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W piątek 25 września godz. 11.00 przedstawiciele 
Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” zło-
żyli na ręce podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych Stanisława Rakoczego petycję skiero-
waną do premier Ewy Kopacz i zakończyli akcję prote-
stacyjną przed Kancelarią Rady Ministrów. 

- Mając nadzieję na pozytywne rozpatrzenie postulatów 
przez stronę rządową, Krajowa Sekcja Pożarnictwa zdecy-
dowała o likwidacji miasteczka namiotowego i zakończe-
niu akcji protestacyjnej przed Kancelarią Rady Ministrów 
- wyjaśnia Robert Osmycki, przewodniczący KSP i zwra-
ca uwagę, że żadna z form protestu nie zakłóciła realizacji 
podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej w za-
kresie ratowania życia i mienia ludzkiego

Strażacy zorganizowali protest, ponieważ domagają 
się dodatkowych pieniędzy dla komend powiatowych, wa-
loryzacji pensji i większej rekompensaty za nadgodziny. 
Związek alarmuje, że w tym roku komendom powiatowym 
zabraknie od 30 do 40 mln zł. W chwili obecnej remonty 
komend czy wozów strażackich są finansowane z funduszu 
płac. Kolejnym problemem jest brak ok. 4 mln zł na tzw. 
wysługę lat dla pracowników straży. Strażacy domagają się 
także rekompensaty za brak waloryzacji ich pensji przez 
ostatnie lata w wysokości 17 proc. Kwestią sporną jest też 
rozliczanie rekompensat za nadgodziny. - Jesteśmy jedyną 
służbą i chyba jedynym zawodem, że stawka za nadgodzi-

W niedzielę 27 września  w Grodkowie odbył się 
pierwszy Piknik Rodzinny z okazji utworzenia NSZZ 
„Solidarność” 35 lat temu. Impreza udana, z licznym 
udziałem młodzieży (co przede wszystkim cieszy) jak i 
zaproszonych gości. 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele św. 
Michała Archanioła w Grodkowie. Po mszy przedstawi-
ciele związków zawodowych oraz władz samorządowych 
powiatowych  i miejsko - gminnych złożyli kwiaty pod po-
mnikiem św. Jana Pawła II. Następnie uczestnicy uroczy-
stości udali się do Ratusza, gdzie nastąpiło otwarcie wy-
stawy poświęconej XXXV – leciu NSZZ „Solidarność”.

 Po uroczystościach oficjalnych związkowcy i 
mieszkańcy Grodkowa bawili się ma Pikniku Rodzinnym 
na grodkowskim rynku.  

(red.)

ny jest o 40 proc. niższa niż stawka godzinowa podczas 
służby - wyjaśnia szef „Solidarności” pożarników.

Miasteczko Protestacyjne przed Kancelarią Prezesa 
Rady Ministrów było kolejnym etapem akcji protestacyj-
nej, która rozpoczęła się 24 sierpnia br. bojkotem kontro-
li inspekcji gotowości operacyjnej. W ślad za nim, od 1 
września strażacy bojkotują nieodpłatne prace gospodar-
cze: remontowe, budowlane, naprawcze w jednostkach 
Straży Pożarnej. 7 września rozpoczął się bojkot szkoleń w 
jednostkach ratowniczo – gaśniczych w Państwowej Stra-
ży Pożarnej oraz prowadzenia szkoleń i zawodów Ochotni-
czej Straży Pożarnej.

www.solidarnosc.org.pl

Strażacy zakończyli protest

Obchody rocznicowe w Grodkowie
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W Dniu Edukacji Narodowej 14 października o 
godz. 12.00 przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów 
w Warszawie odbędzie się manifestacja oświaty. Rada 
Krajowej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność”, któ-
ra jest organizatorem protestu, apeluje do członków 
Związku i wszystkich pracowników szkół i placówek 
oświatowych o liczny udział.

„Solidarność” domaga się zwiększenia nakładów na 
edukację, 9 proc. waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli 
oraz pracowników administracji i obsługi, zaprzestania li-
kwidacji szkół i zwolnień pracowników oświaty, poprawy 
warunków pracy oraz przywrócenia wcześniejszych eme-
rytur dla nauczycieli.

- Rząd nie chce rozmawiać na temat naszych postula-
tów” a w rządowych planach budżetowych na 2016 r. nie 
ma zagwarantowanych środków na waloryzację wynagro-
dzeń nauczycieli - mówi Ryszard Prokasa, szef oświato-
wej „Solidarności” - Dlatego apeluję do dyrektorów szkół 
i placówek oświatowych o taką organizację pracy w Dniu 
Edukacji Narodowej, aby nauczyciele i pracownicy oświa-
ty mogli tego dnia wziąć powszechny udział w spotkaniu z 
panią premier w Warszawie.

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Soli-
darność” od marca br. prowadzi akcję protestacyjną. Przy-
łączają się do niej inne centrale związkowe zrzeszające 
pracowników oświaty.

www.solidarnosc.org.pl

Protest 
w Dniu Nauczyciela

Rodzice 2-let-
niej Wikorii i 
3-miesięcznej 
Lilianny zgi-
nęli w wypad-
ku, który wy-
darzył się 16 
lipca w oko-
licy Dębskiej 
Kuźni.

