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We wtorek 26 września  w 
siedzibie ZR odbyło się Wy-
borcze Walne Zebranie Człon-
ków Regionalnej  Sekcji Mło-
dych przy Zarządzie Regionu 
NSZZ ,, Solidarność” Śląska 
Opolskiego. Przewodniczącym 
sekcji został  Grzegorz Okoń, 
członek Organizacji Zakłado-
wej w Narodowym Funduszu 
Zdrowia, który od 5 września 
tego roku pełnił funkcje prze-
wodniczącego Tymczasowej 
Rady RSM.

W spotkaniu  uczestniczył Przewodniczący Krajowej 
Sekcji Młodych Marcin Gallo. Zarząd Regionu reprezen-
towali Przewodnicząca ZR – Cecylia Gonet i Sekretarz 
ZR –Dariusz Brzęczek, który przewodniczył zebraniu wy-
borczemu. Uczestniczyło w nim 23 członków RSM zrze-
szonych w 9 organizacjach związkowych Regionu Śląsk 
Opolski. Na dzień wyborów RSM liczyła 39 członków a 
już następnego dnia przybyło 10. 

Przewodnicząca ZR Cecylia Gonet witając młodych 
wyraziła ogromne zadowolenie i satysfakcję z utworze-
nia sekcji w naszym regionie. Mówiła do zebranych o ich 
ogromnej roli w związku i potrzebie wniesienia nowego 
spojrzenia na funkcjonowanie i rozwój związku we współ-
czesnych realiach. 

Przewodniczący Krajowej Sekcji Młodych Marcin Gal-
lo przedstawił genezę powstawania Krajowej Sekcji Mło-
dych. Zaznaczył podstawy nowej Sekcji, jej główne cele i 
zadania. Jednym z nich jest przyciąganie młodych ludzi do 
struktur związkowych NSZZ „Solidarność”, a także zmia-
na nastawienia do związku, podjęcie działań na różnych 
szczeblach, zwłaszcza na forach społecznościowych takich 
jak  facebook,  twitter  itp. Przewodniczący podkreślił zna-
czenie marki „Solidarności”, która jest rozpoznawana na 
całym świecie. W tym kontekście nawiązał do uczestni-
ctwa Sekcji Młodych w gremiach międzynarodowych oraz 
szkoleniach, które odbywają się w całej Europie.

Następnie Marcin Gallo wyjaśnił zadania jakie stoją 
przed młodymi podając konkretne przykłady np. organizo-
wanie zbiórek krwi, uczestnictwo w wydarzeniach sporto-
wych, angażowanie się w festyny szkolne, przedszkolne, 
organizowanie spotkań ze studentami i wiele innych. Pod-
kreślił, że wszystkie te działania mają młodych zachęcić do 

Młodzi wybrali swoje władze

spotkań, budowania więzi i przekonania, że razem może-
my więcej.

W trakcie zebrania członkowie RSM podjęli Uchwałę 
dotyczącą ilości członków Regionalnej Rady Sekcji Mło-
dych i dokonali wyborów władz.  Wybrali też 4 członków 
Komisji Rewizyjnej oraz 4 Delegatów na Krajowe Zebra-
nie Delegatów Sekcji Młodych.

Przewodniczącym Regionalnej  Sekcji Młodych przy 
Zarządzie Regionu NSZZ ,, Solidarność” Śląska Opolskie-
go jednogłośnie został wybrany Grzegorz Okoń, czło-
nek Organizacji Zakładowej w Narodowym Funduszu 
Zdrowia, który od 5 września pełnił funkcje przewodni-
czącego Tymczasowej RRSM.

Pozostali wybrani członkowie RSM
1. Dominik Beata – z-ca przewodniczącego RRSM/ se-

kretarz
2.  Ciechociński August - z-ca przewodniczącego RRSM/ 

skarbnik
3.  Cierniak Bożena - członek RRSM
4.  Jaworska Mirela -  członek RRSM
5.   Kaczmarz Paweł – członek RRSM
6.  Pączko Kazimierz - członek RRSM
7.  Pruszowska Gracjana - członek RRSM
8.  Sadowska Magdalena – członek RRSM

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
1.  Laskowski Marcin
2.  Makowy Mateusz
3.  Olejnik Piotr
4.  Szczepański Adam
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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 
obchodzonego 14 października

wszystkim pracownikom placówek oświatowych 
składam życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. 

Życzę aby praca była dla Was nieustająca pasją i wyzwaniem, 
niech trud w nią włożony przynosi wspaniałe owoce, przysporzy Wam szacunku, 
a uczniów i wychowanków pociąga przykładem i zachętą do ciągłego rozwoju.  

