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Boże Narodzenie 2014
Nowy Rok 2015
Niech Święta Narodzenia Pańskiego
przyniosą pokój, radość
i nadzieję na spełnienie wszystkich
marzeń w nadchodzącym
Nowym Roku
a światło choinki
- symbol radości z narodzenia Jezusa
oświetla zawsze Wasze życie
i pozwala odnaleźć właściwą drogę
życzy
w imieniu Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność”
Śląska Opolskiego
Przewodnicząca ZR
Cecylia Gonet

Z okazji święta pracowników zakładów górniczych, cementowych i wapienniczych
składam wszystkim zatrudnionym w tej branży najserdeczniejsze życzenia,
sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.
Życzę długich lat życia w zdrowiu, szczęścia
i błogosławieństwa Bożego na każdy dzień.
Niech Was nieustannie wspiera patronka św. Barbara,
sprawując opiekę nad Wami i Waszymi rodzinami.
Szczęść Boże!

Przewodnicząca ZR
Cecylia Gonet
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Alchemia S.A.
- Kapitalizm bez ludzkiej twarzy
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ
,,Solidarność” przy Alchemii S.A. w Warszawie z siedzibą w Zawadzkiem obecnie toczy dwa spory zbiorowe
z pracodawcami: Alchemią S.A. w Warszawie oraz
Walcownią Rur Andrzej Sp. z o.o. w Zawadzkiem.
Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem będąca w strukturach Alchemii S.A. w Warszawie zatrudnia obecnie
470 pracowników (z czego NSZZ Solidarność zrzesza
327 członków) natomiast Walcownia Rur Andrzej Sp. z
o.o. w Zawadzkiem, zatrudnia 14 pracowników (z czego
NSZZ Solidarność zrzesza 13 członków).
W Spółce Akcyjnej Alchemia, która obejmuje obok
zakładu WRA również zakłady Rurexpol w Częstochowie –
400 pracowników (z czego 90 członków NSZZ Solidarność)
oraz zakład Huta Batory w Chorzowie – 610 pracowników
(z czego 40 członków NSZZ Solidarność) spór trwa od 14
października 2014 r. Pierwsze spotkanie w ramach rokowań
odbyło się 13 listopada 2014 r. i zakończyło się fiaskiem.
Strony sporu usztywniły swoje stanowiska. NSZZ ,, Solidarność” żąda podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego
o 500 zł brutto od 1 listopada, natomiast pracodawca nie
widzi możliwości wzrostu wynagrodzeń w świetle sytuacji
ekonomicznej firmy. Strona związkowa jest przekonana, iż
wzrost wynagrodzeń pracowniczych jest możliwy, a nawet
konieczny mając na uwadze dramatyczną sytuację finansową
pracowników. Swoje stanowisko opieramy na wynikach
finansowych Alchemia S.A. za I półrocze 2014 r. Obserwujemy bardzo dobrą sytuację sprzedażową w zakładzie
WRA w Zawadzkiem, oraz znaczne ożywienie produkcyjne
w zakładzie Huta Batory w Chorzowie. Następne spotkanie
wyznaczono na 10 grudnia br.
Jesteśmy zdeterminowani w naszych działaniach, a brak
dobrej woli pracodawcy spowoduje z pewnością spisanie
protokołu rozbieżności i wejście do następnego etapu sporu, który umożliwi działania bardziej radykalne w ramach
ustawy o rozwiązywaniu sporu zbiorowego.
Wprowadzenie przez pracodawcę (tydzień przed przejęciem wymienionych zakładów produkcyjnych) w życie
regulaminów wynagradzania, pracy i ZFŚS spowodowało
obniżenie i tak niskich wynagrodzeń.
Alchemia S.A. przegrała w sądach wiele spraw pracowniczych, między innymi z pracownikami Zakładu WRA,
gdzie 230 pracownikom z początkiem listopada 2014 r. sąd
przywrócił warunki płacy sprzed przejęcia tj. 7 stycznia
2014r. Niepokojącym i bolesnym jest fakt, iż pracodawcy
większa przyjemność sprawia wypłacanie środków finansowych zasądzonych przez sąd Skarbowi Państwa i Sądowi
aniżeli swoim pracownikom.
Apelujemy do pracodawcy jak również do właściciela
o poważne potraktowanie problemu i rozwiązanie go w
sposób polubowny.
W WRA Sp. z o.o. spór został wszczęty w dniu 4 listopada 2014 r. i dotyczy żądania zaprzestania łamania prawa
przez pracodawcę, którego właścicielem jest Alchemia
S.A. oraz zapłacenia bezprawnego zaboru wynagrodzenia

