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We wtorek 24 kwietnia na ulicach Opola zawis³y plakaty
ze zdjêciami opolskich parlamentarzystów PO, PSL, MN i
Ruchu Palikota, którzy g³osowali przeciwko referendum
w sprawie podwy¿szenia wieku emerytalnego lub
wstrzymuj¹c siê od g³osu (Ruch Palikota) nie poparli
referendum.

Na plakatach widnieje napis: �Czy jeszcze im wierzysz?�,
a mo¿na na nich zobaczyæ wizerunki pos³ów z Opolszczyzny:
Leszka Korzeniowskiego, Tadeusza Jarmuziewicza, Janiny
Okr¹g³y, Brygidy Kolenda � £abu�, Andrzeja Bu³y, Rajmunda
Millera (PO),  Ryszarda Galli z MN oraz Adama Kêpiñskiego
z Ruchu Palikota.

Zwi¹zkowcy rozdawali opolanom ulotki na których z
jednej strony zamieszczone s¹ wizerunki tych pos³ów, a z
drugiej �Zgni³y kompromis w sprawie emerytur�. Podobne
akcje plakatowe i ulotowe w ci¹gu tygodnia prowadzone
by³y na terenie ca³ej Opolszczyzny.

W dniu 27 lutego przedstawiciele �S� z naszego regionu

Niech was zobacz¹

odwiedzali pos³ów i pytali
ich jak bêd¹ g³osowaæ. Ju¿
wtedy zapowiedzieli, ¿e w
ró¿nej formie, m.in.
plakatowej bêdziemy
informowaæ spo³eczeñstwo
o tym, jak g³osuj¹ jego
przedsta-wiciele.

Równie¿ podczas
posiedzenia sztabu pro-
testacyjnego, który odby³
siê 12 kwietnia w Centrum
Partnerstwa Spo³ecznego
�Dialog� w Warszawie przewodnicz¹cy KK Piotr Duda
zapowiedzia³, ¿e ¿aden pose³ dzia³aj¹cy na szkodê
pracowników nie bêdzie anonimowy. Bêdziemy piêtnowaæ
ich dzia³ania w sprawach spo³ecznych, aby ich wyborcy
wiedzieli jak siê zachowaæ przy kolejnych wyborach.

Jadwiga Malinowska
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Z okazji �wiêta

hutników, stra¿aków i koksowników sk³adam

najserdeczniejsze ¿yczenia bezpiecznej,

stabilnej  i godziwie wynagradzanej pracy.

¯yczê Wam d³ugich lat ¿ycia w zdrowiu,

szczê�cia rodzinnego

oraz satysfakcji z osi¹gniêæ

zawodowych i prywatnych.

Niech patron �w. Florian

otacza Was opiek¹

i wspiera w ka¿dym dniu.

Zarz¹d Regionu NSZZ �Solidarno�æ� �l¹ska
Opolskiego informuje, ¿e w dniu 10.05.2012 r.  od godz.
09.00 - 19.00 odbêdzie siê dy¿ur cz³onków �S� naszego
Regionu pod Sejmem RP.

Pocz¹tek dy¿uru godz. 9.00  - zakoñczenie o godz. 19.00.
Z terenu Opola i okolic uczestników wyjazdu proszê

zg³aszaæ do Zarz¹du Regionu
do dnia 07.05. 2012 r. do godz. 14.00,

tel. 77 42 32 860
Koordynatorem regionalnym wyjazdu  jest

Grzegorz Adamczyk -  z-ca przewodnicz¹cego ZR,
Kontakt: 77 42 32 865 lub kom. 606 394 272.
W Oddz. ZR wyjazd do �Miasteczka emerytalnego�

koordynuj¹ Przewodnicz¹cy Oddzia³ów Zarz¹du
Regionu.

W dniu 08.05.2012 r. w Warszawie pod KPRM od
godz. 10.00 do 14.00 odbêdzie siê protest bezrobotnych
w wieku 50 + i 18 + . Proszê o przygotowanie  list osób,
które w tym dniu wyjad¹ na protest i spotkanie z
Przewodnicz¹cym KK Piotrem Dud¹.

Termin zg³oszenia uczestników wyjazdu
do 04.05. 2012 r. telefonicznie do ZR!

Komunikat
ws.

�Miasteczka emerytalnego�
w dniu 10 maja 2012 r.

pod Sejmem w Warszawie

- Mam nadziejê, ¿e opinia Komisji Europejskiej sk³oni
naszych pos³ów do szybszej pracy nad obywatelsk¹
inicjatyw¹ w sprawie p³acy minimalnej � mówi Piotr Duda
przewodnicz¹cy �Solidarno�ci�. 

