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Solidarność jest jedna
W sobotę 22 sierpnia kilkuset Opolan i związkowcy z całej Opolszczyzny wspólnie świętowali 35. rocznicę
utworzenia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W uroczystości uczestniczył przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda i wszyscy żyjący przewodniczący Zarządu Regionu od 1980 r. : Stanisław Jałowiecki, Jan Całka i Franciszek Szelwicki oraz obecna przewodnicząca ZR Cecylia
Gonet.

Uroczystości
Głównym punktem obchodów 35. lecia „Solidarności”
była Msza św. odprawiona przez ks. infułata Edmunda Podzielnego w katedrze opolskiej.
- Dziś Polska potrzebuje ludzi sumienia – mówił ks.
infułat. Ks. Podzielny przypomniał definicję sumienia
sformułowaną przez ojców Soboru Watykańskiego II „
Dzięki sumieniu w niezwykły sposób ujawnia się prawo,
które wypełnia się w miłości do Boga i bliźniego. Przez
wierność sumieniu chrześcijanie łączą się z innymi ludźmi
w celu poszukiwania prawdy i rozwiązywania w prawdzie
tak wielu problemów moralnych, które powstają zarówno
w życiu jednostek, jak i we wspólnym życiu społecznym”.

Wcześniej związkowcy i przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych złożyli wiązanki kwiatów na
Skwerze Solidarności i pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Po Mszy św. uczestnicy obchodów przy dźwiękach melodii granych przez orkiestrę Arcelor Mittal Poland S.A. w
Zdzieszowicach przeszli na Plac Wolności.
Tu oficjalną część uroczystości poprzedziło złożenie
kwiatów pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych.
Uczestników Obchodów powitała przewodnicząca
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego Cecylia Gonet.
dok. na str. 2
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Nie zgadzam się Lechem Wałęsą, że to miał być straszak
na komunistów. Nadszedł moment, w którym musimy podnieść głowy i bronić naszej wolności – podkreślił.
- Zagraniczne korporacje traktują nas jak przedmiot, a
nie podmiot we wzajemnych relacjach. Te korporacje nie
chcą u siebie związków, okłamuje nas także premier Ewa
Kopacz, która mówi o dopisaniu do referendum pytania o
związki. Okłamuje nas także, gdy mówi o kosztach obniżania wieku emerytalnego. Dziś młodzi i tak często nie płacą składek, więc niezależnie od wieku emerytalnego i tak
emerytury nie dostaną. Dlatego cieszę się, że mamy prezydenta, któremu zależy na społeczeństwie i który chce zapytać Polaków o wiek emerytalny – powiedział Piotr Duda.

- Mija kolejna rocznica powstania NSZZ „Solidarność”. To 35 lat temu zryw robotniczy w całym kraju doprowadził do zmian, które przyczyniły się do upadku reżimu komunistycznego zarówno w Polsce jak i w Europie.
Porozumienia Sierpniowe pchnęły na nowe tory historię
Polski i całej Europy – mówiła przewodnicząca. Marzyła
im się Polska sprawiedliwa. Te marzenia zostały spisane w
21 sierpniowych postulatach, które ciągle czekają na realizację i są dalej aktualne – podkreśliła Cecylia Gonet i dodała, że związek nadal będzie bronił godności ludzi pracy,
a praca nie może być przywilejem, ale prawem człowieka.
- Nie ma pierwszej, czy drugiej Solidarności, nie ma
Solidarności lepszej i gorszej. Jest jeden NSZZ „Solidarność”, który powstał 35 lat temu. Solidarność jest jedna!
Dzisiejsza 35 rocznica to nasze wspólne święto – powiedziała przewodnicząca na zakończenie wystąpienia.
Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda podziękował w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy opolanom za oddane na niego głosy. Zapewnił, że porozumienie
spisane między związkiem a Prezydentem jest nadal aktualne.
- Nasze postulaty, spisane w sierpniu 1980 roku, miały
być programem pierwszego rządu premiera Mazowieckiego. Tak się jednak nie stało, do dziś ich nie zrealizowano.

Piknik rodzinny

Od południa do późnych godzin wieczornych trwał Piknik Rodzinny na Placu Wolności w Opolu. Uczestniczyło
w nim kilkuset opolan. Piknik rozpoczął się grami i zabawami dla najmłodszych. Występujące na scenie lokalne
zespoły porywały do tańca małych i dużych. Piknik zakończył się występem legendarnej grupy Kobranocka.
W trakcie pikniku związkowcy rozdawali specjalne
wydanie „Tygodnika Solidarność” oraz okolicznościowe
upominki od Solidarności i sponsorów.
			