– premii regulaminowej zapisanej w obowiązującym regulaminie premiowania, który stanowi załącznik do regulaminu
wynagradzania pracowników Spółki. Pracodawca pozbawił
pracowników z dniem 1 kwietnia 2014 r. premii regulaminowej, z dniem 1 stycznia 2014 r. obniżył bezprawnie wynagrodzenie urlopowe, a na dokładkę pozbawił pracowników
w świetle prawa w 2014 r. ZFŚS.
W sumie pracownicy otrzymują wynagrodzenie pomniejszone o 500 zł miesięcznie.
W odpowiedzi na skargę złożoną przez naszą organizację
związkową Państwowa Inspekcja Pracy wystąpieniem do
pracodawcy poparła stanowisko NSZZ Solidarność mówiące
o łamaniu prawa pracowniczego w Spółce. Niestety pracodawca potraktował wystąpienie Inspektora Pracy jako jego
osobistą opinię w tej sprawie nieniosącej skutków nakazu,
które by respektował.
W dniu 21 listopada 2014 r. wyznaczono I spotkanie
w ramach rokowań w sporze, jednak do niego nie doszło,
gdyż pracodawca dwie godziny przed wyznaczonym terminem je odwołał. Jednak determinacja pracowników oraz
perfidia w działaniu pracodawcy spowodowały, iż czterech
pracowników Spółki złożyło pozew w Sądzie Rejonowym
w Opolu przeciwko pracodawcy. Zjawisko tak złego traktowania pracowników i nagannego zachowania pracodawców
możemy zaobserwować również w innych firmach naszego
województwa.
Przewodniczący MOZ NSZZ Solidarność przy Alchemii S.A
Dariusz Brzęczek

Informacja
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ
,,Solidarność”, przy Alchemii S.A. w Warszawie z
siedzibą w Zawadzkiem Uchwałą z dnia 10.11.2014 r.
objęła obszarem swojego działania Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Zawadzkiem. Na dzień podjęcia
Uchwały Deklaracje członkowskie złożyło 10 pracowników GOSiT.
DB
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Kolejarze
na Jasnej Górze

