Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Na-
siennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
-Spożywczych oraz części Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
(w zakresie odpowiedzialności za higienę bezpieczeństwa 
żywności) i Inspekcji Ochrony Środowiska.

Według ich autorów konsolidacja zadań w ramach jednej 
inspekcji ma doprowadzić nie tylko do racjonalizacji za-
trudnienia („optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich”), 
redukcji liczby kontroli przy jednoczesnym podniesieniu 
ich kompleksowości i skuteczności, ale przede wszystkim 
odciążyć producentów żywności, poddawanych obecnie 
zbyt licznym kontrolą „absorbującym ich czas i środki”. 

Uczestnicy debaty w trakcie gorącej dyskusji za-
stanawiali się czy na pewno uda się w jednej inspekcji 
zgromadzić tyle kompetencji na raz? Czy połączenie 
inspekcji na pewno zmniejszy liczbę etatów, kontroli, 
koszty finansowe i spowoduje brak sporów kompeten-
cyjnych? Czy poprawi jakość nadzoru nad bezpieczeń-
stwem zdrowotnym żywności?

Czy powołanie nowej inspekcji jest konieczne

dok. na str. 6
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Głos w dyskusji zabrali także Posłowie. Posłanka Ja-
nina Okrągły: pomysł posłów PO wzbudza sporo kontro-
wersji, kilkakrotnie był zmieniany. Czy jest to zły pomysł? 
Co z Inspekcją Sanitarną, która mieści się w „Zdrowiu 
Publicznym” – są wątpliwości: Minister Zdrowia wielo-
krotnie krytykował pomysł połączenia inspekcji. Jaki będzie 
podział obowiązków (między ministerstwami)? W kwestii 
niedofinansowania pracowników - otrzymała enigmatyczną 
odpowiedź, że za płace odpowiada Wojewoda.     

Natomiast Poseł Rajmund Miller jest przeciwko temu 
projektowi (PO). Nie można burzyć tego co jest dobrze zor-
ganizowane i pracuje. Zaleca się, ale nie jest to konieczne. 
Wśród posłów PO jest dużo osób, które również są prze-
ciwko temu projektowi. Są inne drogi do powiązania służb 
państwowych. W tej ustawie nie ma zapisów o pracownikach 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Jakie będą koszty 
tworzenia nowej Inspekcji? Tego nikt dokładnie nie podał, 
nie policzył. Zauważył również, iż należy wprowadzić 
podległość pionową służby. Stwierdził : „Jestem tu po to 
aby wysłuchać wniosków i przekazać wyżej”.

Witold Dereń Przewodniczący MOZ NSZZ Solidarność 
przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu, 
Rafał Żołnierz Przewodniczący Związku Zawodowego 
Pracowników Rolnictwa w RP przy WIORIN w Opolu i 
Zbigniew Krakowski z-ca Przewodniczącej Organizacji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” WIOŚ w trakcie dyskusji 
stwierdzili, że obecne Inspekcje mają swoje niedoskonałości 
w pełnionym nadzorze, ale w obecnej sytuacji najlepszym 
rozwiązaniem będzie uszczegółowienie współpracy In-
spekcji w oparciu o rozporządzenia szczegółowe a nie ich 
burzenie. 

Efektem debaty jest „Stanowisko Końcowe” (w 
złączeniu), które zostało przez jej uczestników przyjęte 
bez sprzeciwów. 

MOZ NSZZ „Solidarność” przy WSSE w Opolu pla-
nuje dalsze działania związane z planami konsolidacji 
inspekcji, poprzez m.in. spotkania z parlamentarzystami z 
Opolszczyzny. 

Pragnę  bardzo serdecznie podziękować koleżankom 
i kolegom z MOZ NSZZ „Solidarność” przy WSSE w 
Opolu za pomoc w przygotowaniu i  przeprowadzeniu 
debaty.

   Ewa Brykalska 
Przewodnicząca MOZ NSZZ „Solidarność” 

przy WSSE w Opolu

Komisja Krajowa po ukonstytuowaniu się 9 października 
2014 r. zebrała się na pierwszym posiedzeniu, wybierając 
na wniosek Przewodniczącego KK Piotra Dudy nowe Pre-
zydium.  W skład Prezydium weszli: 

Piotr Duda – przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”,  Bogdan Biś – pierwszy zastępca przewod-
niczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Tadeusz 
Majchrowicz – zastępca przewodniczącego Komisji Krajo-

NSZZ „Solidarność” apeluje do Premier Ewy Ko-
pacz o pilne zmiany prawa dotyczącego agencji pracy 
tymczasowej, zwracając uwagę na poważne nadużycia 
w ich funkcjonowaniu.