W dniu 18 kwietnia 2012 r.  Komisja Europejska przyjê³a
strategiê zwiêkszania zatrudnienia w UE, w której wskazuje
m.in. na wagê p³ac minimalnych w zwalczaniu ubóstwa i
nierówno�ci spo³ecznych oraz pobudzaniu popytu. - Opinia
Komisji Europejskiej na temat p³acy minimalnej jest bardzo
istotna. Potwierdza ona, ¿e p³aca minimalna odgrywa
znacz¹c¹ rolê w walce z ubóstwem i wykluczeniem
pracowników. NSZZ �Solidarno�æ� mówi o tym od dawna.
St¹d nasza inicjatywa w sprawie podwy¿szenia p³acy
minimalnej do 50 proc. �redniego wynagrodzenia � komentuje
dokument UE przewodnicz¹cy �S�. 

15 lutego w Sejmie odby³o siê pierwsze czytanie
obywatelskiego projektu ustawy, która podwy¿szy³aby p³acê
minimaln¹ w Polsce do 50 proc. �redniego wynagrodzenia.
Pod wnioskiem w tej sprawie podpisa³o siê 350 tys. obywateli.
Projekt po pierwszym czytaniu trafi³ do komisji sejmowych. 

Z danych G³ównego Urzêdu Statystycznego, wynika ¿e
odsetek pracowników ¿yj¹cych w rodzinach, w których
poziom wydatków by³ ni¿szy od minimum egzystencji
wyniós³ w 2010 roku a¿ 12 proc. O konieczno�ci
podwy¿szenia p³acy minimalnej mówi¹ nie tylko zwi¹zki
zawodowe. W tej sprawie zwróci³y siê do rz¹du sejmowe
komisje ds. polityki spo³ecznej i pracy. W 2007 r.
Miêdzyresortowy Zespó³ do Spraw Opracowania Koncepcji
Wysoko�ci Minimalnego Wynagrodzenia za Pracê
(powo³any Zarz¹dzeniem nr 39 Prezesa Rady Ministrów)
uzna³, ¿e miernikiem standardu europejskiego jest osi¹gniêcie
przez minimalne wynagrodzenie 50 proc. przeciêtnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Mechanizm
osi¹gniêcia poziomu 50 proc. przeciêtnego wynagrodzenia
zosta³ wynegocjowany i podpisany na forum Komisji
Trójstronnej przez stronê rz¹dow¹, pracodawców i zwi¹zki
zawodowe w ramach �Pakietu dzia³añ antykryzysowych�.
Niestety nigdy przez rz¹d niezrealizowany.

Dzia³ Informacji KK 

P³aca minimalna
wa¿na dla gospodarki!

Szczê�æ Bo¿e!
Przewodnicz¹ca ZR

Cecylia Gonet

W poniedzia³ek 2 kwietnia w Opolu odby³o siê
posiedzenie Zarz¹du Regionu NSZZ �Solidarno�æ� �l¹ska
Opolskiego. Zarz¹d podj¹³ decyzjê, ¿e XXIV Walne Zebranie
Delegatów Regionu odbêdzie siê 28 wrze�nia 2012 r. na Górze
�w. Anny. Powo³a³ równie¿ komitet organizacyjny w sk³ad
którego weszli cz³onkowie Prezydium ZR i Mariusz
Pilichowski � przewodnicz¹cy Rady Oddzia³u w Kêdzierzynie
� Ko�lu.

Po zapoznaniu siê z sytuacj¹ w �Quinto� sp. z o.o. Opolski
Zak³ad Mechaniczny �Ozamech� w Opolu,  ZR wyrazi³
poparcie organizacji zwi¹zkowej w obronie miejsc pracy.
Cz³onkowie ZR podzielaj¹ równie¿ g³êbokie zaniepokojenie
sytuacj¹ zak³adu oraz dzia³aniami Zarz¹du Spó³ki
zmierzaj¹cymi wprost do likwidacji tego zak³adu. Od chwili
sprzeda¿y firmy nowemu w³a�cicielowi za³oga jest

Komunikat
z posiedzenia ZR

dok. na str. 7
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30 marca 2012 r. sejm odrzuci³ wniosek
NSZZ �Solidarno�æ� o referendum emerytalne.
W g³osowaniu w sprawie referendum 180 pos³ów
by³o za, 233 przeciw i 42 wstrzyma³o siê od g³osu.
Przeciw opowiadali siê pos³owie PO i PSL oraz
pose³ MN. Za by³ PiS, Solidarna Polska i SLD.
Ruch Palikota wstrzyma³ siê od g³osu. Przed
g³osowaniem kilkadziesi¹t tysiêcy zwi¹zkowców
z NSZZ �Solidarno�æ�, OPZZ i Forum Zwi¹zków
Zawodowych czeka³o na decyzjê Sejmu w sprawie
wieku emerytalnego. W�ród nich byli zwi¹zkowcy
z Regionu �l¹ska Opolskiego, którzy do
Warszawy przybyli 6 autokarami.