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

Przewodnicząca Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego

Cecylia Gonet

Życzenia
18 października swoje święto obchodzą 

Łącznościowcy i Pracownicy Poczty Polskiej.
Z tej okazji w imieniu Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego 

życzę ludzkiej życzliwości i społecznego uznania, 
stabilizacji zatrudnienia oraz godziwych warunków pracy i płacy.
Życzę również długich lat życia w zdrowiu, szczęścia rodzinnego 

oraz satysfakcji z osiągnięć prywatnych i zawodowych. 

Przewodnicząca Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego

Cecylia Gonet

Młodzi wybrali swoje władze
Delegatami RSM na Krajowe Zebranie  Delegatów 
Sekcji Młodych zostali wybrani

1.  Cierniak Bożena
2.  Dominik Beata
3.  Okoń Grzegorz
4.  Sadowska Magdalena

Zarząd Regionu z pewnością  będzie wspomagał dzia-
łalność Regionalnej Sekcji Młodych. Mamy nadzieję, że 
działalność utworzonej sekcji problemowej będzie widocz-
na w Regionie Śląsk Opolski, a jej członkowie będą ak-
tywnie działać na rzecz regionu jak również na szczeblu 
centralnym. Życzymy młodym działaczom wytrwałości w 
pracy związkowej, a owoce tej pracy niebawem będą wi-
doczne.

Dariusz Brzęczek
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34. Ogólnopolska Pielgrzymka Lu-
dzi Pracy na Jasną Górę odbyła się w 
dniach 17-18 września. Od 34 lat „Soli-
darność” pielgrzymuje w trzecią sobotę 
i niedzielę września na Jasną Górę, by 
modlić się w intencji Ojczyzny i Lu-
dzi Pracy. W niedziele w pielgrzymce 
uczestniczyli również związkowcy z Re-
gionu Śląska Opolskiego.

 Tegoroczna pielgrzymka przypadała 
w 40. rocznicę Radomskiego Czerwca 
1976 roku. Jednym z patronów pielgrzym-
ki był ks. Roman Kotlarz, męczennik Ra-
domskiego Czerwca. Głównym punktem 
pielgrzymki 18 września była uroczysta Suma na Szczycie, 
która rozpoczęła się o godz. 11.00. Przewodniczył jej abp 
Józef Kupny, metropolita wrocławski i Krajowy Duszpa-
sterz Ludzi Pracy. W Eucharystii wzięło udział ok. 25 tys. 
osób z zakładów pracy z całej Polski. Na ołtarzu spoczywa-
ły relikwie serca bł. ks. Jerzego. 

Przed Mszą św. do zebranych przemówił Piotr Duda, 
przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”: 
„Wrzesień 1983 roku to bardzo trudny okres i czas dla ‘So-
lidarności’. Delegalizacja Związku Zawodowego, represje, 
szykany działaczy ‘Solidarności’, zejście do podziemia, ale 
także szykany i represje wobec Kościoła i księży. Ale to 
nie zamknęło drogi, a przede wszystkim myślenia młodego 
księdza Jerzego Popiełuszki, który też 18 września, w nie-
dzielę, przybył tu, na Jasną Górę ze swoimi przyjaciółmi, 
robotnikami ‘Solidarności’ z Huty Warszawa. I od tego cza-
su pielgrzymujemy tu do Częstochowy, już po raz 34. w ra-
mach krajowej pielgrzymki Ludzi Pracy tu na Jasną Górę”.  
„Dzisiaj spotykamy się na tej pielgrzymce tu, u Jasnogór-
skiej Pani. Każdy ma swoje intencje, ale nasza wspólna 
intencja to dbałość i modlitwa za ludzi pracy w naszym 
kraju, o podmiotowość pracownika, o to, o co w ostatnich 
latach przyjeżdżaliśmy tu i modliliśmy się, to, co było tak 
trudno wyegzekwować z poprzednim rządem, o to, aby nie 
było umów śmieciowych, o to, aby nie był podwyższa-
ny wiek emerytalny. Dzisiaj można powiedzieć, że nasze 
spotkanie ma inny wymiar. Prowadzimy dialog społeczny z 
rządem, który stara się rozumieć bardzo ważne sprawy pra-
cownicze. Mamy Prezydenta, który widzi także podmio-
towość i godność ludzkiej pracy i w każdym swoim wy-
stąpieniu stara się o tym mówić” – podkreślał Piotr Duda.  
Słowa powitania do zebranych w imieniu ojców i bra-
ci paulinów wypowiedział o. Marian Waligóra, przeor 
Jasnej Góry. Mówił: „Drodzy pielgrzymi, ludzie pracy, 
polscy robotnicy, ludzie ‘Solidarności’, w dniu waszej 
ogólnopolskiej pielgrzymki serdecznie witam was tu na 
Jasnej Górze, w Domu Matki, która nas zna, Matki, któ-