- Od lat zwracamy uwagę na patologie związane z 
funkcjonowaniem agencji pracy tymczasowej w Polsce – 
czytamy w liście otwartym.

Zdaniem Związku agencje utrzymują pracowników 
przez wiele lat na tzw. wiecznej tymczasowości, korzysta-
jąc z luk w przepisach ustawy o zatrudnianiu pracowników 
tymczasowych. Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, że 
agencje obchodzą art. 20 ustawy, która ogranicza w czasie 
zatrudnienie za pośrednictwem agencji – czytamy dalej. 
Chodzi o proceder kierowania pracownika do tego samego 
pracodawcy użytkownika przez różne agencje pracy tym-
czasowej, często zakładane przez tego samego właściciela. 
W ten sposób praca tymczasowa może trwać nawet kilka lat.

Wraz z listem NSZZ „Solidarność” przesłała również 
projekt ustawy, który został złożony 8 maja 2012 r. pre-
mierowi Donaldowi Tuskowi. Co ważne, projekt ten jest 
zgodny z rekomendacjami Państwowej Inspekcji Pracy, 
która 8 października br. zaprezentowała swój raport podczas 
posiedzenia sejmowej komisji ds. kontroli państwowej. 
Raport w dużej mierze potwierdza zarzuty „Solidarności”. 
Czytamy w nim: agencje pracy tymczasowej, jak i przed-
siębiorcy korzystający z pracy pracowników tymczasowych 
jako pracodawcy użytkownicy stosują różne – nie zawsze 
zgodne z prawem – rozwiązania, które nie sprzyjają stałemu 
zatrudnieniu osób wykonujących pracę tymczasową.

Sprawa dot. ponad pół miliona osób zatrudnianych 
przez agencje. Ogromną grupę z nich stanowią kobiety 50+, 
których sytuacja na rynku pracy jest szczególnie trudna. 
Zdaniem Związku to wyjątkowo bulwersujące i wymaga 
szybkiej reakcji.

Pełną wersję listu można projekt nowelizacji ustawy o 
agencjach pracy tymczasowej można przeczytać na stronie 
www.solidarnosc.org.pl. 

Agencje pracy 
wiecznie 

tymczasowej

Prezydium KK 
wej NSZZ „Solidarność”, Bogdan Kubiak – zastępca prze-
wodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność, Jerzy 
Jaworski – zastępca przewodniczącego i skarbnik Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność, Ewa Zydorek – sekretarz 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”,  Henryk Nako-
nieczny – członek prezydium.

Źródło informacji: www.solidarnosc.org.pl

dok. ze str. 5
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Posłowie przegłosowali oskładkowanie umów zleceń 
i umów członków rad nadzorczych. - To drobny krok 
w dobrym kierunku, ale niewystarczający – ocenia 
„Solidarność” i dodaje – nasze kampanie zaczynają 
przynosić efekty.

Zgodnie z nowelizacją (z dnia 23 października 2014 r.)  
od stycznia 2016 r. osobom zatrudnionym na umowy zlece-
nia oraz członkom rad nadzorczych będą potrącane składki 
na ZUS. Jednak składki będą naliczane tylko do poziomu 
minimalnego wynagrodzenia. To efekt prowadzonych przez 
„Solidarność” kampanii przeciwko umowom śmieciowym, 
z których największa „Syf – Syzyf” prowadzona była je-
sienią 2012 r. - To drobny kroczek w dobrym kierunku, ale 
niewystarczający. Szkoda, że tylko od umów zleceń i rad 
nadzorczych, i tylko do poziomu minimalnego wynagrodze-
nia – komentuje szef „Solidarności” Piotr Duda.

Związek domaga się oskładkowania od pełnych docho-
dów nie tylko zleceń i rad nadzorczych, ale również umów 
o dzieło. - Taki projekt ustawy złożyłem na ręce ówczesnego 
premiera w maju 2012 r. wraz z projektem o agencjach pracy 
tymczasowej i nadal będziemy się tego domagać – podsu-
mował przewodniczący. Związkowcy krytycznie oceniają 
również czas wprowadzenia ustawy w życie, czyli styczeń 
2016 r. To ich zdaniem pokazuje jak powszechne jest sto-
sowanie tych umów, skoro pracodawcy nie są w stanie już 
w 2015 r. płacić składek na ZUS od zatrudnianych w ten 
sposób pracowników.

www.solidarnosc.org.pl 

Przez trzy dni (17-19 września)  czteroosobowa delega-
cja związkowców z naszego Regionu gościła w Poczdamie. 
Wizyta odbyła się w ramach współpracy Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego i niemieckiej cen-
trali związków zawodowych DGB Region Mark Branden-
burg. Tym razem byli to przedstawiciele Ochrony Zdrowia 
będący członkami Zarządu Regionu: Bronisława Furtak, 
Judyta Grajcar, Marcin Laskowski i Marek Szulc (część 
z nich jest także przedstawicielami Regionalnej Sekcji 
Ochrony Zdrowia). 