W dniach 15 i 16 listopada odbyła się 31. Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy Przewodniczył jej abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu
Polski, metropolita poznański.
W niedzielę 16 listopada, na centralnej Sumie zgromadziło się ponad 7 tys. osób. Przybyli przedstawiciele Spółek
PKP S.A., prezesi, dyrektorzy, związkowcy, senatorowie
i posłowie wywodzący się ze środowiska kolejarskiego.
Obecne były także delegacje kolejarzy z Białorusi, Francji,
Słowacji i Węgier. Eucharystii przewodniczył abp Stanisław Gądecki, a koncelebrowali duszpasterze środowiska
kolejarskiego na czele z ks. Eugeniuszem Zarębińskim,
krajowym duszpasterzem kolejarzy. Oprawę muzyczną
przygotowała Orkiestra Kolejowa i Zespół z Siedlec.
Pielgrzymka była podziękowaniem za kanonizację Jana
Pawła II – papieża rodziny i Jana XXIII papieża dobroci, za
pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Ojczyzny w 1979
roku (35. rocznica), która odnowiła oblicze naszej ziemi oraz
za 20. lat służby Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy
Polskich środowisku kolejarskiemu. Zebranych powitał o.
Krystian Gwioździk podprzeor Jasnej Góry.
W homilii abp Stanisław Gądecki powiedział: „W bliskości liturgicznego wspomnienia swojej patronki św. Katarzyny Aleksandryjskiej, przybywają tutaj kolejarze wraz ze
swoimi rodzinami z całej Polski, z wyrazami wdzięczności
za Jej opiekę w mijającym roku, i z prośbą o dalsze duchowe wsparcie”. Nawiązując do odczytanej przypowieści o
talentach kaznodzieja zaznaczył: „Ta przypowieść wzywa
każdego kolejarza i wszystkich członków ich rodzin do
nieustannego rozwoju, a jednocześnie przestrzega przed
skutkami grzechu zaniedbania (…) Będąc wyposażonym w
rozum i wolność każdy z nas bierze osobistą odpowiedzialność za własny rozwój, za własne zbawienie”. „Wszystkie
talenty, jakiekolwiek otrzymaliśmy, mają ostatecznie za
zadanie służyć chwale Bożej” – podkreślił arcybiskup.
Na zakończenie został odczytany telegram papieża
Franciszka skierowany do kolejarzy. Ojciec Święty włączył w swoją modlitwę wszystkich obecnych i zachęcił „do
odważnego przyznawania się do Chrystusa w codziennym
życiu, dochowania wierności Ewangelii, świadczenia o
Bogu wśród swoich bliskich, w rodzinach, w parafiach, w
środowiskach pracy”.
Przed Mszą św. pielgrzymi wysłuchali programu słowno
- muzycznego w wykonaniu Orkiestry Kolejowej i Zespołu
z Siedlec.
Źródło informacji: www.jasnagora.pl
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Pierwsze robocze
Obradująca 18 listopada w Warszawie Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wybrała nową radę krajowego
funduszu strajkowego oraz przyjęła nowy wzór deklaracji. To pierwsze robocze posiedzenie KK w tej kadencji.
Posiedzenie rozpoczęło się od modlitwy i złożenia
kwiatów na grobie patrona „Solidarności” bł. ks. Jerzego
Popiełuszki. Przewodniczący KK Piotr Duda przekazał
proboszczowi parafii św. Stanisława Kostki na warszawskim
Żoliborzu ks. dr Marcinowi Brzezińskiemu ufundowaną
przez Komisję Krajową wystawę poświęconą ks. Jerzemu
oraz podarował kopię dekretu ustanawiającego bł. ks. Jerzego Popiełuszkę patronem „Solidarności”.
Mieczysław Jurek, szef Zarządu Regionu Pomorze Zachodnie nadal będzie kierował Radą Krajowego Funduszu
Strajkowego - tak zdecydowali członkowie Komisji Krajowej. KK wybrała 15 osobową radę, która będzie rozpatrywała, przyznawała oraz wnioskowała do Komisji Krajowej o
dysponowanie środkami z krajowego funduszu strajkowego.
Oprócz przewodniczącego w radzie znaleźli się: Marek
Bogusz, Kazimierz Grajcarek, Grzegorz Iwanicki, Jerzy
Jaworski, Waldemar Krenc, Bogdan Kubiak, Mirosław
Miara, Bogusław Motowidełko, Mirosław Piórek, Jerzy
Smoła, Waldemar Sopata, Kazimierz Staszewski, Leszek
Walczak oraz Jerzy Wielgus. Krajowy fundusz strajkowy jest
funduszem celowym, przeznaczonym na finansowanie akcji
związkowych i jest tworzony z części składki związkowej.
www.solidarnosc.org.pl

Sejm wybrał patronów
Patronami 2015 roku będą św. Jan Paweł II i Jan Długosz. Przypada bowiem 10. rocznica śmierci papieża i 600.
urodzin kronikarza. Rok 2015 będzie też Rokiem Teatru
Publicznego z okazji 250. rocznicy powstania najstarszego
w Polsce Teatru Narodowego w Warszawie. Taki zestaw
patronów ogłosił Sejm. Zgodnie ze swoim regulaminem
może ogłosić ich trzech.
Wyrazy głębokiego współczucia
JANUSZOWI KOCUR
z powodu śmierci
MAMY
składa
MOZ NSZZ „Solidarność”
Pracowników Energetyki Cieplnej Opolszczyzny
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Kierunek zmian
jest słuszny