ra czeka na swe dzieci. Ona jest Tą przez którą Bóg obja-
wia nam swą bliskość, swą troskę o nas, jak przypomniał 
nam niedawno papież Franciszek. Doświadczamy tego 
właśnie przychodząc tutaj, w Jej spojrzeniu chcemy zo-
baczyć miłosierne oczy, miłosierny wzrok Ojca Niebie-
skiego. Jesteście ludźmi często ciężkiej pracy, ale swój 
wysiłek odnosicie do Boga, pamiętacie, że praca jest dro-
gą korzystania z tych darów, jakie dał nam sam Stwórca. 
Od was uczymy się tej pięknej postawy czynienia so-
bie ziemi poddaną, ale z szacunkiem dla darów Nieba”.  
Przed Mszą św. Agnieszka Lenartowicz-Łysik, spo-
łeczny doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy od-
czytała list, który do pielgrzymów skierował prezydent.  
„Życzę, aby 34. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy 
umocniła państwa w wierności naszym najstarszym i naj-
cenniejszym tradycjom ludowym, a także w radościach i 
poczuciu dumy ze wspólnego budowania Polski, która jest 
wolna i zamożna, wolnością i zamożnością swoich obywa-
teli” – napisał m.in. w liście Prezydent RP.

Homilię wygłosił bp Piotr Turzyński, bp pomoc. diec. 
radomskiej. Mówił: (...) każdy człowiek tęskni za solidar-
nością, jest to tęsknota wpisana w ludzkie serce, stworzo-
ne na obraz i podobieństwo Boga, który jest wspólnotą. 
Tęsknota za solidarnością widzianą w innych ludziach, to 
tęsknota za bliskością, zrozumieniem, wspólnotą. Przecież 
tak tęskni każde dziecko, chce mieć kochanych rodziców, 
chce, by się nim interesowano, opiekowano, tak tęskni 
młodzieniec, czy młoda dziewczyna, którzy chcą wejść w 
życie dojrzałe, szukają pracy. Tak tęskni za solidarnością 
pracownik, który staje wobec pewnego systemu, konsor-
cjum, bogatego i wielkiego pracodawcy, i wydaje mu się, 
że jest sam, jak pyłek pośród świata. Za solidarnością tęsk-
ni człowiek w podeszłym wieku, niedołężny, chory, chce 
zobaczyć solidarność w oczach lekarza, bliskich, państwa, 
społeczności. Człowiek tęskni za solidarnością”. 

Solidarność znów w obronie

dok. na str. 4
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„Chcemy dzisiaj my wszyscy podziękować Panu Bogu, 
że to słowo ‚solidarność’ zabrzmiało bardzo mocno na na-
szej, polskiej ziemi i zostało usłyszane na całym świecie 
na nowo, jakby odkryliśmy w słowniku chrześcijańskim 
słowo ‚solidarność’ – bycie z człowiekiem, nie przeciw. 
Do tego, by to słowo zaistniało w języku współczesne-
go, świata przyczynił się radomski czerwiec 1976 r. Ów-
czesne władze nie wiedziały, co to solidarność, nie było 
ani wczucia, ani wysłuchania robotników, ich jasnego 
głosu sprzeciwu, ale nazwano to buntem albo słuchaniem 
imperialistycznych podszeptów. Nie wysłuchano robot-
ników, znaleźli się w wizji władzy jako warchoły i jako 
przestępcy, jako ktoś, dla kogo nie ma miejsca w społecz-
ności, kogo trzeba karać, ale w tym bólu, w cierpieniu, w 
trudzie narodziła się ‚Solidarność’, bo oto z robotnikami, 
którzy przechodzili przez tzw. ścieżki zdrowia, byli bici, 
zaczęli się solidaryzować inni, powstaje Komitet Obrony 
Robotników, intelektualiści biorą pod opiekę robotników. 
Bardzo piękną i niezwykłą postacią radomskiego czerwca 
jest ks. Roman Kotlarz, który był solidarny z robotnika-
mi, pamiętnego 25 czerwca przyjechał na obiad do jednej 
z parafii radomskiej i tu w geście solidarności szedł przez 
pewien czas z robotnikami, a potem z wysokości kościoła 
błogosławił im. Na kazaniach stał się głosem robotników, 
którym nie pozwalano mówić. Zapłacił za to najwyższą 
cenę, wiele razy bity i zastraszany, zmarł z wycieńczenia, 
stając się męczennikiem czerwca 76 r. Na plakacie, który 
zapraszał nas na to dzisiejsze spotkanie, znajdujemy sło-
wa ks. Romana ‘Starałem się w swoich słowach mówić o 
was i mówić za was’, przecież to nic innego jak solidar-
ność, solidarność z człowiekiem, który czuje się oszukany, 
prześladowany, niszczony, zepchnięty na margines. Ludzie 
odpłacili się ks. Romanowi, rozumieli, że jest to ktoś nie-
zwykły. Kiedy prowadzono zwłoki ks. Romana ze szpi-
tala do parafii, w której był proboszczem, ludzie ułożyli 
całą drogę kwiatami, w geście solidarności i miłości dla 
tego, który był z nimi solidarny” – podkreślał kaznodzieja.  
Zawierzenie Świata Pracy wypowiedział ks. kan. Stanisław 
Sikorski. „Moi kochani, chciałbym wam podziękować za 
trud pielgrzymowania. Dzisiaj nie tak, jak w ubiegłym 
roku, czujemy ten trud pielgrzymowania - mówił przed 
błogosławieństwem abp Józef Kupny, nawiązując do 
chłodnej i deszczowej aury - Bóg zapłać wam serdecz-
nie wszystkim (…) Niech Bóg błogosławi, noście to bło-
gosławieństwo w sercu, zawieźcie do swoich rodzin, do 
miejsc prac, wszędzie tam, gdzie jesteście” - powiedział.  
Przed Mszą św. odbyła się modlitwa różańcowa oraz kon-
cert muzyków pamięci ks. Romana Kotlarza, podczas któ-
rego wystąpili: Jerzy Zelnik i Robert Grudzień. 