Jadwiga Malinowska

35. rocznica to nasze wspólne święto
Okolicznościowe wystąpienie Przewodniczącej Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
z okazji 35-lecia podpisania Porozumień Sierpniowych.
Mija kolejna rocznica powstania NSZZ „Solidarność”.
To 35 lat temu zryw robotniczy w całym kraju doprowadził
do zmian, które przyczyniły się do upadku reżimu komunistycznego zarówno w Polsce jak i w Europie. Porozumienia Sierpniowe pchnęły na nowe tory historię Polski i całej
Europy.
Nie wolno nam dziś zapomnieć, jak ogromne znaczenie moralne dla duchowego przebudzenia narodowego Polaków, miał wcześniejszy wybór Polskiego Papieża Jana
Pawła II.
35 lat temu w pamiętnym miesiącu sierpniu zaczęliśmy
zmieniać Polskę i świat.
NSZZ „Solidarność” rodził się w całym kraju, a jego
dok. na str. 3
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powstanie i sukces nie są zasługą jednego człowieka, a milionów Polaków, którzy mieli swoje marzenia.
Wtedy bardziej niż wolność marzyła im się Polska
sprawiedliwa i socjalna.
Te marzenia zostały spisane w postaci 21 postulatów,
które ciągle czekają na realizację. Sierpniowe postulaty są
nadal aktualne i mimo przeżywanych obecnie trudności,
mimo antyspołecznej, antypracowniczej i antyzwiązkowej
postawy rządu związek, który powstał w sierpniu 1980 r.
istnieje i realizuje swój najważniejszy cel, jakim jest obrona godności ludzi pracy. Dlatego będziemy robić wszystko
aby 21 sierpniowych postulatów nie było tylko napisami na
historycznych tablicach.
35 lat jest dobrą okazją nie tylko do spojrzenia wstecz
na lata minione, na popełniane błędy, na sukcesy – to również potrzeba myślenia o przyszłości, o jej kształcie i naszych w tej przyszłości obowiązkach. Dzisiaj naszym posłannictwem staje się troska o człowieka i jego suwerenne
prawo do godnego życia, do bezpieczeństwa socjalnego
polskich rodzin.
Rolą związków zawodowych jest obrona pracowników,
troska o rynek pracy i przestrzeganie reguł rządzących tym
rynkiem.
Praca nie może być społecznym przywilejem, wyróżnieniem za lojalność wobec pracodawcy, ale organicznym i
naturalnym prawem obejmującym każdego człowieka.
Praca jest wartością wyjątkową, potwierdzającą nasze
człowieczeństwo, a obowiązkiem państwa jest zapewnienie dostępu do pracy. Bez pracy tracimy własną godność i
stajemy się karykaturą państwa demokratycznego. Mamy
niepodległą Polskę, a wielu z nas nie ma zaufania do polityków. Mamy wolność słowa i wolność przekonań, ale
media nie zawsze reprezentują nasze poglądy.
Dzisiaj wiele osób zastanawia się czy było warto.
My wątpliwości nie mamy. WARTO BYŁO!
Dzisiaj nie musimy przelewać krwi za prawo do organizowania się w związki zawodowe. Mamy możliwość
wpływu na nasze życie i kształtowanie go w związkowej
wspólnocie. Dzisiaj składamy hołd Tym, którzy w 1980 r.,
całemu narodowi, a jak się potem okazało całej Europie i
Światu dali nadzieję. Zwykłym ludziom, którzy nagle poczuli, że są po prostu u siebie i konsekwentnie bez strachu, ale z rozwagą, bez przemocy, ale z poczuciem siły,
stworzyli Polski Sierpień i Solidarność, otworzyli drzwi do
wolności Polakom i wielu innym narodom. To ogromna zasługa ludzi, którzy Solidarność tworzyli i wytrwali w tym
związku do dziś. Za to im gorąco dziękuję.
Dziękuję byłym i aktualnym członkom wiernym Solidarności na dobre i na złe, działającym bezinteresownie dla
dobra wspólnego – za poświęcenie , ból, które często były
ceną, jaką zapłaciliśmy za powrót Polski do rodziny demokratycznych narodów.
Nie ma pierwszej, czy drugiej Solidarności, nie ma
Solidarności lepszej i gorszej. Jest jeden NSZZ „Solidarność”, który powstał 35 lat temu.
Solidarność jest jedna!
Dzisiejsza 35 rocznica to nasze wspólne święto.
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Podziękowanie
Przewodniczącej Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
oraz Zespołu Organizacyjnego Regionalnych Obchodów
XXV – lecia NSZZ „Solidarność” w Opolu
Serdecznie
dziękujemy
wszystkim, którzy przyczynili
się do organizacji regionalnych uroczystości z okazji 35.
rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność” , które odbyły się 22 sierpnia
w Opolu.
Dziękujemy Panu Arkadiuszowi Wiśniewskiemu Prezydentowi Miasta Opola, współorganizatorowi naszych
uroczystości. Jesteśmy szczególnie wdzięczni, za umożliwienie nam organizacji Pikniku Rodzinnego na Placu Wolności w Opolu. Narodowemu Centrum Piosenki Polskiej
w Opolu (jednostce podległej Prezydentowi Miasta Opola) gorąco dziękujemy za zorganizowanie i sfinansowanie
koncertu gwiazdy wieczoru legendarnego zespołu Kobranocka.
Bardzo dziękujemy sponsorom:
- Energetyce Cieplnej Opolszczyzny S.A. w Opolu
- Grupie Azoty Kędzierzyn – Koźle
- Biuru Turystycznemu VERO TRAVEL w Opolu
za finansowe wsparcie Pikniku Rodzinnego.
Dziękujemy mediom regionalnym: Nowej Trybunie
Opolskie, Radiu Opole, Radiu DOXA, TVP Opole, opolskiej redakcji „Gościa Niedzielnego” za objęcie patronatem medialnym naszych obchodów.
Uroczystości i Piknik Rodzinny zgromadziły kilkuset
Opolan i związkowców z całej Opolszczyzny.
Zorganizowanie i przebieg tej imprezy możemy uznać
za nasz wspólny sukces.
Przewodnicząca Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
			