Proponowane przez resort pracy zmiany w
Kodeksie pracy to wynik złożonej przez Związek skargi
do Komisji Europejskiej dotyczącej nadmiernego
wykorzystywania terminowych umów o pracę w Polsce.
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
pozytywnie oceniło kierunek proponowanych zmian, które
mają ograniczyć nadmierne wykorzystywanie terminowych
umów o pracę. Jednak maksymalny okres zatrudnienia na
podstawie takiej umowy wynoszący 33 miesiące jest zbyt
długi, ponieważ łącznie z okresem umowy o pracę na okres
próbny, czas zatrudnienia pracownika na podstawie umów
terminowych wynosiłby 3 lata. Taki okres nie powinien
przekraczać 24 miesięcy łącznie z okresem zatrudnienia na
okres próbny.
Na pozytywną ocenę zasługuje postulowany przez
„Solidarność” łączny limit liczby umów o pracę na czas
określony.
Związek ocenia negatywnie wprowadzenie otwartego
katalogu umów o pracę na czas określony, do których
nie będzie miała zastosowania ani zasada maksymalnego
łącznego czasu zatrudnienia na czas określony ani zasada
maksymalnego limitu odnowień. Na dodatek zmiana ta
może stać w sprzeczności z unijną dyrektywą dotyczącą
zatrudnienia na czas określony, która wymaga zastosowania
skutecznych metod ograniczania zatrudnienia terminowego
w praktyce.
W nowych przepisach dopuszcza się wypowiadania
umów na czas określony. NSZZ „Solidarność” zwraca
uwagę, że istotą umowy terminowej jest jej realizacja
przez cały okres, który strony wspólnie ustaliły. Tym
samym odejście od modelu obecnie obowiązującego, w
świetle którego wypowiadanie umowy na czas określony
jest wyjątkiem (oczywiście praktyka realizacji tej zasady
pozostawia wiele do życzenia) budzi poważne wątpliwości.
Prezydium KK przypomina również, że Komisja
Europejska w odpowiedzi na Skargę „Solidarności”
wskazuje, że prawodawstwo polskie niesłusznie wyklucza
przyuczanie do zawodu lub stosunki pracy zawarte w
ramach szczególnego publicznego lub wspieranego przez
władze publiczne programu szkolenia, integracji lub
przekwalifikowania zawodowego z zakresu ochrony przed
zawieraniem nadmiernej liczby następujących po sobie
umów na czas określony.
Wątpliwości Związku budzi również propozycja
jednostronnego decydowania przez pracodawcę o
zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy.
Pracownik powinien mieć prawo wyrażenia zgody.
Takie stanowisko prezentowane jest w orzecznictwie i
piśmiennictwie.
Źródło informacji: www.solidarnosc.org.pl

Zmiana radcy prawnego
w Zawadzkiem
Informujemy, że od listopada 2014 r. nastąpiła zmiana
radcy prawnego w Oddziale ZR w Strzelcach Opolskich
z/s w Zawadzkiem. Obecnie porad prawnych udziela
radca prawny Joanna Kazimirek – Podwińska w piątki
od 1230 do 1530.

Najlepsi pod względem
bezpieczeństwa pracy
14 listopada 2014 r.
Okręgowy Inspektorat
Pracy w Opolu nagrodził
opolskich pracodawców,
społecznych inspektorów
pracy oraz rolników, którzy
pozytywnie wyróżnili się
pod względem przestrzegania przepisów i zasad
bezpieczeństwa pracy.
W sztandarowym Konkursie PIP „Pracodawca
– Organizator Pracy Bezpiecznej”, którego celem
jest promocja przedsiębiorców wyróżniających się pod
względem dbałości o bezpieczne warunki pracy. Podczas
uroczystości Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu wyróżnił najaktywniejszych społecznych inspektorów pracy i 49
właścicieli małych zakładów pracy, zatrudniających do 20
pracowników. Otrzymali oni prestiżowe Dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy, będące potwierdzeniem praworządności
i dbałości o bezpieczeństwo pracowników.
Tegoroczna uroczystość zbiegła się w czasie z Jubileuszem 95-lecia Państwowej Inspekcji Pracy w naszym
kraju. Z tej okazji Okręgowy Inspektor Pracy wręczył okolicznościowe medale parlamentarzystom, przedstawicielom
władz samorządowych, a także reprezentantom organizacji
zrzeszających pracodawców, związków zawodowych oraz
instytucji współpracujących z PIP. Region NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego na konferencji reprezentował
Grzegorz Adamczyk – z-ca przewodniczącego ZR, który
odebrał medal dla NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska
Opolskiego.
(red.)

Kontynuacja szkolenia SOD

W pensjonacie Zielonym w Turawie przez trzy dni (19 –
21 listopada) trwało szkolenie SOD – II dla nowowybranych
przewodniczących organizacji związkowych „S”.
Szkolenie prowadził Grzegorz Adamczyk – trener
związkowy, z-ca przewodniczącego ZR. W drugim dniu
warsztatów uczestników odwiedziła przewodnicząca ZR
Cecylia Gonet, która omówiła bieżącą sytuacje związku i
odpowiadała na pytania uczestników.
W warsztatach uczestniczyło 14 związkowców.
Przypomnijmy, że pierwsza część szkolenia odbywała
się w maju i czerwcu 2014 r.
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„Można odejść na zawsze, byle stale być blisko”
Ks. Jan Twardowski