Pracownicze pielgrzymki na Jasną Górę zapoczątkował 
błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko – kapelan i od dwóch 
lat patron NSZZ Solidarność – organizując ją we wrześniu 
1983 dla robotników Huty Warszawa. Rok później do Czę-
stochowy pielgrzymowali już pracownicy z różnych części 
Polski. Idea błogosławionego ks. Jerzego przerodziła się w 
coroczną ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, odbywa-
jącą się zawsze w trzecią niedzielę września. 

www.jasnagora.pl
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14 września 2016 r. w siedzibie Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego w Opolu przy ul. 
Damrota 4 odbyło się kolejne zebranie Przewodniczących 
Organizacji Związkowych z terenu Opola. Tematyka zwią-
zaną z bieżącą działalnością Zarządu Regionu omawiali 
Grzegorz Adamczyk z-ca przew. ZR oraz Dariusz Brzę-
czek – sekretarz ZR, natomiast sprawy dotyczące sytuacji 
opolskich firm i instytucji przedstawiali przewodniczący 
Organizacji Zakładowych

Porządek spotkania obejmował
1.  Informacja z posiedzeń ZR z 11 lipca i 12 września br.
2.  Rozwój związku.
3.  Informacja na temat Regionalnej Sekcji Młodych.
4.  Informacja z posiedzenia Komisji Krajowej.
5.  Omówienie sytuacji opolskich firm.
6.  Wolne wnioski.

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w cyklicznych 
spotkaniach Przewodniczących Organizacji Związko-
wych z terenu Opola lub ich przedstawicieli. Niestety 
frekwencja do tej pory, a było to trzecie spotkanie jest 
poniżej oczekiwań. 

Idea takich spotkań jest bardzo słuszna, głównym  za-
łożeniem tej inicjatywy  był wyczerpujący przepływ infor-
macji oraz przekaz zadań na najbliższy okres działalności 
związku. Zarząd Regionu Śląsk Opolski traktuje tą inicja-
tywę, obok tworzenia Regionalnej Sekcji Młodych, jako 
jeden z elementów szeroko rozumianego rozwoju związku. 
Przypominamy, że podobne spotkania odbywają się cy-
klicznie w Oddziałach Zarządu Regionu od wielu lat, są 
elementem zarówno informacyjnym jak i integracyjnym 
dla członków związku. 

Przypominamy, że Region Śląsk Opolski posiada 12 
Oddziałów ZR, w każdym z nich można uzyskać porady 
prawnej. W niektórych  Oddziałach siedziby  są własnością 
Regionu, co świadczy o bardzo dobry gospodarowaniu Re-
gionem i stawia nas w czołówce krajowej Związku.