Cecylia Gonet
Szczęśliwym Rodzicom
MIROSŁAWOWI DYRLAGA
I AGNIESZCE PACOCHA
Z okazji narodzin Waszej
córeczki MILENKI ,
która swoim przyjściem na świat
uradowała tak wiele osób,
życzymy aby rosła duża, silna i zdrowa,
i żeby była dla Was źródłem nieustającej radości.
Życzą koleżanki i koledzy
z Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu
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Żyjemy dziś w wolnym kraju,
ale nie wolnym od patologii

Z Piotrem Dudą, przewodniczącym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”
Jaką cenzurkę wystawiłby pan Solidarności po tych
35 latach?
Żyjemy w wolnym kraju, ale nie wolnym od patologii.
Niestety, postulaty sierpniowe, spisane w Gdańsku, Szczecinie czy Jastrzębiu, które miały być sztandarowym programem pierwszego rządu Tadeusza Mazowieckiego, stały się
reliktem przeszłości. Jak słyszę od pierwszego przewodniczącego Lecha Wałęsy, że były one straszakiem na komunistów, a potem trzeba było je schować do szuflady, to się
z tym nie zgadzam. Zrywy, akcje i manifestacje robotnicze
do 1980 roku w Polsce miały podłoże socjalno-bytowe,
a nie wolnościowe. Przecież strajk 14 sierpnia w Stoczni
Gdańskiej był efektem tego, że stoczniowcy upomnieli się
o skromną suwnicową Annę Walentynowicz, którą wyrzucono z pracy za to, że wstawia się za robotnikami, chce
wyższych wynagrodzeń. Bez tego nie byłoby 31 sierpnia
i Solidarności. Czas najwyższy po 35 latach to wszystko
dokończyć. Po drodze związek popełniał też wiele błędów,
uczestniczył w rządach, w których nie powinien, bo - jak
mówił papież Jan Paweł II - polityka przechodzi z rąk do
rąk, a my jako związek powinniśmy być z ludźmi. Staram
się realizować to od pięciu lat, kiedy zostałem przewodniczącym.
Odżegnuje się pan od polityki, ale „S” kojarzona
jest jako zwolenniczka PiS. W Opolu zapewniał pan, że
nowy prezydent RP związany z ty m ugrupowaniem będzie realizował podpisane z organizacją postanowienia...
Nie staram się o żadne funkcje w polityce, ale żeby
być skutecznymi, będziemy współpracować ze wszystkimi partiami, które podzielają nasze poglądy - przecież to w Sejmie zapadają wiążące decyzje. Postulaty przekazaliśmy wszystkim kandydatom na prezydenta startującym w ostatnich wyborach. Jako umowę programową podpisał je z nami Andrzej Duda.
Zrobiliśmy to po raz pierwszy, bo przecież wspieraliśmy
wcześniej i Lecha Wałęsę, i Lecha i Jarosława Kaczyńskich. Opatrzność tak pokierowała, że mamy prezydenta,
dla którego ważne są sprawy społeczne.
Co wynika z tej umowy?
Umowy „śmieciowe” muszą zostać zlikwidowane, bo
to odzieranie pracownika z godności i dziś - po naszych
skargach do instytucji europejskich - przyznają nam w
tym rację nawet Donald Tusk i premier Ewa Kopacz, choć
jej nie ma co wierzyć, bo to zagranie na czas kampanii
wyborczej. W efekcie patologicznego stosowania tych
umów jedno pokolenie Polaków zostało stracone, wyjechało za granicę. Chcemy też obniżenia wieku emerytalnego i połączenia go z okresem składkowym, o czym ma
wkrótce wypowiedzieć się społeczeństwo w referendum.
Możemy wiek emerytalny podnosić i do 100 lat, ale jeśli
nie będą odprowadzane składki emerytalno-rentowe, to
młody człowiek nie zarobi na emeryturę. Dziś mamy pracujących po kilka lat na czarno czy na „śmieciówkach”,

którzy nie odłożyli ani złotówki. Co im po podnoszeniu
wieku emerytalnego. Te pieniądze są transferowane do
polskich przedsiębiorców, którzy z roku na rok mają coraz
większe zyski. Potrzebne jest także podniesienie wynagrodzeń i płacy minimalnej, bo od tego będą wyższe składki.
Przez ostatnie 26 lat polscy przedsiębiorcy konkurowali
z europejskimi tanią siłą roboczą. Czas zacząć konkurować lepszą organizacją czy innowacyjnością, a zyskami w
większym stopniu dzielić się z pracownikami. Nie będzie
rozwoju polskiej gospodarki bez wzrostu wynagrodzeń. To
napędzi całą koniunkturę, bo Polacy będą więcej kupowali,
wzrośnie podatek dochodowy, VAT
Na ile związki zawodowe są dziś w Polsce potrzebne?
Warto się nadal organizować w grupy zawodowe, bo
w pojedynkę nie jesteśmy w stanie nic wywalczyć - i na
poziomie zakładu pracy, i na poziomie kraju. Tymczasem
problemem bywa dziś tworzenie organizacji w zagranicznych korporacjach, za cichym przyzwoleniem obecnych
rządzących. Życzylibyśmy sobie, żeby - jak w Skandynawii czy Niemczech -związkowcy byli traktowani jak partnerzy pracodawców i rządzących. Podkreślę też, że polskie
związki zawodowe utrzymują się wyłącznie ze składek
związkowców, a pomagają wszystkim pracownikom w
Polsce i to jest różnica między nami a rządzącymi.
				