M a ł ż e ń s t w o 
Roksana (23 

lata) i Mirosław (25 lat) podróżowało z małą Lilianną. 
Oboje zginęli na miejscu. Na szczęście ich córeczka nie 
odniosła groźniejszych obrażeń. Dziewczynkami zaopie-
kowali się dziadkowie Beata i Artur Krzewica. Ale sytuacja 
rodziny nie jest łatwa. Jedyną osobą pracującą w rodzinie 
jest dziadek dziewczynek (przewodniczący MKZ NSZZ 
„Solidarność” Huty „Małapanew” w Ozimku). W rodzinie 
jest jeszcze niepełnoletni syn dziadków.   

Osoby, które chciałyby wesprzeć fi nansowo dziew-
czynki mogą wpłacać darowizny na konto rodziny. Jako 
odbiorcę należy wpisać  w tytule przelewu „Dla Wikto-
rii i Lilianny”, nr  konta 74 1020 3668 0000 5002 0329 
0236,  Krzewica Artur ul. Słowackiego 4a/15, 46 – 040 
Ozimek  

 Rodzina przyjmie także pomoc w formie rzeczowej 
odpowiednią dla wieku dziewczynek (np.:pieluchy pow 9 
kg, kosmetyki pielęgnacyjne, gotowe dania w słoiczkach, 
kaszki dla dzieci). 

Bądźmy solidarni z naszym Kolegą i jego najbliższymi 
w tych jakże trudnych dla nich chwilach. 

(jm)

Pomóżmy 
Wiktorii i Liliannie

„Młodzi Was potrzebują, oni potrzebują wzorców, 
które byłyby dla nich punktem odniesienia,

oczekują też odpowiedzi na wiele zadawanych pytań,
jakie nurtują ich umysły i serca,

a nade wszystko domagają się od Was przykładu życia”.
   Jan Paweł II 

Z okazji 
Święta Edukacji Narodowej 

wszystkim Pracownikom placówek oświatowych składam życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. 
Życzę aby praca była dla Was nieustającą pasją i wyzwaniem, 

niech trud w nią włożony przynosi wspaniałe owoce, przysparza Wam szacunku, 
a uczniów i wychowanków pociąga przykładem i zachęca do ciągłego rozwoju. 

Niech towarzyszy Wam przekonanie, że tworzycie przyszłość i nadajecie jej lepszy kształt.
Przewodnicząca 

Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
Cecylia Gonet  



Śląska Opolskiego październik 2015 r. 3

33. Ogólnopolska Pielgrzymka 
Ludzi Pracy na Jasną Górę odbyła się 
w niedzielę, 20 września. 

Doroczne spotkanie zgromadziło 
przede wszystkim ludzi związanych z 
Niezależnym Samorządnym Związkiem 
Zawodowym „Solidarność”. Na placu 
jasnogórskim widniało setki transpa-
rentów z logo „Solidarności”. W piel-
grzymce pod hasłem: „Z ochotą serc 
do Jasnogórskiej Matki Zawierzenia” 
uczestniczyło ok. 15 tys. pielgrzymów. 
Uczestniczyli w niej również związ-
kowcy z Regionu Śląska Opolskiego 
wraz z pocztami sztandarowymi. Spot-
kanie było również modlitwą za wstawiennictwem bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki, wielkiego patrona i inicjatora Piel-
grzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę. Na ołtarzu spoczywa-
ły relikwie serca bł. ks. Jerzego. W imieniu Komisji Kra-
jowej NSZZ „Solidarność” dar ołtarza złożyli: Piotr Duda 
– przewodniczący Komisji Krajowej oraz członkowie KK: 
Cecylia Gonet i Danuta Czernielewska. 

To jest dla nas najważniejsze wydarzenie – podkreśla 
Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” - Co roku jesteśmy tutaj, wypełniamy te-
stament bł. księdza Jerzego, ale przede wszystkim przy-
jeżdżamy wszyscy na tę pielgrzymkę, aby podziękować 
Matce Boskiej Częstochowskiej za Jej wstawiennictwo, za 
wszystkich ludzi pracy, za zdrowie. Modlimy się za bezro-
botnych, którzy dzisiaj borykają się z problemami dotyczą-
cymi odnalezienia się w tej rzeczywistości, dlatego jeste-
śmy tutaj, modlimy się i prosimy o wstawiennictwo na cały 
następny rok - powiedział. 

