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We Francji w sobotę 20 września rozpoczął się proces 
w sprawie cudu za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Po-
piełuszki. To otwarcie drogi do kanonizacji męczennika 
i Patrona NSZZ „Solidarność”. 

Proces zainaugurowany został we francuskiej diecezji 
Creteil, bo to właśnie w tej podparyskiej diecezji w jednym 
ze szpitali we wrześniu 2012 r. doszło do niewytłumaczalne-
go medycznie uzdrowienia Francis Audelana, 56 – letniego 
mężczyzny chorego na rzadko występującą postać raka krwi. 
Leczył się on od 10 lat i dwa lata temu był już w stanie ago-
nalnym. Jego żona, będąc pewna, że wkrótce umrze, zaczęła 
nawet załatwić sprawy pogrzebowe. Francuski ksiądz we-
zwany do umierającego mężczyzny odmówił przy nim mod-
litwę do bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Ten młody kapłan, który 
kilka miesięcy wcześniej modlił się przy grobie męczennika 
w Warszawie, powiedział wówczas: „Jerzy, jeżeli masz coś 
zrobić, to w tej chwili jest dobry moment”, i udzielił chore-
mu sakramentu chorych. Następnego dnia siostra zakonna 
posługująca w tym szpitalu stwierdziła, że stan pacjenta 
diametralnie się poprawił. Weszła do pokoju, w którym leżał, 
i z ogromnym zdumieniem zauważyła, że tego pana nie ma 
w łóżku – był za to w łazience i sam brał prysznic. Lekarze, 
którzy prowadzili chorego, od razu poddali go wszystkim 
możliwym badaniom i stwierdzili, że jest zupełnie zdrowy. 
Przypadek ten został wybrany do zbadania w procesie 
kanonizacji bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Jak wyjaśnia ks. 
prof. Tomasz Kaczmarek, postulator, rozpoczynający się 
proces będzie normalną procedurą po zgłoszeniu cudownego 
wydarzenia, które przypisuje się wstawiennictwu błogosła-

wionego. – Jest 
wiele przesła-
nek, że mamy 
do czynienia z 
autentycznym 
cudem, dlate-
go też biskup 
diecezji, gdzie 
zdarzył się do-
mniemamy cud, 
w uzgodnieniu 
z metropolitą 
warszawskim 
podjął decyzję, 
aby tę sprawę 
rozpatrzyć ofi-
cjalnie w dro-
dze procesowej. 
To jednak nie 
przesądza o ka-
nonizacji błogosławionego – podkreśla ks. prof. Tomasz 
Kaczmarek. Dodaje jednocześnie, że wszelkie szczegóły 
dotyczące procesu zostaną przedstawione w najbliższym 
czasie przez kurię warszawską. 

Ks. Jerzy Popiełuszko beatyfikowany został 6 czerw-
ca 2010 r. w Warszawie. Warto przypomnieć, że w tym 
roku, na mocy dekretu Kongregacji Kultu Bożego i 
Dyscypliny Sakramentów Stolicy Apostolskiej, bł. ks. 
Jerzy Popiełuszko został ustanowiony patronem NSZZ 
„Solidarność”. 

(red.)

Bliżej kanonizacji

W związku ze zbliżającymi się 
wyborami samorządowymi 16 listo-
pada br. w listopadowym wydaniu 
Biuletynu Informacyjnego zamieści-

my wkładkę informującą o członkach NSZZ „Solidarność” 
kandydujących do różnych szczebli samorządu terytorial-
nego. 

Wszystkich związkowców kandydujących w wyborach 
prosimy o przysyłanie do 15 października informacji zawie-
rających następujące dane:

Imię i nazwisko kandydata,  gdzie kandyduje, z jakiego 

Wybory samorządowe 2014 
ugrupowania i na której pozycji na liście. Bardzo prosimy 
o dołączenie do tej informacji zdjęcia kandydata.   

Informacje prosimy przesyłać drogą e-mailową na adres 
opole@solidarnosc.org.pl lub pocztą na adres Zarządu 
Regionu. 