EDYTA HANSZKE
NTO z dnia 24 sierpnia 2015 r.
Z wielkim żalem zawiadamiamy,
iż w dniu 25 lipca przeżywszy 58 lat, odszedł na wieczną
służbę do Pana nasz Kolega st.ogn. w stanie spoczynku

STANISŁAW CIEMNY
Kolega Stanisław był funkcjonariuszem Komendy Powiatowej
PSP w Głubczycach i jednym z założycieli
Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”
w tejże Komendzie. Po przejściu na zaopatrzenie emerytalne
był członkiem zarządu Koła Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP nr 2 w Głubczycach.
Cześć Jego Pamięci!
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„Stąd ruszyła lawina”.
Koncert My Naród
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Postulaty Solidarności to
wciąż niezamknięta karta
Droga „Solidarności” trwa, nie ustaje, nie zwalnia
swojego tempa. Wasz związek, choć wielu by tego chciało, nie zszedł na margines polskiego społecznego życia
i nie zakończył swej służebnej misji wobec środowiska
polskiego - mówił abp Głódź podczas uroczystej mszy,
odprawianej w bazylice św. Brygidy z okazji 35 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”.
We mszy św. oprócz Prezydenta RP uczestniczyli przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda i poprzedni szefowie Związku - Marian Krzaklewski oraz Janusz Śniadek,
poczty sztandarowe ( w tym poczet Regionu Śląska
Opolskiego). Wśród uczestników było 850 związkowców Opolskiej Solidarności wraz z członkami rodzin.

W sobotę 29 sierpnia w Gdańsku odbył się koncert
„My Naród”, podczas którego występy gwiazd przeplatane były wizualizacjami przedstawiającymi najważniejsze momenty w polskiej historii ostatnich dziesięcioleci.
- Witam moją drużynę, witam z całego serca - Piotr
Duda powiedział witając uczestników festynu - Przez
35 lat „Solidarność” walczyła w obronie praw pracowniczych, godności człowieka. Ale też miłości do Ojczyzny. Ten koncert wyraża naszą miłość do kraju.
Przewodniczący KK zaprosił na scenę „pierwszego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej” prezydenta Andrzeja Dudę.
- Dziękuję wam wszystkim. Bez was nie byłoby mnie
tutaj - mówił Prezydent RP - Nie brałem udziału w tworzeniu „Solidarności”. Miałem wtedy 8 lat. Tym bardziej
dziękuję ludziom, którzy protestowali przeciwko czasom,
kiedy człowieka szczuto na człowieka. Dzięki nim Polska
wyszła zza żelaznej kurtyny - podkreślił prezydent Duda.
Andrzej Duda zwrócił uwagę na to, że wśród publiczności
jest dużo młodych ludzi. - To jest prawdziwe budowanie
wspólnego porozumienia - mówił - Zaczynamy od muzyki. Muzyki, która tworzyła prawdziwy azyl wolności przez
lata 80-te. Bawmy się. „Solidarność” była, jest i będzie zakończył prezydent.
Otwierająca koncert piosenka - „Stąd ruszyła lawina”
została specjalnie przygotowana na obchody 35-lecia „Solidarności” przez Krzysztofa Cugowskiego. Cały koncert
został przygotowany jako radosna i pozytywna demonstracja patriotyzmu naszych czasów. Tytuł koncertu nawiązuje
do historycznego przemówienia wygłoszonego przez Lecha
Wałęsę przed Kongresem Stanów Zjednoczonych. Wystąpią również Lombard, Sztywny Pal Azji, Elektryczne Gitary, Natalia Przybysz, 4PMC, Skubas, Daab, SexBomba,
Tomek Lipiński, Złe Psy, Eldo oraz Jan Pietrzak. Występy
gwiazd przeplatane były wizualizacjami przedstawiającymi najważniejsze momenty w polskiej historii ostatnich
dziesięcioleci. Artyści podkreśli patriotyczny charakter
tego wydarzenie nie tylko repertuarem, ale i swoim wyglądem zainspirowanym polskimi barwami narodowymi.
www.solidarnosc.org.pl