- Od roku bł. ks. Jerzy jest patronem Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, to 
bardzo zobowiązuje, i dla nas jest to bardzo ważne, że mo-
żemy mieć takiego patrona, i czekać na jego kanonizację, 
ale także wykonywać jego testament, organizując kolejną 
pielgrzymkę już 33-cią na Jasną Górę – dodał Piotr Duda.  
Przed Mszą św. Małgorzata Sadurska, szefowa kancelarii 
Prezydenta Andrzeja Dudy odczytała list, który do piel-
grzymów skierował prezydent. „Spoglądając w przyszłość, 
poszukując kompasu warto wsłuchać się w nauczanie Koś-
cioła, w które tak znaczący wkład wniósł Papież Polak.  
W jednej z Encyklik zapisał: ‘Praca ma to do siebie, że prze-
de wszystkim łączy ludzi, i na tym polega jej siła społecz-
na: siła budowania wspólnoty’. Jestem przekonany, że ta 

wspólnototwórcza funkcja pracy, o której mówi Jan Paweł 
II pozostaje jedną z kluczowych dla budowania ładu spo-
łecznego. Wspominam o tym w 35. rocznicę Porozumień 
Sierpniowych i narodzin ‘Solidarności’, miliony członków 
tego wielkiego ruchu społecznego zadziwiło świat. W pań-
stwie narzucającym swoim obywatelom ateizm, materia-
lizm i ideologię walki klas, pojawili się ludzie, którzy swo-
ją główną ideą uczynili solidarność międzyludzką, więź 
rozwijaną w rodzinie, wśród przyjaciół, sąsiadów, między 
politykami i organizacjami pozarządowymi, między pra-
cującymi i współobywatelami. Byli gotowi do poświęceń 
w imię wzajemnej pomocy, w imię poszanowania praw i 
godności człowieka i pracownika. Na kłamliwą propagan-
dę, na przemoc i represję odpowiadali rzeczowymi postula-
tami, pokojowymi protestami, modlitwą i pieśnią, dlatego 
zwyciężyli” - napisał w liście Prezydent RP Andrzej Duda. 
Przed Mszą św. do zebranych przemówił także Piotr Duda, 
przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 
„Jesteśmy, jako Związek Zawodowy ‘Solidarność’ wyrazi-
ści – podkreślał Piotr Duda- Od wielu lat mamy na sztan-
darach słowa dotyczące podmiotowości ludzkiej pracy, 
dotyczące godności ludzkiej pracy, dotyczące standardów 
pracy, z którymi dzisiaj mamy takie problemy. Przez ostat-
nie lata jesteśmy konsekwentni w naszych działaniach, 
walka z umowami śmieciowymi, z ubóstwem wśród dzie-
ci, walką z ubóstwem wśród pracujących, bo dzisiaj mamy 
do czynienia z biednymi pracującymi, dlatego te wyzwa-
nia, ale przede wszystkim nasza konsekwencja  przynosi 
powoli owoce. Nasza determinacja doprowadziła do tego, 
że dzisiaj niepełnosprawni mają lepsze warunki do pracy, 
mogą pracować mniej godzin, niż to, co zgotował im jesz-
cze niedawno rząd. To jest dla nas bardzo ważne wyzwa-
nie, ale w tym wszystkim musimy być konsekwentni. Dzi-

Wzorem naszym 
bł. ks. Jerzy Popiełuszko

dok. na str. 4
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siaj, jako ‘Solidarność’ jesteśmy wyznacznikiem tego, co 
dzieje się w naszym kraju, i będziemy się wypowiadać na 
bardzo ważne sprawy dotyczące pracowników i spraw spo-
łeczno-gospodarczych, choć i ‘Solidarności’ i Kościołowi 
odmawia się tego, że nie mamy prawa wypowiadać się w 
bardzo ważnych sprawach społecznych i gospodarczych 
w naszym kraju, ale jako ‘Solidarność’ od tego jesteśmy, 
bo co roku na tej pielgrzymce przypominamy słowa Ojca 
Świętego Jana Pawła II, który mówił do nas, że władza 
przechodzi z rąk do rąk, a wy ludzie ‘Solidarności’ macie 
być z górnikami, pielęgniarkami, robotnikami i wszystkimi 
innymi branżami, które potrzebują waszej pomocy i w tym 
jesteśmy konsekwentni”. 

Punktem kulminacyjnym tegorocznej, dwudniowej 
Pielgrzymki Ludzi Pracy, była uroczysta Msza św., rozpo-
częta w niedzielę, 20 września, o godz. 11.00 na Szczycie 
Jasnogórskim. Eucharystii przewodniczył i homilię wygło-
sił abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski. Koncele-
brował abp Józef Kupny, krajowy duszpasterz Ludzi Pracy. 
Obecni byli m.in.: członkowie najbliższej rodziny bł. ks. 
Jerzego. Obok ustawiono portret śp. matki ks. Jerzego - 
Marianny Popiełuszko. 