Dariusz Brzeczek
sekretarz Regionu Śląsk Opolski NSZZ „Solidarność”

Spotkanie 
przewodniczących 

organizacji w terenu Opola

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że
25 września 2016 

odeszła do domu Ojca

śp. MARIA  MARCINKOWSKA

członek NSZZ „Solidarność” od 1980 roku,
wieloletnia przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność” 

Pracowników Służby Zdrowia ZOZ w Nysie.
Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

RODZINIE
składa

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
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MARIA (MAJKA) 
MARCINKOWSKA 

(19.09.1951 – 25.09.2016)
   
„Idź przez życie tak
aby ślady Twoich stóp
przetrwały Cię...”
Bp Jan Chrapek\

W ciepłe, słoneczne po-
południe 28 września 2016 r. 
na cmentarzu komunalnym 
w Głuchołazach  pożegnaliśmy naszą Koleżankę i Przyja-
ciółkę Majkę. W ostatniej drodze towarzyszyła Jej rodzi-
na, przyjaciele,  związkowcy z NSZZ „Solidarność” wraz 
z pocztami sztandarowymi i kilkaset osób, które miały 
szczęście znać Majkę za życia. Miała zaledwie 65 lat, gdy 
ciężka choroba przerwała jej życie.

Brakuje nam teraz jej ciepłego, radosnego uśmiechu. 
Zawsze pogodna, życzliwa z głębokim zrozumieniem pod-
chodziła do ludzi pokrzywdzonych, samotnych, zagubio-
nych. Była zawsze tam gdzie był ktoś potrzebujący pomo-
cy, rady czy dobrego przyjaznego słowa. Z wrodzona sobie 
subtelnością i wrażliwością reagowała na potrzeby innych. 
Nawet na łożu śmierci nie myślała o sobie ale o innych 
potrzebujących, cierpiących. Życzyła sobie by nie składać 
kwiatów na jej grobie lecz wspomóc finansowo hospicjum 
w Nysie. Zgodnie z Jej wolą na placu przed kaplicą usta-
wiono puszę, do której żałobnicy składali datki na ten cel.

Maja miała niezwykły dar gromadzenia ludzi wokół 
siebie. Była niezastąpioną organizatorką spotkań, uroczy-
stości oraz wyjazdów na pielgrzymki w kraju i za granicą. 
Dzięki doświadczeniu, kwalifikacjom i wyrozumiałości, 
stwarzała wokół siebie atmosferę równowagi i spokoju. 
Ład mając w sercu – dobroć czyniła dookoła. 

Jak wielu ludzi ją kochało i podziwiało niech świadczy 
fakt, że zgodnie z Jej wolą,na stypie w ośrodku wypoczyn-
kowym „Banderosa”,  spotkało się ponad 200 osób.

Podziwialiśmy Jej upór i wytrwałość z jaką pokonywa-
ła trudności. Swoim nadzwyczajnym optymizmem i głębo-
ką wiarą w zwycięstwo prawdy i dobra dodawała nam sił. 
W tym krzykliwym świecie była żywym przykładem co-
dziennego życia zgodnie z zasadami i wartościami chrześ-
cijańskimi. Kochała ludzi i kochała życie. 

W najcięższych dniach choroby, gdy siły gwałtownie 
malały nie skarżyła się, lecz z heroizmem, z godnością i 
tylko sobie wrodzoną pogodą ducha niosła do końca swój, 
coraz cięższy krzyż cierpienia. Jak powiedział ksiądz, któ-
ry odwiedzał ją w hospicjum, nie prosiła o modlitwę za 
zdrowie tylko „by nie zawiodła Jezusa”.

Z grona oddanych sercem i duszą ludzi „Solidarności” 
ubyła Majka, lecz pamięć o Niej pozostanie w sercach 
tych, którzy Ją znali i kochali.

 
Daj, Panie, Jej duszy wieczny odpoczynek, a świat-

łość Twoja niech odbija się w Jej oczach.

Jadwiga Malinowska

Ład w sercu

 Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych 
                           ks. J. Twardowski

                                                                                          
Z głębokim żalem zawiadamiamy, 

że po długiej chorobie
w dniu 25 września 2016 r. 

odeszła do Pana w wieku 65 lat

ś.p. Maria Marcinkowska „Majka” 

aktywny członek NSZZ „Solidarność” od 1980 roku, 
prawy, uczynny i szlachetny człowiek.

Niech dobry Bóg obdarzy ją życiem wiecznym!
O czym informują pogrążeni w smutku członkowie 

NSZZ „Solidarność” i przyjaciele 

„Świat opustoszał z bliska i z daleka.
Choć stracił tylko jednego człowieka”

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że 25 września 2016 r. odeszła na wieczną służbę do 
Pana

MARIA  MARCINKOWSKA

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
RODZINIE

składają
koleżanki i koledzy

z Regionalnej Sekcji Ochrony Zdrowia 
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego  
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15 września w Sali Orla Białego 
Urzędu Marszałkowskiego odbyło się 
V posiedzenie Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego.  