Abp Głódź podkreślał, że nadal nie zostały zrealizowane wszystkie postulaty z 1980 roku, takie jak poprawa
warunków służby zdrowia, tanie budownictwo społeczne
czy obniżenie wieku emerytalnego. - Tamte postulaty to dla
Solidarności wciąż niezamknięta karta, której nie sposób
zdeponować w muzealnym zaciszu. Solidarność dzisiejszego czasu pamięta o tym. Ma świadomość, że jest depozytariuszem testamentu sierpnia 1980 roku. A więc także
tamtych postulatów, tylko po części zrealizowanych - podkreślił hierarcha.
Kapłan życzył prezydentowi, aby „posługa na najwyższym urzędzie Rzeczypospolitej była posługą w służbie
wartości, tych nieprzemieniających, trwałych, które tworzą
duchową siłę i wielkość naszego narodu, w życie polskiej
wspólnoty wnoszą ład i harmonię, potwierdzają godność
obywateli wolnej ojczyzny”.
(hk, jm)
Za modlitwę, okazane wyrazy współczucia, kondolencje, wsparcie, złożone wieńce i kwiaty oraz liczny
udział w pogrzebie tragicznie zmarłych
ROKSANY (KRZEWICA)
i MIROSŁAWA HORDAS
serdeczne podziękowania księżom, najbliższej rodzinie, krewnym, sąsiadom, znajomym, współpracownikom oraz wszystkim którzy odprowadzili zmarłych
na miejsce wiecznego spoczynku składają pogrążeni w
smutku
Wiktoria z Lilianną,
rodzice i rodzeństwo
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Uroczyste obchody 35. rocznicy Solidarności
w Kędzierzynie – Koźlu
W sobotę 29 sierpnia 2015r. związkowcy i nie tylko,
przystąpili do rywalizacji w turnieju szachowym P-15 z
okazji 35 rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” zorganizowanym przez Kędzierzyński Oddział Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność Śląska Opolskiego przy współudziale
Kędzierzyńskiego Klubu Szachowego „Szach”. Turniej
wygrał zawodnik z Radziejowa Żurek Jacek. Drugie
miejsce zajął Grzesik Adam z Kędzierzyna – Koźla a trzecie miejsce Kowalczyk Janusz również z Kędzierzyna Koźla. W klasyfikacji najlepszy członek związku i rodziny
członka związku tytuł zdobył Pawlak Grzegorz z Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy Zakładach Koksowniczych w Zdzieszowicach. Drugie miejsce wywalczył
Okoński Tadeusz Komisja Zakładowa przy PKP PLK
S.A. Zakładzie Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach
Sekcja Kędzierzyn Koźle. Miejsce trzecie wywalczył Mariusz Pilichowski Komisja Zakładowa przy PKP PLK S.A.
Zakład Maszyn Torowych w Krakowie Sekcja Utrzymania
Kędzierzyn-Koźle.
W kategorii najlepszy junior zwyciężył Bujak Adam z
Długomiłowic. Drugie miejsce w tej kategorii wywalczył
Bandrowski Filip Kędzierzyn - Koźle.
W niedzielę 30 sierpnia odprawiona została uroczysta
Msza Święta z udziałem pocztów sztandarowych w kościele na osiedlu „Pogorzelec” w parafii Św. Eugeniusza de
Mazenod.
Po mszy w domu kultury „Chemik” odbyła się uroczysta gala, na której między innymi wręczono 20 pamiątkowych medali dla związkowców w dowód uznania ich
działalności związkowej przyznanych przez organizację
związkowe i Radę Oddziału. Medale otrzymali: Bierawa
Bogdan (KZ Komenda Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej), Bieniek Franciszek (KZ Miejskie Wodociągi i
Kanalizacja), Buszko Zbigniew (KO PKP Stacja Utrzymania Obiektów Inżynieryjnych), Dziki Jarosław (KZ Ko-

menda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej), Kisielewicz Ryszard (Arcelor Mittal Poland SA), Koreń Marian
(MOZ Blachownia), Krebs Andrzej (MOZ Pracowników
Oświaty i Wychowania), Lachowicz Andrzej (MOZ Pracowników Oświaty i Wychowania), Mikulski Mirosław
(KZ Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej),
Stein Jacek (KZ Komenda Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej), Wesoły Zbigniew (MOZ Arcelor Mittal Poland
SA), Wojdyła Tadeusz (MOZ Blachownia), Woźniak Jerzy (MOZ Arcelor Mittal Poland SA), Zmarzły Alojzy
(MOZ Arcelor Mittal Poland SA), Żuk Wojciech (KZ Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej), Kraśnik Tadeusz (Rada Oddziału), Kurzela Joachim (Rada
Oddziału), Religa Jan (Rada Oddziału), Siwak Tadeusz
(Rada Oddziału), Skrzypczak Krzysztof (Rada Oddziału).
W gali uczestniczyła Starosta Powiatu Małgorzata Tudaj i Wiceprezydent Miasta Wojciech Jagiełło.
Po uroczystej gali wszyscy udali się do ogródka letniego restauracji Atena na rodzinny piknik.
Mariusz Pilichowski

Zaproszenie do zwiedzania Izby Pamięci
Serdecznie zapraszamy do zwiedzania Izby Pamięci
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego. Z okazji 35. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych udostępniamy
ekspozycje zdjęć, dokumentów i pamiątek z okresu 35 lat
istnienia NSZZ „Solidarność” zarówno ogólnopolskich jak
i regionalnych.
Izba Pamięci w Kędzierzynie – Koźlu,
ul. Grunwaldzka 3
czynna jest w poniedziałki od 8.00 do 16.00
oraz czwartki od 10.00 do 14.00.
Zwiedzanie izby jest możliwe również w inne dni
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
pod nr tel. 77 472 54 51.
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ECO S.A.
– niepokój o los pracowników i o przyszłość firmy
Organizacje Związkowe działające w Energetyce
Cieplnej Opolszczyzny S.A. w Opolu są głęboko zaniepokojone o los pracowników firmy w świetle działań akcjonariusza Gmina Opole.
Od początku 2015 r. rozpoczęła się w mediach niezrozumiała dla związkowców debata, która była krzywdząca
dla firmy i samych pracowników.
Związki zawodowe po raz pierwszy głos w tej sprawie zabrały w lutym 2015 r. Zaprotestowały w liście do
Prezydenta Opola przeciwko działaniom godzącym w dobre imię Spółki. Związkowcy przedstawili Prezydentowi
obawy związane z psuciem wizerunku firmy oraz z utratą
zaufania do Spółki klientów i kontrahentów w związku z
nieprawdziwymi informacjami przekazywanymi przez
Gminę Opole w mediach. Związki zawodowe w piśmie
jasno przedstawiły swoje stanowisko, stwierdzając, iż żadne działania prowadzące do destrukcji Spółki nie znajdą
poparcia u pracowników. Jedynym kryterium decyzyjnym
przedstawicieli pracowników w radzie nadzorczej będzie
dobro pracowników oraz interes Spółki, a wszelkie formy
nacisku są niedopuszczalne. Pismo o podobnym charakterze zostało skierowane do Prezydenta również 8 lipca.
Zarząd Regionu NSZZ Solidarność Śląska Opolskiego,
po wysłuchaniu działaczy NSZZ Solidarność z ECO S.A.
w Opolu, 2 marca przyjął stanowisko popierające działania organizacji związkowych w kierunku obrony interesów
pracowniczych oraz wyrażające głębokie zaniepokojenie
wydarzeniami mającymi miejsce w Spółce.
Obawy związkowców okazały się w pełni uzasadnione. 16 lipca odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECO S.A.,podczas którego, na wniosek
Gminy Opole, zostali odwołani przedstawiciele pracowników w radzie nadzorczej. 22 lipca związki zawodowe
weszły w spór zbiorowy, który zapoczątkował akcje protestacyjne przeciwko łamaniu prawa polskiego i praw
pracowniczych. 7 lipca Sąd Okręgowy w Opolu wydał
postanowił o wstrzymaniu wykonalności uchwały dotyczącej nowego składu rady nadzorczej, co w konsekwencji