Do Poczdamu przybyliśmy w godzinach popołudnio-
wych. Przywitał nas  Detlef Almagro Velazquze, przed-
stawiciel DGB Region Mark Brandenburg oraz nasza 
tłumaczka Ewa Niedbała. 

Organizatorzy stanęli na wysokości zadania, mieli-
śmy spotkanie z członkami ver.di, którzy reprezentowali 
Służby Państwowe, a przede wszystkim służbę zdrowia. 
Po spotkaniu udaliśmy się na zwiedzanie Kliniki Ernsta 
Von Bergena w Poczdamie. Tu zapoznaliśmy się z sytuacją 
służby zdrowia, jej działalnością, usługami jakie świadczą 
oraz rolą związków zawodowych i Rady Pracowników w 
życiu kliniki. Pytań zarówno z naszej strony jak i ze strony 
niemieckiej na temat działalności opieki zdrowotnej było 
wiele. Nie wszystkie udało się zadać. To co tam zobaczy-
liśmy przekonało nas, że usługi tam świadczone są na bar-
dzo wysokim poziomie. Jednak jest to wynikiem zupełnie 
innego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. W Niemczech 
funkcjonuje wiele Kas Chorych, nie ma monopolu na 
ubezpieczenia zdrowotne i kontraktowanie placówek jest 
na innym poziomie. 

Pytaniem jest czy taki system uda nam się kiedykolwiek 
wprowadzić? Być może, ale to będzie wymagało wiele pracy 
i wysiłku od naszych Parlamentarzystów.

 Rewizyta związkowców niemieckiej służby zdro-
wia w Opolu zaplanowana jest na 10-12 grudnia 2014 r.

Judyta Grajcar
Przewodnicząca Regionalnej 

Sekcji Ochrony Zdrowia
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego 

Posłowie 
oskładkowali zlecenia. 

Syzyf działa!

Wizyta związkowców 
z ochrony zdrowia 

w Poczdamie

Z okazji święta całą społeczność kolejarską proszę o 
przyjęcie życzeń coraz lepszych warunków pracy, rozwoju 
zawodowego, spokojnego bytu oraz życzliwości ze strony 
korzystających z usług kolei.

Serdeczne życzenia w imieniu Zarządu Regionu NSZZ 
„Solidarność” kieruję do aktywnych zawodowo kolejarzy, 
osób współpracujących z kolejnictwem, Waszych rodzin i 
seniorów.

Niech Patronka Święta Katarzyna Aleksandryjska czuwa 
nad Wami, otacza opieką i błogosławi w życiu prywatnym 
i zawodowym. 

Przewodnicząca Zarządu Regionu
 NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego

Cecylia Gonet

25 listopada 
– Święto Kolejarzy
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Blisko dwustuosobowa grupa Pocztowców w całej 
Opolszczyzny 18 października uczestniczyła w ogólno-
polskiej manifestacji pracowników Poczty Polskiej przed 
Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w Warszawie.

Tak, więc mniej więcej, co siódmy pracownik Poczty 
Polskiej z województwa opolskiego pojawił się na tym świę-
cie jedności załogi w Dniu Łącznościowca. Pokazaliśmy, że 
potrafimy się zmobilizować w walce o prawa pracownicze 
oraz w obronie Naszej Firmy przed jej degradacją.

Udział w manifestacji wzięło, co najmniej 8 tys. pra-
cowników Poczty Polskiej w całej Polski. Tymczasem w 
mediach dominowała informacja o 1, 5 tys. protestujących. 
Zakłamanie mediów przeszło wszelkie granice. W autoka-
rze, w drodze na manifestację, tłumaczyłem koleżankom i 
kolegom, że zapewne nas policzą metodą entomologiczną 
„na Niesiołowskiego”. To znaczy: 6 nóg = 1 manifestant, 
co zresztą w przypadku manifestacji organizowanych przez 
NSZZ „Solidarność” zazwyczaj ma miejsce. Tymczasem 
informacje, co do ilości protestujących uległy jeszcze więk-
szemu przekłamaniu. 