Porządek posiedzenia zawierał:
-  Informację dotyczącą projektu usta-

wy zmieniającego ustawę o Radzie 
Dialogu Społecznego i innych in-
stytucjach dialogu społecznego z 
27.07.2016 r., skutkującego odebra-
niem marszałkom województw kompetencji w zakresie 
WRDS i przekazaniem ich do województw

- Przedstawienie stanowiska ZZ Celnicy PL Izby Celnej 
w Opolu w sprawie utworzenia Krajowej Administracji 
Skarbowej .

-  Omówienie problemu marginalizacji Państwowej In-
spekcji Sanitarnej w systemie nadzoru nad  bezpieczeń-
stwem żywienia i żywności .
W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście: parla-

mentarzyści Opolscy, związkowcy z Państwowej Inspek-
cji Sanitarnej , przedstawiciele ZZ Celnicy PL oraz Woje-
wódzki Lekarz Weterynarii Pan Wacław Bortnik.

W pierwszym temacie posiedzenia swoją aktywność 
wykazywali parlamentarzyści  z PO i Nowoczesnej wy-
kazując szkodliwe działania rządu RP . Przedstawiciele 
NSZZ Solidarność zaprotestowali przeciwko upolitycz-
nieniu posiedzenia i zepchnięcia spraw pracowniczych na 
margines posiedzenia.  W części merytorycznej  zostały 
przedstawione stanowiska stron  WRDS dotyczące do-
tychczasowej współpracy członków WRDS oraz poziomu 
organizacji posiedzeń. Opinie były pozytywne wszystkich 
stron rady, jednak NSZZ ,, Solidarność”  wobec dociera-
jących negatywnych sygnałów z innych województw nie 
zajął jednoznacznego stanowiska w sprawie zmiany usta-
wy o RDS.

Następnie Związek Zawodowy Celnicy PL przedstawił 
zagrożenia dla pracowników służb celnych wynikające z 
projektu utworzenia Krajowej  Administracji Skarbowej. 
W związku z faktem, iż na szczeblu krajowym trwają pracę 
nad ustawą zespołu w skład którego weszły trzy największe 
centrale związkowe jak również związek zawodowy Celni-
cy PL strona związkowa WRDS w Opolu była przeciwna 
podejmowania jakiegokolwiek stanowiska w tej sprawie. 
Nie bez znaczenia było również brak zaproszenia na po-
siedzenie  innych związków zawodowych działających w 
służbach celnych w woj. opolskim.

Po raz drugi problemy wynikające z projektu ustawy o 
bezpieczeństwie żywienia i żywności omówili związkow-
cy z Państwowej Inspekcji Sanitarnej . Przewodnicząca 
NSZZ Solidarność w WSSE  Ewa Brykalska przedstawiła 
prezentację, która miała przekonać członków WRDS o za-
grożeniach dla pracowników WSSE wynikających z zapi-
sów projektu ustawy. Prezentację zakończyła odczytaniem 
przygotowanego stanowiska w tej sprawie. Po wystąpie-
niu przedstawicieli związków zawodowych projektowane 
zmiany omówił Wojewódzki Lekarz Weterynarii Pan Wac-
ław Bortnik, który z kolei jest zwolennikiem proponowa-
nych zmian w zakresie bezpieczeństwa żywienia i żywno-
ści.  Członkowie WRDS postanowili przyjąć stanowisko  
po dokonaniu korekt, droga obiegową.

Dariusz Brzęczek

AGACIE I JOACHIMOWI MADERA
szczęśliwym Dziadkom pierwszego 

wnuczka ALEKSANDRA

z okazji narodzin potomka życzymy wytrwałości, cierp-
liwości  oraz bezmiaru miłości, która wszystko zrozu-
mie. Niech ten młody człowiek, który uszczęśliwił Ro-
dziców i Dziadków swoim przyjściem na świat, będzie 
Waszą nadzieją, radością, miłością i początkiem wspól-
nego szczęścia rodzinnego.

Małe rączki potrafią ulepić pieska z plasteliny
Namalują serce promienne, zbudują zamek z piasku

Małe rączki potrafią napisać baba 
i przynoszą stokrotki w ogrodzie zebrane

W małych rączkach  - Twoich rączkach Kochanie  
mieści się cała nasza miłość.

koleżanki i koledzy 
z MOZ NSZZ „Solidarność” 

przy WSSE w Opolu

6. września prze-
wodnicząca NSZZ „So-
lidarność” Politechniki 
Opolskiej prof. Maria 
Kalczyńska gościła w 
Ministerstwie Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego 
w Warszawie, spotka-
ła się z wiceministrem 
prof. Aleksandrem Bob-
ko.  Rozmowy dotyczyły 
m.in. aktualnej sytuacji 
w Szkolnictwie Wyż-
szym.

http://solidarnosc.
po.opole.pl/
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V posiedzenie WRDS w Opolu

Wizyta w Ministerstwie 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
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Premier Beata Szydło zapowiedziała rozpoczęcia 
rzetelnego dialogu ze związkami zawodowymi oraz 
przyspieszenie prac nad ustawami o kluczowym zna-
czeniu dla systemu opieki zdrowotnej – to efekt prote-
stu okupacyjnego przeprowadzonego w siedzibie mini-
sterstwa zdrowia przez związkowców z Solidarności. 