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

ARTUROWI KRZEWICA

Przewodniczącemu MKZ NSZZ „Solidarność”
Huty „Małapanew” w Ozimku
z powodu tragicznej śmierci

CÓRKI i ZIĘCIA

składają:
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
oraz koleżanki i koledzy z MKZ NSZZ „Solidarność”
Żeby móc się spotkać trzeba się najpierw pożegnać.
Czasami na długo, ale przecież nigdy na zawsze.

oznacza przywrócenie składu poprzedniego z przedstawicielami pracowników.
Związki zawodowe prowadzą akcję protestacyjną poprzez wysłanie licznych listów oraz apeli pracowników do
władz zarówno na szczeblu lokalnym, wojewódzkim jak i
krajowym.
W Spółce odbyło się szereg istotnych spotkań . W firmie gościli m.in.: Marszałek Województwa Opolskiego,
Wojewoda Opolski oraz posłowie różnych ugrupowań politycznych.
Związkowcy w ECO S.A. uważają, że wszelkie decyzje
powinny zapadać na szczeblu właścicielskim i stanowczo
sprzeciwiają się traktowaniu przedstawicieli pracowników
jako narzędzia do walki o wpływy w Spółce. Pracownicy
oczekują spokoju i bezpieczeństwa. Załoga czuje zagrożenie bezpieczeństwa pracy, które niosą za sobą ewentualne
zmiany dokonane po bezpardonowej walce. Trudno być
zaskoczonym emocjami pracowników skoro dzisiaj mają
stabilną pracę, dobre wynagrodzenia i godne traktowanie
przez pracodawcę.
Na wniosek Organizacji Międzyzakładowej NSZZ
Solidarność 18 sierpnia 2015 r. w siedzibie Spółki odbyło się posiedzenie Prezydium ZR NSZZ Solidarność
Śląska Opolskiego. W spotkaniu uczestniczył Prezes
Spółki, Dyrektor, członkowie rady nadzorczej, rady
pracowników i przedstawiciele związków zawodowych.
Na spotkaniu przedstawiono prezentacje na temat działalności firmy, jej struktury oraz wyników finansowych
jakie osiąga. Odbyła się też dyskusja o sytuacji w Spółce jaką wytworzył większościowy akcjonariusz Gmina
Opole.
Pracownicy ECO S.A. mogą liczyć na pełne wsparcie
prawne, organizacyjne i techniczne NSZZ Solidarność,
ponieważ jako związek zawodowy zawsze będziemy
stali na straży praw pracowniczych, zawsze będziemy
chronić pracowników oraz bronic ich godności.
Dariusz Brzęczek - Sekretarz ZR
LIDZI WINNICKIEJ

członkowi MOZ NSZZ „Solidarność” przy WSEE w Opolu
wyrazy współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci

MAMY

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

KOLEDZE JANOWI BIELAKIEWICZ

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci

wieloletniemu przewodniczącemu Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” przy PPHiU NIWA w Białej Nyskiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

składają koleżanki i koledzy
z Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu

składa
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
i Rada Oddziału ZR w Nysie

PIOTROWI I KATARZYNIE KRZYŻANOWSKIM
SYNA

MAMY
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Olimpiada Solidarności
– Dwie dekady Historii

Reprezentacja województwa opolskiego zajęła 11
miejsce na etapie centralnym Olimpiady Solidarności.
Po eliminacjach wojewódzkich został ustalony skład
drużyny.
Jarosław Dryszcz II LO w Brzegu ( 1 miejsce, opiekun Piotr medyński), Kamil Kowalczyk ZSE w Opolu
(2 miejsce, opiekun Urszula Izdebska), Wojciech Sedlak
I LO w Brzegu ( 3 miejsce, opiekun Wojciech Wolak).
Już na etapie wojewódzkim zainteresowanie uczniów konkursem było bardzo duże o czy świadczył wyrównany poziom. W dniach 22 – 24 kwietnia szesnaście drużyn
było zaproszonych do Gdańska na wizytę studyjną. Celem
wizyty było poznanie się drużyn jak i namacalne poznanie
historii „Solidarności”. Wszyscy byli pod olbrzymim wrażeniem Muzeum Solidarności. Spotkanie odbyło się w sali
BHP gdzie podpisywano porozumienia sierpniowe.
Zawody centralne odbyły się w dniach 11 – 12 maja
w podwarszawskim „Ursusie”. O miejscu drużyny decydowała liczba punktów w trzech kategoriach. Pierwsza,
wiedza historyczna na temat opozycji w latach PRL-u z lat
1970 – 89. Druga to prezentacja wykonana wcześniej na
temat osoby opozycjonisty związanej z „Solidarnością”.
Nasza drużyna wybrała postać Janusza Sanockiego, znanego nyskiego działacza NSZZ „Solidarność”. W trzeciej
kategorii były przyznawane punkty za obronę prezentacji.
Opiekunem naszej drużyny był Piotr Medyński.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się w
Instytucie Historii Państwowej Akademii Nauk w Warszawie. Zwycięstwo odniosła drużyna województwa mazowieckiego (prezentacja o J. Kaczmarskim). Drugie miejsce zajęła drużyna województwa lubuskiego (prezentacja o
znaczku Solidarności) a trzecie województwa świętokrzyskiego (prezentacja o A. Walentynowicz).
W poniedziałek 6 lipca odbyło się spotkanie nauczycieli i uczniów z Zarządem Regionu NSZZ „Solidarność”
Śląska Opolskiego, gdzie podziękowano im za reprezentowanie naszego województwa.
				