By³o g³o�no i kolorowo, ale w miarê spokojnie.
Prowadz¹cy manifestacjê zastêpca
przewodnicz¹cego Tadeusz Majchrowicz tonowa³
nastroje i apelowa³ o zachowanie spokoju.
Demonstranci na wielkim telebimie ogl¹dali transmisjê obrad
Sejmu. Kiedy przemawia³ premier Donald Tusk i minister
finansów Jan Rostowski wszyscy odwrócili siê plecami do
telebimu. Uzasadniaj¹c wniosek przewodnicz¹cy krytykowa³
rz¹dowe plany wyd³u¿enia wieku emerytalnego
uprawniaj¹cego do przej�cia na emeryturê jako zbyt radykalne

Sejm przeciw referendum

i nieprzygotowane. Jego zdaniem takie dzia³anie wymaga
stworzenia  warunków motywuj¹cych i daj¹cych szanse do
kontynuacji aktywno�ci zawodowej m.in. warunków dla
wzrostu dzietno�ci, podnoszenie standardów i poziomu
finansowania opieki medycznej, opieki pielêgnacyjnej dla
osób starszych, wprowadzenie  mechanizmów 
indywidualnej �cie¿ki zawodowej, podniesienie standardów

organizacji i bezpieczeñstwa pracy oraz
funkcjonowania publicznych s³u¿b zatrudnienia.
Do s³ów przewodnicz¹cego odnie�li siê
przedstawiciele klubów parlamentarnych. PiS, SLD
i Solidarna Polska zapowiedzia³y, ¿e popr¹ wniosek
�S�. Przeciwko wypowiedzieli siê cz³onkowie
klubów PO, PSL i Ruchu Palikota.

W trakcie sejmowej dyskusji przewodnicz¹cy
�Solidarno�ci� wyszed³ do protestuj¹cych.
Ponownie powita³ manifestuj¹cych i podziêkowa³
wszystkim za przybycie pod Sejm w imieniu 2 mln
Polaków, którzy poparli wniosek �Solidarno�ci� w
sprawie referendum emerytalnego. Po g³osowaniu
Piotr Duda zapewni³, ¿e nie koñczy siê temat wieku
emerytalnego.

Dzia³ Informacji KK, jm

Ostatnie badanie CBOS �Aktualne problemy i
wydarzenia� przynosz¹ dobre wiadomo�ci dla zwi¹zków
zawodowych. Polacy coraz lepiej oceniaj¹ ich dzia³alno�æ. 
W przeprowadzanym w ostatnim miesi¹cu badaniu,
organizacje pracowników zanotowa³y najni¿szy odsetek ocen
negatywnych swojej dzia³alno�ci na rzecz kraju � 26 proc.
Podobnie z ocen¹ skuteczno�ci � jako nieskuteczne oceni³o
j¹ 48 proc. respondentów. To najlepszy wynik od pocz¹tku
badañ CBOS, tj. od 1994 r. na temat zwi¹zków zawodowych. 
Jako korzystn¹ dla kraju dzia³alno�æ zwi¹zków zawodowych
ocenia 44 proc. respondentów (o 6 proc. wiêcej w stosunku
do poprzedniego badania). 26 proc. ocenia j¹ jako

niekorzystn¹ (o 3 proc. mniej). Gorzej zdaniem badanych jest
ze skuteczno�ci¹ w obronie praw pracowniczych. Tylko 29
uznaje dzia³ania zwi¹zków zawodowych jako skuteczne
(wzrost o 3 proc.), a 48 proc. jako nieskuteczne (poprzednio
52 proc.).  Najkorzystniejsze oceny dzia³alno�ci na rzecz kraju
zwi¹zki zawodowe zanotowa³y w 1997 r. 48 proc., a oceny
najwy¿szej skuteczno�ci na rzecz obrony praw pracowników
w 2008 r. 33 proc.
Badania �Aktualne problemy i wydarzenia�
przeprowadzane s¹ od 1994 r. co dwa lata. �ród³o: http://
www.cbos.pl/PL/News/newsletter.php  