W samorządach zapadają ważne decyzje, które mają 
wpływ na miejsca pracy oraz poziom godnego życia w 
naszych miejscach zamieszkania. Dlatego nie może w nich 
zabraknąć ludzi o wrażliwości społecznej, obdarzonych 
zaufaniem, którzy będą się starać rozwiązywać problemy 
swoich środowisk na forum rad samorządów. 
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W Ośrodku Sportu i Rekreacji w 
Bielsku – Białej 8 i 9 października 
odbędzie się XXVII Krajowy Zjazd 
Delegatów NSZZ „Solidarność”. De-
legaci wybiorą Przewodniczącego KK 
i władze krajowe związku na kadencję 
2014 – 2018. Nasz Region reprezento-
wać będą: przewodnicząca – Cecylia 
Gonet oraz delegaci wybrani przez 
XXV WZDR: Grzegorz Adamczyk, 
Mariusz Pilichowski, Waldemar Koś-
cielny i Tadeusz Ryśnik.

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. 
      

We wrześniu Główny Urząd Sta-
tystyczny przesłał  do organizacji 
związkowych druk sprawozdania o 
działalności związków zawodowych 
SOF – 2. Sprawozdanie to jest obo-
wiązkowe!

Organizacje, które będą mia-
ły trudności z wypełnieniem druku 
mogą uzyskać pomoc w Zarządzie 
Regionu. Termin wypełnienia formu-
larza SOF-2 upływa 17 października. 

Ustawa okołobudżetowa na rok 
2015 zawiera m.in. nowelizację usta-
wy z 4 marca 1994 r. o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych (tj. 
Dz.U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.). 
Przewiduje ona, że na kolejny rok za-
mrożona zostanie kwota odpisu pod-
stawowego, który jest odprowadzany 
na fundusz za każdego pracownika. 
Co do zasady powinno być 37,5 proc. 
przeciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia z roku poprzedniego lub jego 

drugiego półrocza, jeśli było ono 
wyższe.

W 2015 r. podstawę odpisu na 
zakładowy fundusz świadczeń socjal-
nych (ZFŚS) powinna więc stanowić 
kwota średniej pensji z tego roku. 
Nowelizacja wskazuje jednak, że w 
przyszłym roku będzie ją stanowić  
wysokość przeciętnego wynagrodze-
nia z drugiego półrocza 2010 r., czyli 
2917,14 zł. Tak więc odpis podsta-
wowy nadal będzie wynosił 1093,93 

zł lub 1458,57 zł w przypadku osób 
wykonujących prace w szczegól-
nych warunkach lub szczególnym 
charakterze. Bez zmian zostaje też 
wysokość kwot odprowadzanych za 
młodocianych. Będzie to 145,86 zł 
w pierwszym roku nauki, 175,03 zł 
w drugim oraz 204,20 zł w trzecim. 
Kwoty te stanowią odpowiednio 5 
proc., 6 proc. oraz 7 proc. średniej 
pensji.  

XXVII Krajowy 
Zjazd Delegatów

Sprawozdanie 
SOF – 2 jest 

obowiązkowe! 

14 października 
– Dzień Edukacji Narodowej

Życzenia

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto, 
święto wszystkich nauczycieli, pedagogów, wychowawców 

i pracowników oświaty.

W imieniu Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego 
życzę by każdego dnia towarzyszyła Wam pogoda ducha oraz twórcza pasja 
przekazywania wiedzy, kształtowania postaw młodych ludzi i wpływania 
na ich życiowe wybory. Życzę satysfakcji z pracy pedagogicznej, poczucia 
ważności wykonywanego zawodu, aby przywiązanie i wdzięczność obecnych 
uczniów wynagradzała Wam trudy niełatwej pracy, a pamięć wychowanków 
sprzed lat stanowiła dowód na to, jak ogromną rolę spełnialiście w ich życiu.

Jednocześnie proszę przyjąć najlepsze życzenia zdrowia, zadowolenia, 
optymizmu i wszelkie pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym. 

Przewodnicząca Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego 

Cecylia Gonet    

Kwota odpisu 
na fundusz socjalny nadal zamrożona
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32. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy odbyła 
się w dniach 20 i 21 września. Doroczne spotkanie zgroma-
dziło przede wszystkim ludzi związanych z Niezależnym 
Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”. 
Na placu jasnogórskim, pomimo deszczu, widać było set-
ki transparentów z logo „Solidarności”. W pielgrzymce 
uczestniczyło ponad 10 tys. pielgrzymów.  Spotkanie jest 
również modlitwą za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Po-
piełuszki, wielkiego patrona i inicjatora Pielgrzymek Lu-
dzi Pracy na Jasną Górę. Na ołtarzu spoczywały relikwie 
serca bł. ks. Jerzego. 