Jarosław Dryszcz
Marioli Berdryj i Bogusławie Gawłowskiej

członkom NSZZ Solidarność nauczycielkom Zespołu Szkół
w Pietrowicach, wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
najukochańszej mamusi
w imieniu członków NSZZ SOLIDARNOŚĆ
składają
Maria Wronka przewodnicząca MOZ Pracowników Oświaty
i Wychowania w Krapkowicach i Piotr Pakosz - przewodniczący Sekcji
Regionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Śląska Opolskiego.
Łączymy się z Wami w wielkim bólu.

Branża dla rządu
nieważna

Pracownicy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej pikietą we Wrocławiu rozpoczęli kolejny etap walki
o odmrożenie swoich płac. Ludzie, którzy odpowiadają za
drugi po Lasach Państwowych majątek Skarbu Państwa
od ośmiu lat mają zamrożone pensje. Dlatego NSZZ Solidarność w Gdańsku i Wrocławiu przeprowadziła w sobotę 8 sierpnia akcje protestacyjne. W pikiecie brali udział
związkowcy z Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Śląska i
Małopolski. Ich postulaty są znane kolejnym ministrom
środowiska a także premier Ewie Kopacz do której NSZZ
Solidarność wystąpił z oficjalnym pismem. Jednak ich
wniosek o podniesienie pensji o 800 zł pozostaje bez echa.
Protestujący zwracali uwagę na brak woli Pracodawcy na podwyżki płac dla pracowników. Z rozgoryczeniem
mówili, że dla rządu są ważni tylko podczas powodzi lub
suszy. O sytuacji w swojej branży informowali na lądzie
stojąc przy trasie turystycznej na Ostrów Tumski jak i z
wody pływając po wrocławskiej Odrze na wynajętym statku pasażerskim.

Sytuacja finansowa pracowników gospodarki wodnej
jest dramatyczna. Od 2008 roku płace są zamrożone. Zarobki netto średnio miesięcznie wynoszą 2000 zł. Dlatego
pracownicy chcą pieniędzy nie tylko na podwyżki płac, ale
też na zadania, które RZGW powinno wykonywać. Jednak
zaniedbuje je z braku pieniędzy. Od lat urzędnicy otrzymują tylko ułamek potrzebnego budżetu na utrzymanie infrastruktury. Tylko w rejonie urzędowania wrocławskiego
RZGW, czyli na terenie części województwa opolskiego
do ujścia Nysy Łużyckiej w woj. lubuskim, potrzeba na to
około 60 mln zł rocznie. Urzędnicy dostają najwyżej około
2 mln zł, albo jeszcze mniej.
Gospodarka wodna znajduje się w szczególnie złej kondycji, a wieloletnie zaniedbania, brak dobrego zarządzania
powodują stały odpływ kadr.
U progu wyborów parlamentarnych, po pracownikach
administracyjnych wymiaru sprawiedliwości, po pracownikach Parków Narodowych i po pielęgniarkach kolejni
ludzie uzależnieni od rządu domagają się uznania dla ich
pracy, zaangażowania i odpowiedzialności.
W pikiecie we Wrocławiu wzięło udział około 60 pracowników RZGW w Opolu na czele z Przewodniczącym
Komisji Oddziałowej NSZZ Solidarność w Opolu przy
Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Andrzejem Kulińskim.
www.solidarnosc.wroc.pl;
Dariusz Brzęczek
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Ręce precz od Poczty Polskiej.
Pikieta w Warszawie

„Ciężko i uczciwie pracujemy, od „zarządu” jałmużnę dostajemy”, „Mniej pieniędzy na propagandę,
więcej na pensje”, „Ręce precz od Poczty Polskiej”- z
takim transparentami, flagami i sztandarami „Solidarność” pocztowców pikietowała w środę 26 sierpnia
przed siedzibą Zarządu firmy.
Związkowcy żądają m.in. podwyżki płac, zaprzestania zwolnień pracowników w każdej formie, szczególnie
wymuszania na nich zgody na zwolnienie oraz przerwania
procederu zatrudniania coraz większej liczby pracowników
w niepełnym wymiarze etatowym, oraz na tzw. umowach
śmieciowych. Wszystkie postulaty zostały spisane w petycji, którą przedstawiciele KM Pracowników Poczty wręczyli Jerzemu J. Jóźkowiakowi, prezesowi zarządu spółki.
- Pan prezes specjalnie wrócił z Walnego Zgromadzenia,
żeby się z nami spotkać - mówi Bogumił Nowicki, przewodniczący „Solidarności” Pracowników Poczty Polskiej
- Wyraził też wolę i chęć do rozmów. Być może wkrótce
dojdzie do wspólnego spotkania zarządu, ministra administracji i cyfryzacji oraz przedstawicieli Związku w Gdańsku.
„Solidarność” sprzeciwia się polityce rządu, która w
ocenie Związku prowadzi do upadku Poczty Polskiej i
podzielenia wartego miliardy złotych rynku usług pocztowych pomiędzy wielkich europejskich graczy. Sprzeciwia
się również pozorowaniu przez zarząd firmy dialogu społecznego w najważniejszych dla przedsiębiorstwa i pracowników sprawach.
- W ostatnich latach PP jest obszarem permanentnych
restrukturyzacji i reorganizacji. Najbardziej widocznym
efektem tych działań jest zwolnienie tysięcy pracowni-