Dzia³ Informacji KK

Historyczny wynik
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NIE dla antypracowniczych decyzji samorz¹dów, NIE dla
prywatyzacji jednostek samorz¹dowych, NIE dla arogancji
polityków dbaj¹cych tylko o uk³ady i sto³ki - pod tymi
has³ami przesz³a 19 kwietnia ulicami Czêstochowy pod
Urz¹d Miasta dwutysiêczna manifestacja zwi¹zkowców
NSZZ "Solidarno�æ" z ca³ej Polski. W�ród nich by³o blisko
100 zwi¹zkowców z Regionu �l¹ska Opolskiego (g³ównie
z G³ucho³az, Nysy i DPS w Klisinie).

Przy akompaniamencie syren, tr¹bek, gwizdów i w huku
petard zwi¹zkowcy przeszli w po³udnie przez centrum miasta
- alej¹ Armii Krajowej, ulicami Jasnogórsk¹, D¹browskiego i
�l¹sk¹ - pod Urz¹d Miasta. Ogólnopolski protest
w Czêstochowie by³ inicjatyw¹ krajowych struktur
bran¿owych pomocy spo³ecznej NSZZ �Solidarno�æ�,
popart¹ stanowiskiem Komisji Krajowej. St¹d obecno�æ m.in.
Tadeusza Majchrowicza, zastêpcy przewodnicz¹cego KK i
Marii Ochman, przewodnicz¹cej Sekretariatu Ochrony
Zdrowia.

Pod UM dotar³a te¿ kuk³a przedstawiaj¹ca prezydenta
miasta Krzysztofa Matyjaszczyka (SLD), wraz z
�dedykowan¹� mu taczk¹, otwieraj¹ca ca³y pochód. Przed
magistratem stanê³a symboliczna �ciana z kartonowych pude³
- chiñski mur, którym samorz¹d odgradza siê od mieszkañców.
�Prezydent Matyjaszczyk chce z Chin sprowadzaæ do nas
inwestorów, ale jak na razie mamy w mie�cie tylko wielki
sklep z chiñskimi ciuchami�, skomentowa³ Tomasz
Zió³kowski, przewodnicz¹cy Regionalnej Sekcji Ochrony
Zdrowia.

Bezpo�rednim powodem protestu by³o wypowiedzenie
przez prezydenta Matyjaszczyka Ponadzak³adowego Uk³adu
Zbiorowego Pracy dla Pracowników Pomocy Spo³ecznej,
wynegocjowanego z wielkim trudem przez NSZZ
�Solidarno�æ� i podpisanego zaledwie przed kilkunastoma
miesi¹cami z poprzednikami Matyjaszczyka. Poprzez
wypowiedzenie PUZP czêstochowski samorz¹d stworzy³
sobie mo¿liwo�æ niekontrolowanego przekazywania zadañ z
zakresu pomocy spo³ecznej (analogiczna sytuacja dotyczy

Ca³a zwi¹zkowa Polska zjecha³a do Czêstochowy,
by potêpiæ dzia³ania prezydenta Matyjaszczyka

Manifestacja
w Czêstochowie

Samozatrudnieni i osoby na umowach cywilnych mog¹
nale¿eæ do Zwi¹zku, potwierdza Miêdzynarodowa
Organizacja Pracy. B³êdne przepisy uniemo¿liwiaj¹ce
przynale¿no�æ do zwi¹zków zawodowych osobom
zatrudnionym inaczej ni¿ na umowê o pracê, musz¹ byæ
zmienione. 

Po niespe³na roku od przes³ania przez �Solidarno�æ�
skargi, MOP zaleca polskiemu rz¹dowi zmiany prawa, które
umo¿liwi¹ zrzeszanie siê w zwi¹zki zawodowe wszystkim
osobom zatrudnionym ³¹cznie z osobami samozatrudnionymi
oraz zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych.  
- Taka opinia MOP bardzo nas cieszy. Rekomendacje MOP
wskazuj¹, ¿e polskie przepisy pomijaj¹ wynikaj¹ce z
konwencji  MOP prawo osób samozatrudnionych oraz
zleceniobiorców do tworzenia i wstêpowania do zwi¹zków
zawodowych. Tym bardziej, ¿e takie rozumowanie znalaz³o
zastosowanie w statucie naszego Zwi¹zku � mówi Katarzyna
Zimmer-Drabczyk, kierownik Biura Eksperckiego Komisji
Krajowej NSZZ �S�. 