Słowa powitania do zebranych w imieniu ojców i braci 
paulinów wypowiedział o. Marian Waligóra, przeor Jas-
nej Góry. Mówił: „Biegniemy dziś do sanktuarium nasze-
go narodu, ochotnym sercem przybywamy do Matki Bożej 
Królowej Polski, od 33. lat pielgrzymując tutaj jako ludzie 
pracy z całej naszej Ojczyzny. Drodzy bracia i siostry, pol-
scy robotnicy serdecznie was witam i cieszę się waszą wy-
trwałą modlitewną obecnością tutaj, gdzie jak mawiał św. 
Jan Paweł II ‘bije serce narodu w sercu Matki’. Dziękuję 
za wasze kontynuowanie wielowiekowego zawierzenia, 
jakie składają, wypowiadają tutaj wierni patrząc w oczy 
zatroskanej Matki. My razem z Maryją patrzymy ufnym 
wzrokiem w serca, ku Bogu, patrzymy i poprzez Jej ma-
cierzyńskie pośrednictwo wypraszamy dla nas samych, dla 
naszych rodzin, naszej Ojczyzny, całego świata potrzebne 
dary i łaski Pana. Pamiętamy, jak tutaj modlił się bł. Je-
rzy Popiełuszko, jak ufnie wpatrywał się w oblicze Pani 
Jasnogórskiej i zawierzał Jej opiece trud, zmagania, dole 
i niedole ludzi pracy. My też potrzebujemy takiego ochot-
nego, gorliwego serca, solidarnego trwania we wspólnocie 
modlitwy, we wspólnocie nie tylko ludzi razem pracują-
cych, ludzi razem walczących o swe słuszne prawa, ale we 
wspólnocie ludzi, którzy Bogu oddają chwałę, którzy ufnie 
szukają u Niego pomocy. Niech temu służy wasze zawie-
rzenie i stałe rok roczne pielgrzymowanie do Jasnogórskie-
go Domu Królowej Polski”. 

dok. ze str. 3

„Niedawno minęła 35-rocznica powstania ‘Solidarno-
ści’, wielkiego ruchu społecznego, który otworzył w Polsce 
i w Europie nowy rozdział historii – przypomniał w homilii 
abp Stanisław Budzik - Do tej historii weszło podpisanie 
Porozumień Sierpniowych najpierw w Szczecinie, a po-
tem w Gdańsku. My, którzy tutaj dzisiaj jesteśmy z ziemi 
lubelskiej, nie możemy nie przypomnieć, że przed sierp-
niem był lipiec, a przed Gdańskiem i Szczecinem – Lublin i 
Świdnik. Lipcowe strajki w roku 1980 ogarnęły ponad 150 
zakładów pracy w regionie lubelskim i stały się począt-
kiem wielkiego ruchu strajkowego ogarniającego coraz to 
nowe obszary Polski. Ruch ‘Solidarności’ miał od samego 
początku korzenie głęboko chrześcijańskie, jego fenomen 
polegał na wykorzystaniu metod pokojowych w walce o 
robotnicze prawa i narodową niezawisłość. W takim duchu 
walczył z uciskiem komunizmu patron ‘Solidarności’ bł. 
ks. Jerzy Popiełuszko. Jego hasło wzięte ze św. Pawła Apo-
stoła brzmiało: nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem 
zwyciężaj. Siłą strajkującego Lubelskiego Lipca i Gdań-
skiego Sierpnia była wiara, że Pan da siłę swojemu ludo-
wi, że Pan da swojemu ludowi błogosławieństwo pokoju”.  
„Ksiądz Jerzy Popiełuszko pokazał nam świadectwem 
swojego życia, że autentycznie przeżywana wiara rodzi 
postawę zatroskania o dobro innych ludzi – kontynuował 
arcybiskup - Jako kapelan ‘Solidarności’ nie był on obojęt-
ny na kłamstwo, biedę, krzywdę, niesprawiedliwość, w ten 
sposób stał się swego rodzaju patronem sprawiedliwości 
społecznej w naszym kraju. Nauczanie i przykład ks. Jerze-
go uwrażliwiają nas dzisiaj także na współczesną formę wy-
zysku i złego traktowania ludzi słabych, biednych, bezro-
botnych, ciężko pracujących. Trzeba nam ciągle wracać do 
wielkiej idei ‘Solidarności’, określić to, co jest dobrem dla 
Polski i to, co stanowi dla niej niebezpieczeństwo. Z naszej 
przynależności do Chrystusa czerpać inspirację do rozwią-
zywania codziennych problemów, utrwalać prawo Boże na 
ziemi, budować pokój i sprawiedliwość, równość i brater-
stwo, bo Ojciec Niebieski, miłuje wszystkie swoje dzieci”.  
Na zakończenie słowa podziękowania wypowiedział 
abp Józef Kupny, krajowy duszpasterz Ludzi Pracy. 
„Cieszę się, że związek ‘Solidarność’, że związek zawo-
dowy, niezależny, samorządny ‘Solidarność’ jest wier-
ny swoim wartościom, wartościom chrześcijańskim, że 
nie odchodzi od tych wartości. Cieszę się bardzo i chcę 
za to podziękować, że w wielu sprawach jesteście gło-
sem narodu, głosem Kościoła” – mówił duszpasterz.  
Przed Mszą św. odbył się koncert Orkiestry i Chóru Filhar-
monii  Lubelskiej

www.jasnagora.pl

Wzorem naszym 
bł. ks. Jerzy Popiełuszko
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„Newsweek” w jednym z ostatnich numerów napi-
sał, że Piotr Duda, przewodniczący „Solidarności”, 27 
razy korzystał z ośrodka „Bałtyk” w Kołobrzegu, w 
tym 4-5 razy prywatnie, nie płacił za noclegi i odnowę 
biologiczną. Do tego miał jakoby tolerować zatrudnia-
nie pracowników w „Bałtyku” na umowy śmieciowe.  
Artykuł jest całkowicie nierzetelny i dyskwalifikuje 
zarówno autorów jak i red. naczelnego Tomasza Lisa, 
który materiał zatwierdził do druku.