ków - mówi Bogumił Nowicki, przewodniczący KM „S”
Pracowników Poczty Polskiej. - Drugim, niemniej widocznym, to oddalenie poczty od społeczeństwa, poprzez liczne
likwidacje placówek pocztowych i bezmyślne centralizacje
różnych grup pracowniczych, szczególnie listonoszy. Poczta Polska znika z polskiej prowincji, z małych i średnich
miejscowości, gdzie dotąd nie tylko świadczyła usługi, ale
była też rozpoznawalnym znakiem i symbolem polskiej
państwowości - wyjaśnia Nowicki.
Od 31 grudnia 2014 Związek pozostaje w sporze zbiorowym z zarządem firmy. Po wypowiedzeniu przez pracodawcę układu zbiorowego pracy, „Solidarność” zażądała
utrzymania starego układu do czasu wejścia w życie nowego w kwestii warunków pracy i płacy, a także nie składania
pracownikom oświadczeń woli o wypowiedzeniu warunków pracy i płacy. Związkowcy chcą też podwyższenia
zasadniczego wynagrodzenia każdego pracownika Poczty
Polskiej o 400 zł brutto. Na początku miesiąca został podpisany protokół rozbieżności. Mediator ma zostać wyznaczony do końca sierpnia.
www.solidarnosc.org.pl

Zmiany w Kodeksie pracy to zasługa Solidarności

Ograniczenie zawierania umów terminowych, maksymalny trzymiesięczny okres próbny, wyrównanie
okresu wypowiedzenia w umowach na czas określony i
nieokreślony – to zmiany, które wprowadza nowelizacja
Kodeksu Pracy podpisana na początku sierpnia przez
Prezydenta RP. Zmiany, ogłoszone w zeszłym tygodniu
w Dzienniku Ustaw, zaczną obowiązywać od 22 lutego
2016.
Nowelizacja ogranicza okres zatrudnienia na umowę
na czas określony do 33 miesięcy, plus maksymalnie trzymiesięczny okres umowy na okres próbny – w sumie 36
miesięcy. Nadal ograniczona ma być liczba umów terminowych z jednym pracodawcą – ale zgodnie ze zmianami
nie może być ich więcej niż trzy, czwarta stawać ma się
umową na czas nieokreślony. Od tych zasad przewidziano
jednak wyjątki - np. dotyczące umów na zastępstwo czy na
okres kadencji.
Dzięki nowym przepisom zrównany będzie okres wypowiedzeń umów na czas określony i nieokreślony. W
przypadku, gdy staż pracy w danym przedsiębiorstwie
wynosi mniej niż sześć miesięcy, to okres wypowiedzenia
wynosić ma dwa tygodnie, gdy od pół roku do mniej niż
trzech lat - miesiąc, a trzy miesiące, gdy staż wynosi co
najmniej trzy lata.
Pracodawca będzie mógł zawrzeć umowę o pracę na
okres próbny tylko raz i tylko, by sprawdzić kwalifikacje

pracownika i możliwości wykonywania określonej pracy;
jednakże w określonych przypadkach możliwe będzie ponowne zatrudnienia pracownika na okres próbny.
- To zmiany wymuszone skuteczną skargą „Solidarności” skierowaną do Komisji Europejskiej, w której wykazaliśmy, że w zakresie stosowania umów na czas określony
Polska łamie unijne prawo - mówi Piotr Duda, przewodniczący KK. - Nowe prawo to właściwy krok, choć naszym
zdaniem jeszcze niewystarczający, w naprawianiu polskiego rynku pracy, na którym w stosowaniu umów na czas
określony jesteśmy europejskim liderem.
W skardze, przygotowanej w 2012 roku przez dr Ewę
Podgórską - Rakiel z Zespołu Prawnego KK NSZZ „Solidarność”, Związek wskazywał na nieprawidłowe wdrożenie prawa w Polsce. Obowiązujący przepis Kodeksu pracy
251 dotyczący umów na czas określony nie realizował celu
dyrektywy Unii Europejskiej, ponieważ nie zapobiegał
nadużywaniu tego typu umów. W efekcie w grudniu 2013
r. KE wszczęła śledztwo i nakazała rządowi wprowadzenie
zmian.
Eksperci z OECD jeszcze w 2014 roku zwracali uwagę
na nadużywanie umów terminowych przez polskich pracodawców. Pod tym względem wyprzedziła nas tylko Korea
i Chile. W Polsce takie umowy ma blisko 27 proc. wszystkich pracujących. W Czechach 8,1 proc., na Słowacji mniej
niż 7 proc.
www.solidarnosc.org.pl
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