Miêdzynarodowa Organizacja Pracy w przes³anych do
rz¹du rekomendacjach przypomina równie¿, ¿e ratyfikowana
przez Polskê konwencja nr 98 chroni wszystkie osoby
zatrudnione i ich przedstawicieli przed aktami dyskryminacji
d¹¿¹cymi do naruszenia wolno�ci zwi¹zkowej w dziedzinie
pracy. Obowi¹zkiem rz¹du jest zapewnienia osobom
zatrudnionym i ich przedstawicielom ochrony przed
wszelkimi aktami dyskryminacji ze wzglêdu na przynale¿no�æ
zwi¹zkow¹ niezale¿nie od tego, czy osoby te mieszcz¹ siê w
definicji pracowników przyjêtej w Kodeksie pracy, czy te¿
nie. NSZZ �Solidarno�æ� z³o¿y³ skargê do MOP w sierpniu
ubieg³ego roku. W skardze zarzucono polskiemu rz¹dowi
naruszanie miêdzynarodowych standardów pracy
(Konwencji 87) poprzez ograniczenie prawa do zrzeszania
siê w zwi¹zkach zawodowych, tylko wybranym kategoriom
osób, tj. pracownikom. Problem w tym, ¿e w polskim jêzyku
prawnym termin �pracownik� ma okre�lon¹ w Kodeksie pracy,
definicjê. Mówi ona, ¿e pracownikiem jest osoba zatrudniona
na podstawie umowy o pracê, powo³ania, wyboru,
mianowania lub spó³dzielczej umowy o pracê. Taka definicja
stosowana jest do wszystkich norm indywidualnego i
zbiorowego prawa pracy. Tym samym prawa do
organizowania pozbawieni s¹ pracownicy zatrudnieni na
umowy zlecenia, umowy o dzie³o czy samozatrudnieni. Nie
odzwierciedla to rzeczywistej sytuacji na krajowym rynku
pracy, gdzie osoby zatrudnione na podstawie umów prawa
cywilnego oraz samozatrudnieni stanowi¹ znaczny odsetek
si³y roboczej.  

NSZZ �Solidarno�æ� kilkakrotnie korzysta³ z prawa skargi
do MOP. Tak by³o choæby w 1994 roku, kiedy zwi¹zek oskar¿a³
rz¹d polski o niezwrócenie maj¹tku zagarniêtego
�Solidarno�ci� w stanie wojennym i pozostawienie go w
gestii OPZZ. Wed³ug zwi¹zku fakt ten stanowi³ jawne
naruszenie konwencji o wolno�ci zwi¹zkowej. Po rozpatrzeniu
za¿alenia przez Komitet, MOP uzna³a w 1995 r. skargê za
uzasadnion¹ i napomnia³a rz¹d polski, aby ostatecznie i
sprawiedliwie rozwi¹za³ kwestiê maj¹tku, w której NSZZ
�Solidarno�æ� by³a stron¹ pokrzywdzon¹.

Dzia³ Informacji KK 

Wszyscy zatrudnieni
mog¹ byæ

cz³onkami zwi¹zku

dok. na str. 7
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W sobotê 31 marca cz³onkowie NSZZ �Solidarno�æ�
Regionu �l¹ska Opolskiego wraz z rodzinami uczestniczyli w
IV pielgrzymce do Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego w
Krakowie � £agiewnikach. Mimo bardzo niesprzyjaj¹cej
pogody a¿ 15 autokarów ze zwi¹zkowcami dotar³o do
£agiewnik. Na miejscu p¹tników przywita³ ks. bp Jan Zaj¹c,
kustosz Sanktuarium. Mszê �w. w intencji cz³onków NSZZ
�Solidarno�æ� odprawi³ ks. pra³at Franciszek �lusarczyk.

W godzinach rannych po drodze zatrzymali�my siê w
Krakowie. W pierwszej kolejno�ci udali�my siê na Wawel,
by oddaæ ho³d ofiarom katastrofy pod Smoleñskiem.   W
imieniu Opolskiej Solidarno�ci przewodnicz¹ca ZR Cecylia
Gonet i sekretarz ZR Hanna Wierzbicka z³o¿y³y wi¹zankê
kwiatów na krypcie �p. prezydenta Lecha Kaczyñskiego i
jego ma³¿onki Marii. Wi¹zankê z³o¿yli te¿ przedstawiciele Rady
Oddzia³y ZR w G³ucho³azach.
W�ród pielgrzymów byli równie¿ zwi¹zkowcy, którzy dzieñ
wcze�niej uczestniczyli w manifestacji w Warszawie. Mimo,
¿e wszyscy zmarzli�my i przemok³y nawet nieprzemakalne
kurtki wrócili�my szczê�liwi i ubogaceni duchowo.