Oto 13 kłamstw w publikacji Newsweeka:

1 Kłamstwo: Newsweek twierdzi, że w terminie 2013-
02-01 do 2013-02-28 Piotr Duda był w ośrodku „Bałtyk” 
w Kołobrzegu. W rzeczywistości przebywał w Baku – do-
wodem są bilety lotnicze.

2 Kłamstwo: Newsweek twierdzi, że w terminie 2013-
11-10 do 2013-11-17 Piotr Duda był w ośrodku „Bałtyk” 
w Kołobrzegu. Jakie są fakty? Był w tych dniach w Gliwi-
cach, a także na posiedzeniu Prezydium Komisji Krajowej 
NSZZ „S” w Gdańsku 

3 Kłamstwo: Newsweek twierdzi, że w terminie 2013-
12-02 do 2013-12-09 Piotr Duda przebywał w Kołobrzegu. 
Nieprawda! W tych dniach był w Gniewie (na posiedzeniu 
jednej z sekcji krajowych związku), w Łodzi (spotkanie 
Solidarności samorządowej, co może poświadczyć eurode-
putowany Jacek Saryusz Wolski), w Jaworznie (na górni-
czej karczmie piwnej)

4 Kłamstwo: Newsweek podaje, że w terminie 2014-
04-30 do 2014-05-08 szef „S” był w Kołobrzegu. Kłamie! 
Piotr Duda był w Gdańsku, gdzie inaugurował kampanię 
„S” pod hasłem: „Sprawdzam polityka”.

5 Kłamstwo: Newsweek utrzymuje, że w dniach 2014-
11-03 do 2014-11-24 szef „S” był także w Kołobrzegu. 
Jaka jest prawda? Był w tym okresie w Poznaniu, Rzeszo-
wie (gdzie wręczał marszałkowi województwa Ortylowi 
tytuł „Zasłużonego dla NSZZ „S”), a także w Gliwicach, 
Warszawie, gdzie spotkał się z prezydentem Komorowski. 
Przypomnijmy: tego dnia  Jarosław Kaczyński ogłosił start 
Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich. Prezydent Ko-
morowski żartował, że zna jednego Dudę, szefa Solidar-
ności, który jest właśnie u niego w pałacu. W tym  okresie 
Piotr Duda przebywał także we Wrześni, gdzie uczestni-
czył w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego 
pod budowę fabryki Volkswagena.

6 Kłamstwo: Newsweek twierdzi, że także w dniach 
2015-01-08 do 2015-01-13 Piotr Duda był w Kołobrzegu. 
Nieprawda! W tych dniach uczestniczył w opłatku bran-
żowym w Gdańsku, spotkaniu organizacji europejskich 
związkowców EZA, a także w przyjął – wraz z innymi 
członkami Prezydium KK - ks. Ludwika Kowalskiego, 
proboszcza kościoła św. Brygidy, który odwiedził Komisję 
Krajową z tradycyjną wizytą duszpasterską

7 Kłamstwo: Newsweek pisze, że w dniach 2015-01-
10 do 2015-02-01 szef „S” był w Kołobrzegu. Tymczasem 
w tych dniach trwały głośne na cały kraj strajki na Śląsku! 
Piotr Duda pojechał na Śląsk wspierać górników. W kopal-
ni Brzeszcze padły słynne słowa adresowane do polityków 
PO: „Wiemy, gdzie mieszkacie...”). 

8 Kłamstwo: Newsweek pisze, że w dniach 2015-03-
21 do 2015-03-22 Piotr Duda był w Kołobrzegu. A w rze-
czywistości był w tych dniach w Dobieszkowie (spotkał 
się m.in. z ministrem pracy Kosiniak Kamyszem i szefową 
Konfederacji Lewiatan Henryką Bochniarz – trwały nego-
cjacje dotyczący powstającej Rady Dialogu Społecznego 
w miejsce komisji trójstronnej. Newsweek podaje, że 21 
marca 2015 o godzinie 15.58 szef „S” zameldował się w 
ośrodku „Bałtyk”  w Kołobrzegu. A w tym czasie... jadł 
obiad z ministrem pracy Kosiniak-Kamyszem i Henryką 
Bochniarz.

9 Kłamstwo: Newsweek twierdzi, że w terminie 2015-
03-21 do 2015-04-04 Piotr Duda był w Kołobrzegu. A na-
prawdę był na spotkaniu sztabu protestacyjnego w Gdań-
sku, spotkaniu z austriackimi związkowcami – także w 
Gdańsku oraz w Turowie i na posiedzeniu rady miejskiej 
w Bogatyni

10 Kłamstwo:  Newsweek pisze, że Piotr Duda był w 
„Bałtyku” 27 RAZY. Jaka jest prawda. Szef „S” był tam 
5 RAZY SŁUŻBOWO W CIĄGU 6 LAT!  Newsweek 
utrzymuje, że 4-5 razy przewodniczący Piotr Duda był tam 
prywatnie i nie płacił za noclegi. Naprawdę był  JEDEN 
jedyny raz prywatnie i za swój pobyt zapłacił.