Tu widać zaangażowanie rządu i zarządu PP w wyci-
szenie medialne i marginalizację tego wielkiego protestu. 
Podam prosty przykład. W opolskiej Hali Gwardii, znanej 
miłośnikom szczypiorniaka, jak też pocztowcom, (którzy 
wraz ze swymi dziećmi uczestniczyli w organizowanych 
tam przez laty pocztowych Mikołajkach), na widowni 
znajduje się akurat 1, 5 tys. miejsc siedzących. Według 
ilości podanych w mainstreamowych mediach, te tłumy 
sprzed Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, można by 
było posadzić na widowni wspomnianej sportowej areny. 
Kto był zarówno na manifestacji, jak i w Hali Gwardii, ma 
jasny obraz medialnego zakłamania.

Dariusz Jackowski

Źródło informacji: http://www.solidarnosc-poczta-
polska-opole.home.pl

W siedzibie Zarządu Regionu odbyła się Konferencja 
prasowa Rady Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego. Przewodniczący 
Piotr Pakosz przedstawił warunki pracy i sytuację płacową 
w opolskiej oświacie. Jasno przedstawił żądania ustalone 
podczas zebrań Sekcji Krajowej - 9% podwyżka płac od 
1 stycznia 2015 roku.

Materiał na ten temat ukazał się w TVP Opole. Za-
praszamy do obejrzenia. Autorem materiału jest Mariusz 
Studzienny. Redaktor Adam Wołek przygotował materiał z 
Konferencji, który opublikowany został na stronie interne-
towej i na antenie Radia Opole. Najpoczytniejszy dziennik 
Opolszczyzny - NTO na stronie drugiej wydania z dnia 
14 października opublikował tekst autorstwa Pani Iwony 
Kłopockiej. Tam również przeczytacie jakie są nasze ocze-
kiwania i żądania wobec Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Marcin Szwedowski – Sekretarz RSROiW NSZZ „S’ 
Śl. Opolskiego

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, 
że 12 października 2014 r. 

odeszła na wieczną służbę do Pana

CELINA GAWRYŚ

członek Miejskiej Komisji 
Emerytów i Rencistów
NSZZ „Solidarność” 

Śląska Opolskiego w Opolu
Wyrazy głębokiego współczucia 

i słowa otuchy

CÓRCE I SYNOWI Z RODZINAMI

składają koleżanki i koledzy 
z MKEiR w Opolu

Pocztowcy 
z Opolszczyzny 
na manifestacji 
w Warszawie

Sytuacja 
polskiej oświaty
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W dniu 17 października 2014 r. MOZ NSZZ Solidar-
ność przy Alchemii S.A. w Warszawie wszczął spór zbio-
rowy z pracodawcą. Negocjacje płacowe, które odbyły 
się 8 października zakończyły się fiaskiem, pracodawca 
kategorycznie i jednoznacznie odmówił dokonania wzro-
stu plac dla pracowników Alchemia S.A. 

Spółka Akcyjna Alchemia S.A. zatrudnia obecnie 450 
pracowników w Zakładzie WRA w Zawadzkiem, z czego 
340 jest członkami NSZZ Solidarność. Pracownicy Alche-
mia  S.A. domagają się godnego i równego traktowania. 
Żądają podwyżek płac adekwatnych do ciężkiej i niebez-
piecznej pracy hutnika.

Bałagan organizacyjny w Spółce, stosowanie wielu 
regulaminów wynagradzania powoduje ogromne zróżnico-
wanie wynagrodzeń pracowniczych.  Niestety Zakład WRA 
w Zawadzkiem jest w trudnej sytuacji, ponieważ przez dwa 
lata toczyły się sprawy sądowe przeciwko pracodawcy o 
uznanie wypowiedzeń zmieniających za bezskuteczne. Sąd 
zarówno pierwszej jak i drugiej instancji przychylił się do 
pozwów pracowników WRA i uznał działania pracodawcy 
za niezgodne z prawem . Pozwy złożyło 270 pracowników 
i dzięki prowadzeniu sprawy przez  prawników Zarządu 
Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego od 1 li-
stopada zostaną w większości sprawach przywrócone stare 
warunki pracy i płacy. Nie znaczy to jednak, że pracownicy 
znacznie odczują zwiększenie wynagrodzeń. Przez dwa 
lata rodzimy pracodawca – Spółka Giełdowa (gdzie właś-
cicielem jest jeden z najbogatszych ludzi w Polsce) gnębi 
pracowników, systematycznie obniżając płace w obszarach 
gorzej uregulowanych prawnie.