Decyzję o rozpoczęciu protestu okupacyjnego związ-
kowcy podjęli  19 września po posiedzeniu Zespołu Trój-
stronnego ds. Ochrony Zdrowia. Uczestniczki akcji prote-
stacyjnej zapowiedziały, że opuszczą siedzibę ministerstwa 
dopiero po spotkaniu z premier Beatą Szydło, ponieważ 
dotychczasowe rozmowy z ministrem zdrowia Konstantym 
Radziwiłłem nie przynoszą rezultatów. Bez efektów zakoń-
czyły się także rozmowy z ministrem zdrowia i minister 
Elżbietą Witek z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, do 
których doszło w nocy z 19 na 20 września.

20 września w godzinach popołudniowych z protestu-
jącymi spotkała się premier Beata Szydło. W spotkaniu 
oprócz premier Szydło brali udział minister Elżbieta Wi-
tek, minister zdrowia Konstanty Radziwiłł oraz wicemini-
ster pracy Stanisław Szwed. Podczas rozmów z szefową 
rządu związkowcy uzgodnili, że zostaną dopracowane 
projekty ustaw dotyczące minimalnego wynagrodzenia w 
służbie zdrowia, powstania sieci szpitali, stacji sanitarno-
-epidemiologicznych i ratownictwa medycznego. - To dzi-
siejsze spotkania, ten plan i pewien harmonogram, które 
zostały przez panią premier nakreślone, mają zobowiązać 
przede wszystkim pana ministra do poważnego potrakto-
wania swoich obowiązków – powiedziała po zakończe-
niu rozmów Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu 
Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”. 

Po zakończeniu rozmów premier Beata Szydło pod-
kreśliła, że spotkanie było rzeczowe, obie strony ustaliły 
harmonogram dalszego dialogu. - Przedstawiciele Solidar-
ności przekazali nam swoje oczekiwania i wątpliwości. Zo-
bowiązałam pana ministra do konkretnych działań. Usta-
liliśmy harmonogram spotkań i konsultacji dotyczących 
projektów ustaw, które w tej chwili przygotowuje resort 
zdrowia. Czekamy również na opinie Solidarności w spra-
wie tych projektów – powiedziała premier.      

Rozmowy dotyczyły również Państwowego Ratow-
nictwa Medycznego i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
Padła zapowiedź przekazania dodatkowych środków fi-
nansowych na funkcjonowanie PRM. W kwestii inspekcji 
sanitarnej rozmawiano o projekcie powrotu do pionizacji 
PIS i utrzymania jej dotychczasowych zadań.

(red.)

W trakcie wrześniowego posiedzenia (12.09) Zarząd 
Regionu uhonorowani zostali laureaci III edycji „Olimpia-
dy Solidarności. Dwie dekady historii” oraz ich opiekuno-
wie.

W imieniu Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidar-
ność” podziękowania i nagrody wręczyła przewodnicząca 
ZR Cecylia Gonet.

Trzej laureaci: Kamil Kowalczyk z opolskiego ekono-
mika, Radosław Dryszcz z II LO w Brzegu oraz Sebastian 
Tymczyszyn z III LO w Opolu otrzymali listy gratulacyjne 
i nagrody rzeczowe. Opiekunom laureatów: Urszuli Izdeb-
skiej, Piotrowi Medyńskiemu oraz Arkadiuszowi Wickie-
wiczowi przewodnicząca ZR wręczyła listy gratulacyjne i 
kwiaty.  

(red.)

20 września w sali konferencyjnej ZR w Opolu  odbyło 
się spotkanie Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego. Na zaproszenie 
związkowców w drugiej części spotkania uczestniczył Mi-
chał Siek - Kurator Opolski. 

Związkowcy omówili aktualną sytuację w oświacie  
Opolszczyzny i rządowe założenia reformy edukacji.