11 Kłamstwo: Newsweek pisze cytując anonimowego 
rozmówcę: „Jego majowy pobyt kojarzę bardzo dobrze. 
Pamiętam, że spotkaliśmy się przy windzie, przedstawiał 
mi żonę i teściów”.

 Tymczasem teściowa Piotra Dudy... nie żyje od 20 lat, 
a teść nigdy nie był w Kołobrzegu!

13 kłamstw „Newsweeka” 
w tekście nt. szefa Solidarności Piotra Dudy

dok. na str. 6
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Od 2 stycznia 2016 r. pracownik dokona wyboru, 
czy wykorzysta 2 dni na opiekę nad dzieckiem na pełne 
dni czy też w wymiarze godzinowym.

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jed-
no dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku 
kalendarzowego prawo do zwolnienia od pracy na 2 dni. 
Uprawnienie to obowiązuje od pierwszego dnia pracy. 
Uprawnienie przysługuje pracownikowi niezależnie od 
wymiaru czasu pracy oraz charakteru zawartej umowy (czy 
jest bezterminowa, terminowa, na próbę czy zastępstwo).  
Z tego uprawnienia może skorzystać ten rodzic, który 
dopełni minimum formalności. Jedynym dokumentem 
potwierdzającym prawo do opieki to jego oświadczenie.   
Wspomniane zwolnienie jest obecnie udzielane tylko na 
pełne dni robocze.

Wybór należy do rodzica
Od 2 stycznia 2016 r. pracownik-rodzic zdecyduje, czy 

wykorzystać 2 dni zwolnienia od pracy tak jak do tej pory 
(na dni) czy też na nowych zasadach, tj. w formie 16 godzin 
zwolnienia. Decydując się na skorzystanie ze zwolnienia w 
wymiarze „na godziny” pracownik będzie mógł wielokrot-
nie korzystać z kilkugodzinnych zwolnień od pracy – aż do 
wyczerpania rocznego limitu. 

Wykorzystanie zwolnienia w dowolnym momencie 
dnia

Zwolnienie będzie można wykorzystać zarówno na po-
czątku czy na końcu dnia pracy jak i też w trakcie dnia 

Rodzic wybierze sposób korzystania 
z wolnego na dziecko

12. Kłamstwo: co zatrudniania na umowach śmiecio-
wych w Dekomie. Fakty są takie, że w „Bałtyku” nikt nie 
jest zatrudniony na śmieciówce, wszyscy mają umowy o 
pracę, obowiązuje układ zbiorowy pracy i działa organiza-
cja związku zawodowego

13. Kłamstwo: Nieprawda co do wysokości podwyżek 
w „Bałtyku”. Newsweek pisze, że podwyżki wyniosły w 
zeszłym roku od 20-70 zł. Tymczasem podwyżki od kwiet-
nia 2014 wyniosły w Bałtyku średnio 13 proc., czyli 302 
zł. Warto dodać, że średnie wynagrodzenie bez członków 
zarządu – wynosi 3308,15 zł.

Ten zestaw 13 głównych kłamstw w publikacji 
„Newsweeka” dowodzi z jak nierzetelnym dziennikar-
stwem mamy do czynienia. Warto przypomnieć inną nie-
dawną kompromitację red. Tomasza Lisa z rzekomym wpi-
sem internetowym córki Prezydenta. Tomasz Lis cytował 
w programie telewizyjnym wpisy z fałszywego konta Kingi 
Dudy. Teraz mamy do czynienia z kolejną kompromitacją 
Tomasza. Lisa. Tomasz Lis nie powinien być redaktorem 
naczelnym tak ważnego pisma, ale to pozostawiamy pod 
rozwagę jego właścicielom.

Sprawę kłamstw zawartych w publikacji „Newsweeka” 
nt. Piotra Dudy, szefa Solidarności, kierujemy do sądu!

13 kłamstw„Newsweeka” 
dok. ze str. 5

Polsce nie udało się w Parlamencie Europejskim zablo-
kować przepisów ws. utworzenia rezerwy stabilizacyjnej 
dla unijnego rynku pozwoleń na emisję CO2. 8 lipca tego 
roku PE zatwierdził w/w przepisy które mają doprowadzić  
do zwiększenia cen pozwoleń na emisję gazów cieplarnia-
nych .Wcześniej unijna wspólnota mówiła by ta rezerwa 
została uruchomiona w 2021 roku ale PE zadecydował że 
stanie się to 2019 r. Założeniem w/w reformy jest utworze-
nie rezerwy stabilizacyjnej MSR ( market stability reserve ) 
i uruchomienie jej od 1.01.2019 r., a także przeniesienie do 
tej rezerwy 900 mln uprawnień do emisji CO2, zdejmowal-
nych z rynku (jeżeli  zostanie przekroczony ustalony limit). 
Nadmiar uprawnień do emisji  doprowadził do destabiliza-
cji tego systemu w unii. Rezerwa stabilizacyjna ma także 
zmobilizować przemysł do  realizowania unijnej polityki 
klimatyczno-energetycznej oraz zwiększania inwestycji w 
zielone technologie . Obecna cena pozwolenia na emisję 
CO2 oscyluje wokół  7 euro za tonę,  a  to zdecydowanie 
za mało by osiągnąć  zamierzone cele. Dalsze zwiększanie 
rygorów dotyczących emisji CO2 będzie miało katastrofal-
ne skutki dla gospodarki polskiej, w której istotną rolę od-
grywa energetyka oparta na paliwach kopalnych, głównie 
na węglu.