„Przyjeżdżamy jak co roku modlić się u stóp Jasnogór-
skiej Pani o dobrą pracę, o godną pracę, w ogóle o pracę, 
bo jak widać w naszym kraju z tym są problemy, i o mą-
drość dla rządzących, żeby widzieli pracownika, żeby nie 
traktowali pracownika jak przedmiotu, tylko jak podmiot 
- mówi Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność - Przede wszystkim będziemy się rado-
wać z tego, że mamy od 25 sierpnia patrona - błogosławio-
nego ks. Jerzego Popiełuszkę, a wczoraj (20.09 – przyp. 
red.)rozpoczął się proces kanonizacyjny, tak że dla nas jest 
to podwójna wartość mieć takiego patrona, który tak bro-
nił robotników. Jest to też dla nas wielkie wyzwanie, żeby 
sprostać temu, co ks. Jerzy mówił 32 lata temu, dbając o 
polskiego pracownika”. 

Pielgrzymka Ludzi Pracy odbywa się w tym roku bez 
udziału Matki bł. ks. Jerzego, Marianny Popiełuszko, któ-
ra rokrocznie towarzyszyła pielgrzymom na Jasnej Górze. 
Zmarła 19 listopada 2013 r. „Bez – ale i nie. Tak, jak żeg-
nałem Mamę na pogrzebie, powiedziałem: ‚Mamo, zawsze 
będziesz z nami, z Solidarnością’, tak dzisiaj też będzie 
Ona w otoczeniu pięknych białych róż - mówi przewodni-
czący Duda - I bł. ks. Jerzy też będzie z nami na ołtarzu, 
jego relikwie serca też będą dziś z nami po raz pierwszy, to 
jest dla nas coś wspaniałego, nobilitacja, ale także wielki 
testament bł. ks. Jerzego do zrealizowania”. 

- Jak co roku, z Państwowej Inspekcji Pracy pracow-
nicy nasze rodziny pielgrzymują na Jasną Górę wtedy, 
kiedy jest ta szczególna pielgrzymka, Pielgrzymka Ludzi 
Pracy – powiedziała Iwona Hickiewicz Główny Inspektor 
Pracy - Przyjeżdżamy modlić się o dobro, o poprawę losu 
wszystkich ludzi pracy. Dla nas pracowników PIP to są 
sprawy priorytetowe – wiemy, w jakich warunkach ludzie 
pracują, jak często są łamane prawa pracownicze, jak czę-
sto my musimy walczyć o to, żeby pracownicy pracowali 
w godnych warunkach - mówiła. 

- Te zjawiska, patologie na rynku pracy są wyjątko-
wo dotkliwe – plaga umów śmieciowych, zanik stałego 
stosunku pracy, to są rzeczy już zagrażające rozwojowi i 
przyszłości Polski – mówił Janusz Śniadek, były prze-
wodniczący KK NSZZ „Solidarność”, obecnie poseł Pra-
wa i Sprawiedliwości - Stąd bardzo się cieszę, że mimo tej 
niesprzyjającej pogody jest taka frekwencja, bo te czasy 
w sposób szczególny wymagają wielkiej wiary i modlitwy 
do Matki Boskiej Królowej Polski, patronki świata pracy 
o zmianę tej sytuacji, żeby w końcu w Polsce również pra-
cownikom zaświeciło słońce - powiedział. 

Punktem kulminacyjnym tegorocznej, dwudniowej 
Pielgrzymki Ludzi Pracy, była uroczysta Msza św., rozpo-
częta w niedzielę. 21 września, o godz. 11.00 na Szczycie 

jasnogórskim. Eucharystii przewodniczył i homilię głosił 
abp Edward Ozorowski, metropolita białostocki. Mszę 
św. koncelebrowali: bp Kazimierz Ryczan, Krajowy Dusz-
pasterz Ludzi Pracy, ks. prałat Jan Iłczyk, sekretarz Kra-
jowego Duszpasterstwa Ludzi Pracy i duszpasterze Ludzi 
Pracy z całej Polski.  Spotkanie rozpoczęło się odśpiewa-
niem Hymnu Państwowego. 