HUBERTOWI OZIMEK
z powodu śmierci

W obliczu ogromnej straty, jaka jest śmierć najbliższej
osoby, wyrazy głębokiego żalu i słowa otuchy

MAMY

RENACIE CZECH

składa
MOZ NSZZ „Solidarność”
Pracowników Energetyki Cieplnej Opolszczyzny

z powodu śmierci
MAMY

Wyrazy głębokiego współczucia
EDWARDOWI PAKOS
z powodu śmierci
MAMY
składa
MOZ NSZZ „Solidarność”
Pracowników Energetyki Cieplnej Opolszczyzny

Wyrazy głębokiego współczucia
STANISŁAWOWI SŁOWIAK
z powodu śmierci
MAMY
składa
MOZ NSZZ „Solidarność”
Pracowników Energetyki Cieplnej Opolszczyzny

Wyrazy głębokiego współczucia
LEOPOLDOWI KOSTIUK
z powodu śmierci
MAMY
składa
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Opolu

składają koleżanki i koledzy z MOZ NSZZ
„Solidarność” przy WSSE w Opolu

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że
20 listopada 2014 r. odszedł na wieczną służbę do Pana
NORBERT MICHALA
przewodniczący Komisji Oddziałowej
NSZZ „Solidarność”
przy RZGW we Wrocławiu
Zarząd Zlewni Środkowej Odry z/s w Opolu
Wyrazy współczucia i słowa otuchy
RODZINIE
składa
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska
Opolskiego

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że
22 listopada 2014 r. w wieku 64 lat odeszła na wieczną
służbę do Pana
JADWIGA LIPIŃSKA
była radca prawny Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
Wyrazy współczucia i słowa otuchy
RODZINIE
składa
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność”
Śląska Opolskiego

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że
10 listopada 2014 r. w wieku 50 lat zmarł
PAWEŁ BIELA
członek MOZ NSZZ „Solidarność”
przy Alchemia S.A. w Warszawie
- Zakład WRA w Zawadzkiem
Wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy
RODZINIE
składa
MOZ NSZZ „Solidarność” przy Alchemia S.A.
w Warszawie
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Pamięci
Bronisława Palika

Pamięci Bronisława Palika, działacza podziemnej
Solidarności w Opolu. W pierwszą rocznicę Jego śmierci.
Bronisław Palik urodził się 26 czerwca 1935 roku
w Tarnowskich Górach. Po skończeniu studiów inżynierskich, do 1974 roku pracował na Politechnice Gliwickiej.
Stamtąd przeniósł się do Opola i jako nauczyciel akademicki
wykładał w Wyższej Szkole Inżynierskiej ( dziś Politechnika
Opolska). W 1980 r. został członkiem NSZZ Solidarność.
Po wybuchu w grudniu 1981 r. stanu wojennego zaangażował się w działalność struktur podziemnych. Ukrywający
się wtedy przewodniczący ZR NSZZ „S” Śląska Opolskiego
Stanisław Jałowiecki, wprowadził Go do utworzonej Konspiracyjnej Rady Koordynacyjnej. Ponieważ wyznaczono
Mu rolę redaktora drukowanych w Sygnałach Wojennych
tekstów i organizowanie materiałów do druku, został „najgłębiej” zakonspirowany.
Po aresztowaniu wiosną 1982 roku „opolskiej
dwudziestki” wspólnie znoszono trudy więziennego życia.
W trakcie pobytu w areszcie poważnie zachorował, został
przewieziony do szpitala i wyłączony ze sprawy. Po wyroku
i wyjściu na wolność w 1983 roku zdecydował się na wyjazd
do Australii, gdyż nie mógł znaleźć pracy.
W SB-ckim areszcie podtrzymywał kolegów na
duchu gwiżdżąc znane melodie z piosenek i filmów. Był
bardzo muzykalnym człowiekiem i świetnie grał na pianinie.
21 października 2013 roku zginął w wypadku samochodowym w Australii. Cześć Jego Pamięci!
Koledzy z podziemnej Solidarności Opolskiej.

Bronek

Kiedyś razem i solidarnie, ramię w ramię:
Stan wojenny, konspiracja, walka i więzienie.
Wyjechałeś do Australii - my wciąż na scenie
Z komuną graliśmy teatr w niejednej bramie.
Wtedy odszedłeś trochę, teraz cały: Good bye!
Tragicznie w wypadku, hen, gdzieś na antypodach.
A ja ciągle słyszę, jak Ty, idąc po schodach
Gwiżdżesz, jak wtedy w areszcie: Most na rzece Kwai.
				