Edward Janocha
członek MOZ”S” w AMP w Zdzieszowicach

były wieloletni członek SKH NSZZ”S”

Emisja CO2 po nowemu

pracy. Konkretny moment wykorzystania zwolnienia pra-
cownik powinien określić w składanym wniosku.

Udzielanie na dni – na zasadach dotychczasowych
Dla pracownika skorzystanie z 2 dni na opiekę nad 

dzieckiem na nowych zasadach nie zawsze będzie ko-
rzystniejsze. Przykładowo, pracownikom zatrudnionym 
w systemie równoważnym, którym zaplanowano pracę w 
poszczególnych dniach w wymiarze 12-godzinnym, może 
bardziej opłacać się skorzystanie ze zwolnienia na 2 pełne 
dni, co daje łącznie 24 godziny zwolnienia od pracy.

Decyzja – w pierwszym wniosku
O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzo-

wym zwolnienia pracownik zdecyduje w pierwszym wnio-
sku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym 
roku kalendarzowym. Tak więc, jeśli pracownik zatrud-
niony w systemie równoważnym zawnioskuje o udziele-
nie 1 godziny zwolnienia, cały pozostały wymiar zostanie 
pracownikowi udzielony w formie 15 godzin wolnych od 
pracy.

Pracodawca nie może przesądzić w regulaminie pracy 
o sposobie korzystania przez rodziców z tego uprawnienia. 

 Niepełnoetatowy korzysta z proporcjonalnej liczby 
godzin

Zwolnienie od pracy udzielane w wymiarze godzino-
wym dla niepełnoetatowca będzie ustalane proporcjonalnie 
do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Przy czym, nie-
pełna godzina zwolnienia od pracy będzie zaokrąglana w 
górę do pełnej godziny. 

(red.)
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Kanonizacja błogosławionego księdza Jerzego Po-
piełuszko, patrona „Solidarności” coraz bliżej. W Cre-
teil pod Paryżem pozytywnie zakończyła się procedura 
badania niedającego się wyjaśnić naukowo uleczenia 
śmiertelnie chorego na białaczkę za wstawiennictwem 
księdza Jerzego.

Chodzi o Francuza Francoisa Audelana wyleczonego 
na łożu śmierci 14 września 2012 roku. Komisja ustaliła, 
że doszło do „niewytłumaczalnego i zadziwiającego uzdro-
wienia”. Szczególną okoliczność stanowi data cudowne 
uzdrowienie francuskiego pacjenta - 14 września, w dniu 
urodzenia ks. Jerzego Popiełuszki.

Wnioski Komisji złożonej z dwóch notariuszy - Fran-
cuza i Polaka - i przedstawiciela diecezji Creteil wydelego-
wanego do sprawy kanonizacji bł. Jerzego Popiełuszki oraz 
specjalisty w dziedzinie prawa kanonicznego, która prze-
słuchała personel medyczny szpitala i wszystkich świad-
ków, zostaną przesłane Kongregacji do spraw świętych 
w Rzymie, informuje portal fronda.pl. Następnie papież 
Franciszek podejmie decyzję o kanonizacji.

W Krynicy Zdroju w ramach Economic Forum od-
bywał się Festiwal Biegów. W trakcie 3 dni  trwania 
zawodów odbyło się ponad 30 bloków konkurencji. W 
nordic walking z sukcesami startowali członkowie „So-
lidarności” Irena Czuta Pakosz i Piotr Pakosz. 

W IV Górskich Mistrzo-
stwach Polski w nordic 
walkink wystartowali nasi 
związkowcy Irena Czuta Pa-
kosz i Piotr Pakosz. Trasa na 
dystansie 4 km rozpoczynała 
się na Deptaku w Krynicy-
-Zdrój, dalej pętla prowadzą-
ca z Deptaka Krynickiego 
(565 m n.p.m.) ostrym podej-
ściem wzdłuż kolejki na Górę 
Parkową (741 m n.p.m.), a 
następnie w dół szutrowymi 
alejkami spacerowymi na Deptak.

Irena  zajęła w tej konkurencji 2 miejsce w kwalifika-
cji ogólnej a pierwsze w kategorii 50+ kobiet. w kategorii 
mężczyźni  M + 60 Piotr zajął  3 miejsce. W niedzielę od-
były się I Mistrzostwa Polski Hill nordic walking Czarny 
Potok-Jaworzyna 3 km +470 metrów  Kobiety 1 miejsce 
Irena Pakosz (1 miejsce kat K+50), mężczyźni M + 60  - 1 
miejsce Piotr Pakosz.  