(jm)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ �Solidarno�æ�
przygotowa³o wniosek do Krajowego Zjazdu Delegatów o
nadanie po�miertnie Lechowi
Kaczyñskiemu tytu³u � Zas³u¿ony
dla Niezale¿nego Samorz¹dnego
Zwi¹zku Zawodowego �Solidar-
no�æ�.

Tytu³ nadawany jest od 2003
roku osobom, które swoj¹ postaw¹
w s³u¿bie, w pracy, w ¿yciu oso-
bistym przyczyni³y siê do popula-
ryzacji idea³ów �Solidarno�ci�,
wspiera³y aktywnie dzia³alno�æ
struktur zwi¹zkowych, przyczynia³y
siê do ich rozwoju lub ponios³y na
rzecz Zwi¹zku inne znacz¹ce
zas³ugi. Tytu³ mog¹ otrzymaæ równie¿ osoby nie bêd¹ce
cz³onkiem Zwi¹zku, które wspiera³y czynnie - w kraju lub za
granic¹ - jego dzia³alno�æ lub by³y w zwi¹zku tym
represjonowane w okresie PRL lub w okresie pó�niejszym.
Najbli¿szy KZD odbêdzie siê w dniach 22-23 listopada 2012
roku w Kielcach.

Z inicjatywy Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarno�æ
przy Uniwersytecie Opolskim oraz Komisji MOZ przy
Góra¿d¿e Cement SA w dniu 21 kwietnia w manifestacji w
Warszawie uczestniczyli  min. cz³onkowie naszego
zwi¹zku i ich rodziny z Uniwersytetu Opolskiego, Grupy
Góra¿d¿e oraz z Kêdzierzyna Ko�la .

Po Mszy �w. na Placu Trzech Krzy¿y przeszli�my pod
Urz¹d Rady Ministrów a potem pod Belweder. Na czele
manifestacji szli przedstawiciele Komisji Zak³adowej  NSZZ
�Solidarno�æ� Stoczni Gdañskiej. Bra³ w niej udzia³ równie¿
Przewodnicz¹cy Komisji Krajowej NSZZ �Solidarno�æ� Piotr
Duda.

Szli�my w zwartej grupie z flagami Solidarno�ci za
transparentem z nazw¹ �Solidarno�æ Uniwersytetu
Opolskiego�. Na manifestacjê pojechali�my autobusem,
którego koszt sfinansowa³a w po³owie Komisja Uczelniana
NSZZ �Solidarno�æ�, resztê zap³acili uczestnicy manifestacji.
T¹ drog¹ chcê podziêkowaæ Przewodnicz¹cemu Kol.
Stanis³awowi Tomczykowi i jego organizacji �S� za inicjatywê,
dziêki której 58 osób mog³o wzi¹æ udzia³ w manifestacji.
Dziêkujê równie¿ ksiêdzu Tadeuszowi S³ockiemu, który
zapewni³ nam opiekê duchow¹ podczas wyjazdu do
Warszawy. Chcê równie¿ podziêkowaæ prof. Wandzie
Laszczak z Uniwersytetu Opolskiego za pomoc w organizacji
wyjazdu na manifestacjê dla uczestników z Opola oraz
Leszkowi ̄ abskiem cz³onkowi �S� w PKP z Kêdzierzyna  Ko�la
za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu na manifestacji dla
uczestników z Kêdzierzyna Ko�la.

Na dzieñ dzisiejszy jedynie w Radiu Maryja lub w Telewizji
Trwam nasze Kole¿anki i Koledzy ze zwi¹zku mog¹
swobodnie prezentowaæ stanowisko Solidarno�ci w wielu
wa¿nych dla Polski i pracuj¹cych sprawach. Paradoksem III
Rzeczpospolitej jest, jak jeden z manifestantów zaprezentowa³
na swoim transparencie, ¿e Radio Maryja i Telewizja Trwam
jest dla Polski w XXI wieku tym, czym by³a rozg³o�nia radiowa
�Wolna Europa� w XX wieku.  Dlatego musimy broniæ jako
zwi¹zek Radia Maryja i Telewizji Trwam przed dyktatur¹
prorz¹dowych, antyzwi¹zkowych, pozosta³ych mediów.

Przewodnicz¹cy MOZ
przy Góra¿d¿e Cement S.A.