Wiesław Moliński

Dłuższa praca w Wigilię
to zły obyczaj
Jak co roku NSZZ „Solidarność” apeluje do pracodawców z branży handlowej o skrócenie pracy 24
grudnia, tj. w wigilię Bożego Narodzenia. Oto pełna
treść apelu:
Zbliża się grudzień, a wraz z nim najpiękniejsze polskie
święta – Boże Narodzenie. Dlatego jak co roku zwracam się
do Państwa z gorącym apelem o skrócenie czasu pracy Państwa placówek handlowych w Wigilię Bożego Narodzenia.
Wigilia to dla Polaków dzień niezwykły. Dzień, który
w rodzinnym gronie zdecydowana większość z nas spędza
przy Wieczerzy Wigilijnej, czekając na przyjście naszego
Zbawiciela – Jezusa Chrystusa. Ale to również dzień gorączkowych przygotowań, na które zwyczajnie potrzeba
czasu. Praca w tym dniu, w godzinach popołudniowych, to
zdecydowanie zły obyczaj.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” od dawna przypomina, że przedłużanie godzin pracy
sklepów w Wigilię do godz. 16.00 czy nawet 18.00 nie ma
ekonomicznego uzasadnienia. Natomiast dla naszych rodzin
i dzieci ma swoje negatywne skutki, a w wielu przypadkach
wręcz uniemożliwia pracownikom spędzenie tego wyjątkowego czasu wspólnie z rodziną.
Z roku na rok nasz apel spotyka się z coraz większą
przychylnością z Państwa strony. Coraz więcej placówek
kończy pracę już o godz. 14.00. W imieniu pracowników,
ich rodzin, a szczególnie wypatrujących pierwszej gwiazdki
dzieci – serdecznie Państwu za to dziękuję! Podtrzymując
ten dobry obyczaj, jak co roku apeluję, aby i w tym roku
Państwa sklepy zamknąć najpóźniej do godz. 14.00.
Koleżanki i koledzy z Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność”
PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Opolu
składają serdeczne gratulacje
DOROCIE I KAMILOWI KOCIUBA
z okazji narodzin córeczki ROKSANY
Małej Roksanie życzymy beztroskiego dzieciństwa,
a RODZICOM odkrywania nowych
uroków wspólnego życia.
Koleżanki i koledzy z Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność”
PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Opolu
składają serdeczne gratulacje
EWIE I KRZYSZTOFOWI BIELECKIM
z okazji narodzin syna MARKA MATEUSZA
Synkowi życzymy beztroskiego dzieciństwa,
a RODZICOM odkrywania nowych
uroków wspólnego życia.

Śląska Opolskiego grudzień 2014 r.
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Była kobietą świętą

- Ziemia białostocka jest wierna Bogu, Kościołowi i
ojczyźnie. Nigdy nie zawiodła. Z tej ziemi wyrósł błogosławiony ksiądz Jerzy, kapelan Solidarności. Jego matka
– Marianna Popiełuszko stała się wzorem dla wszystkich
matek – mówił ks. dr Paweł Nowogórski podczas uroczystości 30. rocznicy śmierci błogosławionego ks. Jerzego i
1. rocznicy śmierci Marianny Popiełuszko w Suchowoli.
Uroczystości zgromadziły 23 listopada w Suchowoli –
rodzinnej parafii ks. Jerzego i Jego matki – kilkaset osób,
w tym ok. 50 pocztów sztandarowych. Mszy św. przewodniczył metropolita białostocki abp Edward Ozorowski.
Rozpoczęły się od złożenia wiązanek kwiatów na grobie
Marianny Popiełuszko pochowanej rok temu na suchowolskim cmentarzu. – Marianna Popiełuszko przejęła misję
swego syna głosząc prawdę, sprawiedliwość, przebaczenie
i miłość chrześcijańską. „Mordercom mego syna wszystko
przebaczyłam. Niech im Bóg też przebaczy” – to słowa
Marianny Popiełuszko na wskroś przeszywające duszę
człowieka. Potrafiła przebaczyć oprawcom, choć dla matki
nie było to łatwe – mówił w poruszającej homilii ks. dr Paweł Nowogórski z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego
w Górsku. - Okazała się mężna i twarda. Zmarła w opinii
świętości. Modlę się o jej beatyfikację.
Podkreślił, że droga męczeństwa błogosławionego księdza Jerzego, a także Jego matki była naznaczona krzyżami.
- Przybyłem z Górska, gdzie w lesie znajduje się pochylony
krzyż, w miejscu, w którym kapelan Solidarności został
porwany. Tam ks. Jerzy wziął krzyż męczeństwa na swoje
ramiona. I wzywa nas byśmy zło dobrem zwyciężali. Przez
krzyż idzie się do zwycięstwa, do zmartwychwstania – innej
drogi nie ma! – wołał kapłan.
W homilii znalazło się także czytelne odniesienie do
bieżących wydarzeń po wyborach samorządowych, po których straciliśmy zaufanie do uczciwości przeprowadzanych
wyborów. - Proces nad Chrystusem trwa! Aktorzy dramatu
– procesu Chrystusa – żyją. Zmieniły się tylko ich nazwiska,
twarze, daty i miejsca urodzenia. Zmieniają się metody.
Dziś w procesie nad Chrystusem uczestniczą ci wszyscy,