Sytuacja podobna do zakładu z Zawadzkiego jest  
w Hucie Batory w Chorzowie. Jedynie zakład Rurexpol 
w Częstochowie, dzięki podpisaniu w 2005 r. przez pra-
codawcę ze związkami zawodowymi dziesięcioletniego 
Pakietu Socjalnego, może oddychać do listopada 2015 r. 
z ulgą, mimo ciągłych prób czynionych przez Alchemię  
w kierunku pozbawienia pracowników Pakietu Socjalnego, 
z szantażem włącznie. 

W spór zbiorowy obok Solidarności weszły jeszcze trzy 
inne organizacje związkowe. Natomiast pozostałe działające 
w Rurexpolu w Częstochowie wystąpiły do pracodawcy z 
poparciem działań w kierunku dążenia do wynagrodzeń 
średnich w hutnictwie. NSZZ Solidarność, jako niewątpli-
wie wiodący związek zawodowy będzie wszelkimi siłami 
dążył do poprawy warunków życia pracowników Alchemia 
S.A.  Liczymy na jedność wśród załogi Alchemia S.A.  
/1400 pracowników/ jak również na poparcie i wsparcie w 
ewentualnych działaniach środowisk solidarnościowych 
z trzech regionów – Śl. Opolskiego, Częstochowskiego  
i Śląsko Dąbrowskiego.

    Dariusz Brzęczek                                              
 Przewodniczący MKZ NSZZ Solidarność 

 przy Alchemii S.A. w Warszawie 
z siedzibą w Zawadzkiem

Edward 
Chrostek 
(22.07.1936 – 25.10.2014 r.)

Edward Chrostek urodził się 
22 lipca 1936 r. w Tychach. Z wy-
kształcenia był prawnikiem, radcą 
prawnym, absolwentem wydziału 
prawa Uniwersytetu Wrocławskiego i podyplomowego 
studium dziennikarskiego Uniwersytetu Śląskiego w Kato-
wicach.  Zatrudniony był na stanowisku radcy prawnego 
m.in.: w Zarządach Regionu NSZZ „Solidarność” Śląsko 
Dąbrowskiego ( w latach 1992  - 1995) i Śląska Opolskiego 
(udzielając porad w Oddz. ZR w Kędzierzynie – Koźlu od 
1995 r. niemal do śmierci).

Edward Chrostek od 1966 r. był członkiem Stronnictwa 
Demokratycznego. Od 1969 r. radnym Miejskiej Rady 
Narodowej w Tychach, wiceprzewodniczącym Prezydium 
tej rady do 1976 r. Od 1977 r. wiceprezydentem miasta 
Katowic, a od 1980 r. prezydentem miasta Świętochłowice 
do dnia 13 grudnia 1981 r. W latach 1998 – 2002 radny 
rady powiatu w Prudniku. W latach 1972 – 1976 poseł na 
Sejm PRL VI Kadencji. Sekretarz Sejmu, członek Sejmowej 
Komisji Przemysłu Ciężkiego i Maszynowego oraz Komisji 
Handlu i Usług. 

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem 
XXX-lecia PRL, Złotą Odznaką Zasłużonego w Rozwoju 
Województwa Katowickiego, Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej. 

W dniu 30 grudnia 2013 r. Krajowa Rada Radców 
Prawnych przyznała Kryształowe Serce Radcy Praw-
nego za usługi prawne na rzecz śląskich pracowników 
pro bono w sprawach prawa rodzinnego i opiekuńczego 
oraz prawa pracy. 

Edward Chrostek zmarł  25 października 2014 r. Został 
pochowany na cmentarzu parafialnym w miejscowości 
Trzebina (dekanat Prudnik) gdzie mieszkał wraz z rodziną.  

      (jm) 

23 października odbyły się wybory do władz Organi-
zacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy Spółdzielni 
Inwalidów „INMET” w Kędzierzynie – Koźlu. 

Przewodniczącym organizacji został Piotr Filipczak. 
Funkcję z-cy przewodniczącego, sekretarza będzie pełnił 
Waldemar Smoliński a z-cę przew. skarbnika Brygida 
Migdał.  Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” 
Śląska Opolskiego 2 października 2014 r. podjęło uchwałę 
o zarejestrowaniu organizacji.  

Nowa organizacja

Spór zbiorowy 
w Alchemii
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30. rocznica
śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

19 października w Opolu