Tadeusz Ry�nik

W obronie
wolnych mediów

Pielgrzymka
do £agiewnik

Wniosek o nadanie tytu³u
Lechowi Kaczyñskiemu
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Odkrywcza, ory-
ginalna, zaskakuj¹ca
i �wie¿a, �wietnie
napisana a momen-
tami sensacyjna
ksi¹¿ka, bez której
nie da siê zrozumieæ
i poznaæ prawdziwej
historii upadku
komunizmu. Autor,
jako pierwszy dzien-
nikarz badaj¹cy ten
temat dostrzeg³ i
opisa³ tak gruntow-
nie, fundamentalne
przyczyny zwyciê-
skiego starcia z
czerwonymi si³ami
z³a w latach osiem-
dziesi¹tych ubieg³ego wieku; przyczyny � dodajmy - które
dot¹d, przez wielu by³y lekcewa¿one. Stawia intryguj¹ce
pytania, nie boi siê na nie odpowiadaæ i formu³uje niezwykle
odwa¿ne wnioski: To, co siê sta³o by³o jednym z najbardziej
widocznych znaków ingerencji Boga w historiê - stwierdza.

Autor na potrzeby swojej ksi¹¿ki przeprowadzi³
kilkadziesi¹t wywiadów z najwa¿niejszymi bohaterami
wydarzeñ opisanych w ksi¹¿ce, od sêdziego Williama Clarka
i innych wspó³pracowników Ronalda Reagana, przez ludzi
�Solidarno�ci� jak �p. Anna Walentynowicz, dysydentów
rosyjskich jak Oleg Ka³ugin i Oleg Gordiejewski, po
wspó³pracowników Jana Paw³a II jak bp Pawe³ Hnilica czy
�p. kard. Andrzej Deskur. Dotar³ do nieznanych wcze�niej
dokumentów oraz wykorzysta³ bogat¹ literaturê tematu.
Opisuje wielu polityków, dzia³aczy spo³ecznych, publicystów,
ludzi dobrej woli, którzy w okresie zimnej wojny po stronie
Zachodu, jako oddani katolicy, protestanci i ¿ydzi ¿ywili
przekonanie, ¿e �ród³em ich si³y jest Bóg i Opatrzno�æ. Czy
upadek komunizmu pod koniec lat osiemdziesi¹tych XX
wieku by³ Bo¿ym planem? Czy dlatego w jednym czasie w
sferze publicznej pojawi³y siê takie postacie jak Jan Pawe³ II,
Ronald Reagan i wielu innych, którzy mieli pewno�æ, ¿e Bóg
chce zrobiæ co� szczególnego w³a�nie w tamtym momencie i
za spraw¹ tych ludzi? Cechowa³a ich zdolno�æ proroków z
Biblii � poprawnie odczytywali wydarzenia im wspó³czesne.
�S¹dzê, ¿e warto to podkre�liæ: Jan Pawe³ II i Ronald Reagan
wiedzieli, ¿e tylko Bóg mo¿e co� zmieniæ. Zmiany by³y jednym
z najbardziej widocznych znaków ingerencji Boga w historiê
w naszych czasach. Bardzo mi zale¿a³o, by spojrzeæ w³a�nie
na to wszystko przez ten pryzmat� � mówi Autor.

Cena detaliczna: 44.90 z³.

Dostêpna: Dostêpna w dobrych ksiêgarniach, Empiku oraz
na www.rafael.pl

W Pó³maratonie
Warszawskim 25 marca
w�ród 7174 finiszu-
j¹cych uczestników
znalaz³o siê 24 Spartan
- 3 panie i 21 panów.
Jednym z nich by³a
nasz kolega Adam Król
� cz³onek NSZZ
�Solidarno�æ� w
Elektrowni Opole.
Oczywi�cie wszyscy
pokonali dystans 21
km i 97,5m w pe³nym
spartañskim ryn-
sztunku. Co wiêcej,
marcowa pogoda
pozwoli³a pobiec w
wersji tradycyjnej, tj. z
nagimi mêskimi torsami. Uzyskany czas grupy to netto
2:28:41, ale oczywi�cie w tym biegu nie chodzi³o o czas.
Spartanie Dzieciom to przecie¿ charytatywna grupa biegowa,
której has³em jest: Biegaj¹c - Pomagamy.

Efektowne spartañskie przebrania, które zwracaj¹ uwagê
zawodników, kibiców i mediów, maj¹ za zadanie skierowaæ
wzrok na cel, który przy�wieca Spartanom, a mianowicie
pomoc niepe³nosprawnym dzieciom. Tym razem Spartanie
pobiegli dla 11-letniej Basi Bagorro, która na skutek
nieszczê�liwego wypadku w drugim roku ¿ycia dozna³a
licznych urazów mózgowo-czaszkowych, przesta³a chodziæ,
mówiæ i straci³a niemal wszystko, co do czasu wypadku
potrafi³a.