którzy zadają ból i cierpienie swoim braciom,
którzy usiłują budować na kłamstwie, na fałszu,
zabierają współrodakom wolność. Jakie podobieństwo dzisiaj widzimy między Chrystusem
ociekającym krwią na krzyżu, a naszą zbolałą
Ojczyzną! – wołał. - Krzyże naszej ojczyzny,
nasze osobiste krzyże muszą doprowadzić do
zwycięstwa. Do zmartwychwstania nas i naszej
ojczyzny!
Bogdan Biś, pierwszy zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej, zaznaczył, że śp.
Marianna Popiełuszko to ikona Podlasia i wzór
do naśladowania dla wszystkich. – Cieszymy
się, że w 30. rocznicę śmierci błogosławionego
księdza Jerzego, został On patronem NSZZ
Solidarność. Tak zdecydował Ojciec Święty
Franciszek. Przywieźliśmy z Gdańska relikwiarz
NSZZ Solidarność, który na stałe znajduje się w kościele św.
Brygidy w Gdańsku. Nie byłoby tego relikwiarza bez daru
kurii białostockiej. Księże arcybiskupie, serdecznie dziękujemy za dar relikwii serca błogosławionego ks. Jerzego
Popiełuszki, które zostały umieszczone w tym relikwiarzu
– dziękował abp. Ozorowskiemu Bogdan Biś.
W uroczystości wziął udział także zastępca przewodniczącego KK Tadeusz Majchrowicz, szefowa Regionu Koszalińskiego Pobrzeże Danuta Czernielewska i szef Sekretariatu Przemysłu Spożywczego Mirosław Nowicki i wielu
innych działaczy „S” z całej Polski. Nie mogło zabraknąć
rodziny ks. Jerzego – jego braci i siostry. Przewodniczący
Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność Józef
Mozolewski, który zorganizował uroczystości, podkreślił,
że rocznica śmierci matki ks. Jerzego powinna wejść na stałe
do kalendarza najważniejszych wydarzeń dla Solidarności w
ciągu roku. – Patrząc na portret śp. Marianny Popiełuszko
trudno uwierzyć, że nie ma jej fizycznie z nami. Winniśmy
jej wieczną pamięć, bo to matka błogosławionego księdza
Jerzego. Jej skromna postać zasługuje na wielki szacunek.
W każdą rocznicę śmierci śp. Marianny Popiełuszko powinniśmy jako Solidarność gromadzić się w jej rodzinnym
kościele w Suchowoli oddając jej należną cześć – zaapelował
Józef Mozolewski.
Młodzież z Liceum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w
Suchowoli przedstawiła wzruszający spektakl słowno-muzyczny poświęcony swemu patronowi i Jego matce
– Mariannie Popiełuszko. – Tak ciężko umierać młodo,
jeszcze oczy pełne nadziei, tyle słów dobrych zatrzymanych
w drodze, gdy złodziej przyszedł ukraść życie. Tego nie
wolno czynić matkom – wypowiedziała znamienne słowa
jedna z licealistek. – Czy mielibyśmy dzisiaj błogosławionego, gdyby wychował się w innym domu? Korzenie Jego
świętości sięgają domu rodzinnego.
Po mszy św. uczestnicy uroczystości mogli ucałować
relikwie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.
Krzysztof Świątek
Fot. Tomasz Gutry
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Zasłużony członek NSZZ „Solidarność”
XXV Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego obradujące w czerwcu
2014 r. w Domu Katechetycznym na Górze św. Anny
nadało odznakę „Zasłużony Członek NSZZ Solidarność
Regionu Śląska Opolskiego” Stefanowi Szczepaniakowi.
Przewodnicząca ZR Cecylia Gonet i z-ca przewodniczącego Grzegorz Adamczyk wręczyli odznaczenie 19
października podczas uroczystość ku czci bł. ks. Jerzego
w 30. rocznicę męczeńskiej śmierci.
W bieżącym numerze BI prezentujemy sylwetkę
odznaczonego.
Stefan Szczepaniak
urodził się 10 stycznia
1935 roku w Warszawie, gdzie mieszkał
wraz z mamą i siostrą
do upadku Powstania
Warszawskiego tj. do
3 października 1944
roku. Ojciec ścigany
przez Niemców walczył w AK w lasach
janowskich na Lubelszczyźnie. Po upadku Powstania Warszawskiego Niemcy
zmusili mieszkańców
Warszawy do opuszczenia miasta. Stefan
Szczepaniak mieszkał w Błoniu, okolicach Błonia i Piotrkowie Trybunalskim. Po zajęciu przez Sowietów tego miasta
jak i pozostałej wschodniej części Polski rodzina Stefana
połączyła się z ojcem i zamieszkała w Zgierzu, a od końca
1947 roku w Głuchołazach.
Wiosną 1953 roku jako uczeń Technikum Mechanicznego w Głuchołazach Stefan wraz z czterema kolegami,
założył nielegalną na ówczesny czas organizację niepodległościową. Głównym celem organizacji było budowanie
wśród rówieśników świadomości niepodległościowej,
nagłaśnianie informacji utajnianych przez władze, takich
jak mord w Katyniu, oraz gromadzenie broni palnej.
Wszystkie te działania narażały członków organizacji na
różnego rodzaju restrykcje, czego konsekwencją mogła być
również utrata wolności. Mimo konspiracji funkcjonariusze
UB rozpoczęli rewizje i przesłuchania w szkole do której