 (red.) 
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Protest okupacyjny 
w Ministerstwie Zdrowia

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

MARZENIE KUCZ

z powodu śmierci

TATY

składają koleżanki i koledzy
z Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” 

Śląska Opolskiego

Laureaci Olimpiady 
Solidarności 

nagrodzeni przez ZR

Spotkanie oświatowej 
solidarności
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Swoje starty w roku 2016 rozpocząłem w marcu w 
Barcelonie. Stolica Katalonii to piękne miasto, w którym 
można się zakochać. Do Barcelony zabrałem żonę w „na-
grodę” za 30 lat pożycia małżeńskiego oraz syna, który 
właśnie w Barcelonie przebiegł swój pierwszy maraton. 
Byłem z niego dumny, kiedy po ponad godzinie po mnie 
wbiegał na metę maratonu z flagą polską nad głową. Łzy 
płynęły mi po policzkach, a ja byłem dumny, że rośnie mi 
następca. Być w Barcelonie i nie być na meczu Barcelony 
to tak jak być w Rzymie i nie widzieć papieża. Kupiliśmy 
bilety i udaliśmy się na Camp Nou. Wrażenie niesamo-
wite 87453 kibiców w śród nich my. Gra Barcelony to 
poezja. Mesii, Neumar i cała reszta znakomitych gwiazd 
no i oczywiście zwycięstwo Barcelony 6: 0 nad Getafe to 
coś pięknego niesamowite przeżycie. Byłem już w wielu 
stolicach i miastach europejskich, ale w Barcelonie zako-
chałem się i na pewno jeszcze ją odwiedzę. 

Sierpień to oczywiście maraton Solidarności i jak co 
roku już od 12 lat startuję w tym maratonie. Nie ma dru-
giego takiego maratonu w Polsce z tak piękną patriotyczną 
oprawą związaną z sierpniem 1980 r. Jak co roku złoży-
liśmy hołd pomordowanym w grudniu 1970 roku, potem 
odegrano hymn polski w czasie, którego poczułem ciarki 
na swoim ciele. Pogoda jak zawsze w sierpniu dopisała 
było ciepło i słonecznie, dla mnie było nawet za ciepło. 
Trasę 42 km i 195 m z meta Długim Targu pod pomni-
kiem Neptuna ukończyłem z czasem 3 godz. 46 min. i 46 s. 
zajmując w kategorii Solidarności dwudzieste miejsce. Tak 
jak zakochałem się w Barcelonie tak Gdańsk to moje uko-
chane polskie miasto. Wrzesień to maraton Wrocław i Mi-
strzostwa Solidarności w Maratonie. Bardzo chciałem się 
tam dobrze zaprezentować, ale pogoda sprawiła figla. 11 
września we Wrocławiu było 35 stopni ciepła, temperatura 
55 stopni Celsjusza, było masakrycznie gorąco. Rozsądek  

„Biegać każdy może 
trochę lepiej trochę gorzej.”

nakazywał  biec z głową i tak też biegłem kończąc maraton 
w czasie 3 godziny 59 minut i 30 sekund. Za linią mety by-
łem skrajnie wyczerpany, aby dojść do siebie kosztowało 
mnie to wiele czasu. Powiem tylko, że ponad 200 osób nie 
ukończyło tego maratonu, przegrali z pogodą. 

Bardzo ważnym wydarzeniem był start w maratonie w 
Warszawie 25 września, tam nie liczył się już czas, w ja-
kim ukończyłem, tam ważne były dzieci niepełnosprawne. 
Wraz z koleżankami i kolegami z fundacji Spartanie Dzie-
ciom biliśmy rekord Guinnessa.

Ponad 80 spartan i spartanek przebiegliśmy maraton w 
replikach strojów spartańskich, czyli z hełmem na głowie 
z tarcza w prawej ręce, a z włócznią w lewej, a na ple-
cach lśniły nam czerwone peleryny. Aby uatrakcyjnić na-
sze przedsięwzięcie pchaliśmy platformę na kołach z żywą 
syrenką warszawską, w którą wcieliła się jedna z modelek. 
Rekord Guinnessa pobiliśmy, ale nie to było najważniej-

sze, celem nadrzędnym było zwrócenie 
uwagi na problem dzieci niepełnospraw-
nych i zebranie pieniędzy na ich rehabi-
litacje. Przede mną jeszcze dwa starty 
w tym roku, pierwszy już za miesiąc 25 
października w Gliwicach po raz kolejny 
Spartanie biegną, aby wspomóc 9 letnią 
Julkę w jej rehabilitacji. Pobiegniemy 
tam półmaraton. Natomiast 13 listopa-
da pobiegniemy maraton w Atenach w 
strojach starożytnych Spartan gdzie meta 
usytuowana jest na stadionie gdzie w 
1896 roku odbyły się pierwsze nowożyt-
ne igrzyska olimpijskie.

Pozdrawiam wasz solidaruch
    

Adam Król
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