Prezydent Rzeczpospo-
litej Polskiej Andrzej 
Duda skierował do 
Sejmu projekty usta-
wy zakładający przy-
wrócenie poprzedniego 
wieku emerytalnego – 
60 lat dla kobiet i 65 lat 
dla mężczyzn. Podkre-
ślił, że w ten sposób realizuje zobowiązania, jakie podjął 
wobec obywateli podczas kampanii wyborczej.

Ta ustawa przywracająca wiek emerytalny daje prawo 
do emerytury tzn. jeżeli ktoś osiągnie wiek emerytalny  i 
chce, to może to zrobić. Ale może też, jeśli ma taką wolę, 
jeżeli czuje w sobie siłę i ma takie możliwości, pracować 
dalej, po to, żeby mieć wyższa emeryturę, żeby się nadal 
realizować zawodowo. Jeżeli będzie miał inne życiowe 
plany, jeśli się zechce zająć wnukami, czy też w zupełnie 
inny sposób prowadzić swoje życie, w sposób pozazawo-
dowy może zacząć pobierać emeryturę. To będzie jego 
swobodna decyzja – powiedział prezydent Andrzej Duda. 

Prezydent wyraził nadzieję, że zgłoszoną przez niego 
ustawę Sejm uchwali jeszcze w tej kadencji. - Jeżeli tego 
nie zrobi, ja się absolutnie ze swojego zobowiązania nie 
wycofuję, projekt ustawy zostanie złożony w następnej ka-
dencji Sejmu, kiedy będzie nowa koalicja rządząca – dodał.    

    (red.)

Coraz bliżej kanonizacji 
Patrona Związku

Prezydencka ustawa 
emerytalna

Po 26 latach od męczeńskiej śmierci, 6 czerwca 2010 
r. papież Benedykt XVI ogłosił ks. Jerzego błogosławio-
nym. 20 września 2014 w diecezji Créteil we Francji na-
stąpiło otwarcie procesu kanonizacyjnego. Ksiądz Jerzy 
został ustanowiony patronem Związku na prośbę Krajowe-
go Zjazdu Delegatów „Solidarności” dekretem z dnia 25 
sierpnia 2014 roku.

www.solidarnosc.org.pl

Sportowe sukcesy 
członków Solidarności
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Kandydaci na posłów do Sejmu RP 
-  OKRĘG WYBORCZY NR 21 – OPOLE

Apel Prezydium Zarządu Regionu 
NSZZ ,, Solidarność” 

Śląska Opolskiego
w sprawie wyborów parlamentarnych

Prezydium Zarządu Regionu NSZZ ,,Solidar-
ność” Śląska Opolskiego apeluje do związkowców i 
mieszkańców  naszego regionu o powszechny udział 
w wyborach parlamentarnych w dniu 25 października 
2015 r. Wybierzmy razem najlepszych kandydatów i 
ugrupowania, które zagwarantują poszanowanie praw 
pracowniczych, zapewnią dobrą przyszłość naszemu 
regionowi i zadbają o nasze rodziny.

Wybierajmy tych kandydatów do Sejmu i Senatu, 
którzy zagwarantują wszystkim Polakom prawo do 
godnej pracy i życia. Wszyscy zasługujemy na dobry 
Sejm, Senat i Rząd, które zadbają o nasze polskie spra-
wy i rozwiązanie naszych problemów w duchu spo-
łecznej solidarności.

    Za Prezydium
 Cecylia Gonet – przewodnicząca ZR

CZŁONKOWIE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

JĘDRZEJ 
GRZEGORZ 
Komitet Wyborczy 
Kukiz’15, 
lista nr 7, poz. 10
Przewodniczący Organi-

zacji Związkowej NSZZ „So-
lidarność” przy Izbie Skarbo-
wej w Opolu z/s w Prudniku, 
członek Prezydium Zarządu 
Regionu NSZZ „Solidarność” 
Śląska Opolskiego

NASZKIEWICZ 
JERZY 
Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość, 
lista nr 1, poz. 7
Członek NSZZ „Solidar-

ność” Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Krapkowi-
cach

TRZASKAWSKA 
DANUTA 
Komitet Wyborczy 
Prawo i Sprawiedliwość,
lista nr 1, poz. 21
Przewodnicząca MOZ 

NSZZ „Solidarność” Pracow-
ników Oświaty i Wychowa-
nia przy Zespole Szkół Rol-
niczych Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Grodkowie 

KANDYDACI POPIERANI PRZEZ: 

DUDA 
ANTONI
Komitet Wyborczy 
Prawo i Sprawiedliwość, 
lista nr 1, poz. 4
Popierany przez Zakłado-

wą Organizację Związkową 
NSZZ „Solidarność” przy 
Politechnice Opolskiej oraz 
Komisję Zakładową NSZZ 
„Solidarność” w Uniwersyte-
cie Opolskim 

KŁOSOWSKI 
SŁAWOMIR 
Komitet Wyborczy 
Prawo i Sprawiedliwość, 
lista nr 1, poz. 2
Popierany przez Sekcję 

Krajową Oświaty i Wycho-
wania NSZZ „Solidarność” 