Nasi maratoñczycy Armia Boga kontra
imperium z³a

Natomiast w  Pó³maratonie �lê-¿añskim uczestniczy³
Ryszard Budzik cz³onek NSZZ �Solidarno�æ�  w Przedsiê-
biorstwie Wodoci¹gów i Kanalizacji w Brzegu sp. z o. o. W
biegu wziê³o udzia³ 3401 zawodników. Nasz kolega do mety
dobieg³ na  816 miejscu, a wiêc zostawi³ za sob¹ 2600 osób -
to jak ma³e miasteczko.

Obu naszym kolegom ¿yczymy dalszych sukcesów.

(red)
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35 proc. Polaków dobrze ocenia
dzia³alno�æ NSZZ �Solidarno�æ�, a 24
proc. ma dobre zdanie o OPZZ � wynika
z opublikowanego 24 kwietnia sonda¿u
CBOS. Dodano, ¿e z³¹ opiniê na temat
Solidarno�ci na 32 proc. badanych, a o
OPZZ 29 proc. Autorzy opracowania
zwracaj¹ uwagê, ¿e znaczna czê�æ
Polaków nie ma wyrobionej opinii o
dzia³alno�ci zwi¹zków zawodowych,
zw³aszcza o OPZZ, które jest s³abiej
reprezentowane ni¿ �Solidarno�æ�.
Zdania na temat dzia³alno�ci OPZZ nie
ma 47 proc. ankietowanych, podczas
gdy w przypadku �S� � 33 proc.
badanych. Jak wynika z sonda¿u,
dzia³alno�æ obu central stosunkowo
lepiej ni¿ inni oceniaj¹ robotnicy
wykwalifikowani i niewykwalifikowani
oraz rolnicy. Natomiast krytyczne
opinie s¹ czêstsze w�ród kadry
kierowniczej i specjalistów z wy¿szym
wykszta³ceniem, pracowników us³ug
oraz prywatnych przedsiêbiorców.
�Gazeta Prawna�  nr 81/2012

tak¿e szkó³ i szpitali - przyk³ad sprywa-
tyzowanego szpitala w Blachowni) na
pocz¹tek tzw. organizacjom po¿ytku
publicznego - stowarzyszeniom.

Zwi¹zkowcy obawiaj¹ siê, ¿e pod
pretekstem wprowadzania pozornych
oszczêdno�ci samorz¹d doprowadzi do
szerokiej komercjalizacji, a nastêpnie

Manifestacja
w Czêstochowie

prywatyzacji jednostek samorz¹do-
wych, co bêdzie skutkowaæ utrat¹
miejsc pracy, obni¿eniem p³ac pracow-
ników i forsowaniem umów �miecio-
wych oraz obni¿k¹ jako�ci us³ug pu-
blicznych.

�ród³o informacji:
www.solidarnosc.czest.pl

systematycznie redukowana. W ci¹gu
4 lat zwolniono 50 % pracowników. W
dniu 23 marca w³a�ciciel poinformowa³
o planowanych zwolnieniach 11 osób
z oko³o 40 pracuj¹cych, co budzi
stanowczy sprzeciw zwi¹zkowców.

Niepokoj¹ca jest równie¿ kondycja
wielu innych zak³adów naszego
regionu. Dla przyk³adu trudna sytuacja
panuje w przemy�le motoryzacyjnym.
Planowane s¹ zwolnienia oko³o 200
osób w Arcelor Mittal Poland w
Zdzieszowicach. Za³oga redukowana
jest tak¿e w Przedsiêbiorstwie Robót
Drogowych i Mostowych w Kêdzie-
rzynie � Ko�lu.

W trakcie posiedzenia przedsta-
wiciele Oddzia³ów ZR informowali o
przebiegu akcji ulotkowej w terenie.
Wszyscy spotykali siê z aprobat¹ i
wyrazami poparcia.

W kilku organizacjach zwi¹zkowych
naszego regionu w ostatnim czasie
przyby³o cz³onków. Dla przyk³adu w
Kraft Fabryce Gum w Skarbimierzu czy
Diehl Controls Polska sp. z o.o. w Na-
mys³owie.

(jm)

Komunikat
z posiedzenia ZR

�Solidarno�æ�
lepiej oceniana

ni¿ OPZZ

dok. ze str. 2

dok. ze str. 4
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