uczęszczał Stefan Szczepaniak. Pod taką presją członkowie organizacji postanowili zbrojnie przekroczyć granicę
Polsko-Czechosłowacką. Podczas tej akcji natknęli się na
patrol Wojskowej Ochrony Pogranicza, gdzie doszło do
wymiany ognia. Zginął wówczas jeden z kolegów Stefana
Szczepaniaka oraz ranny żołnierz WOP. Akcja przekroczenia
granicy ostatecznie nie powiodła się, a młodzi członkowie
organizacji niepodległościowej zostali złapani w okolicach
Ołomuńca. Stefan wraz z sześcioma kolegami został aresztowany przez wojewódzkie UB i przewieziony do Opola. Po
śledztwie, na rozprawie przed Rejonowym Sądem Wojskowym w Opolu (w dniach 12-16.11.1954 r.) został skazany
na karę pięciu lat więzienia. Po wyroku został przewieziony
do Obozu Pracy dla młodocianych więźniów politycznych
w Jaworznie, gdzie pracował w kopalni Kościuszko-Nowa.
Po wyjściu na wolność podjął pracę i zaczął uzupełniać
wykształcenie. Najpierw skończył Technikum Mechaniczne, następnie Studium Nauczycielskie we Wrocławiu, oraz
kierunek mechaniczny w Wyższej Szkole Pedagogicznej w
Opolu. Pracował jako nauczyciel w Zespole Szkół Mechanicznych w Nysie, a także w Zespole Szkół Zawodowych
w Głuchołazach.
Obecnie Stanisław Szczepaniak przebywa na emeryturze. Od 1990 r. jest członkiem Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, najpierw w Katowicach,
a następnie w Oddziale ZWPOS w Opolu, jako członek
zarządu. Od 2006 roku jest członkiem MOZ NSZZ „Solidarność” przy oddziale Zarządu Regionu w Głuchołazach.

Sprostowanie
W listopadowym numerze BI zamieściliśmy wspomnienie o Panu Edwardzie Chrostku. W materiale tym pomyłkowo
podałam datę śmierci. Pan Edward Chrostek zmarł w ostatnią sobotę września tj. 27 września 2014 r. a nie w ostatnią
sobotę października. Za pomyłkę przepraszam szczególnie rodzinę zmarłego.
Jadwiga Malinowska
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.