Przed Mszą św. do zebranych przemówił Piotr Duda, 
przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.  - 
Bł. ks. Jerzy Popiełuszko 31. lat temu mówił do nas: „Wy-
siłek, praca, wymagają wewnętrznego ładu, zdrowych za-
sad moralnych, a nawet bodźców i motywów religijnych, 
aby dobrze służyły człowiekowi. Ekonomia gospodarcza 
wymaga pomocy sił moralnych. Pracodawca musi kiero-
wać się sprawiedliwością. Człowiek nie może być pozba-
wiony pracy czy wyższego stanowiska dlatego tylko, że 
myśli inaczej, że jest dla kogoś wyrzutem sumienia, że ma 
inny od narzuconego pion polityczno-moralny, dlatego że 
aktywnie działał w ‘Solidarności’. To wszystko nie poma-
ga wychodzić z kryzysu gospodarczego, ale śmiem twier-
dzić, że go jeszcze pogłębia”. Moi drodzy, jakże aktualne 
są jego słowa i dzisiaj, sytuacja NSZZ „Solidarność”, ale 
także całego ruchu związkowego w naszym kraju jest co-
raz trudniejsza – mówił Piotr Duda.  – Za to, że głośno i 
skutecznie upominamy się o prawa pracownicze, o god-
ność człowieka pracy, jesteśmy brutalnie atakowani. Spra-
wujący rządy w naszym kraju wspierają działania ludzi, 
którzy wypowiedzieli wojnę związkom zawodowym, ale 
my związkowcy „Solidarności” mówimy za przykładem 
ks. Jerzego: „zło dobrem zwyciężaj”. Nasz upór i konse-
kwencja powoli przynosi efekty, o które zabiegamy od 
wielu lat. Ale oprócz spraw pracowniczych musimy dziś 
bronić prawdy i prawa do naszej historii, naszego dorobku i 
sztandaru. Dziś próbuje się pisać historię na nowo mówiąc, 
że „Solidarność” nie była związkiem zawodowym, tylko 
bliżej nieokreślonym ruchem społecznym, że była ta praw-
dziwa „Solidarność”, która wywalczyła Polsce wolność i 
skończyła się w 1989 roku, a to, co jest dzisiaj, to tylko 
krzykacze i karły. Na koniec wmawia się nam, że marze-
nia strajkujących robotników, spisanych w 21. postulatach 
były tylko straszakiem na komunistów i już dawno stały 
się nieaktualne. Nie zgadzamy się z tym! - zaakcentował. 

Pielgrzymka ludzi pracy i bez pracy

dok. na str 4
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„Bez względu na to jaki wykonujesz zawód, jesteś 
człowiekiem, aż człowiekiem” – to także słowa bł. ks. Je-
rzego, słowa które tak bardzo nabrały swojego znaczenia w 
dzisiejszych czasach, tak trudnych dla polskiego pracow-
nika: wydłużenie wieku emerytalnego, elastyczny kodeks 
pracy, umowy śmieciowe, bezkarność i powszechne łama-
nie prawa przez pracodawców, szykanowanie i wyrzucanie 
z pracy za działalność związkową – to tylko niektóre bar-
dzo powszechne u nas zjawiska. „Solidarność” nie może i 
nie zostaje obojętna na tą patologię, ale „Solidarność” to 
nie tylko nazwa naszego związku zawodowego, to przede 
wszystkim solidarność między nami ludźmi, którzy walczą 
o lepsze jutro dla siebie i swoich rodzin – wołał ze Szczytu 
Piotr Duda. 

Słowa powitania do zebranych w imieniu ojców i braci 
paulinów wypowiedział o. Marian Waligóra, przeor Jas-
nej Góry. „Solidarni, mocni wiarą w Syna Bożego” - pod 
takim hasłem przybywa dziś na Jasną Górę 32. Pielgrzym-
ka Ludzi Pracy. Tyle historycznych wydarzeń, robotni-
czych zrywów, ale też codzienność ludzi pracy wkładamy 
w to modlitewne przybywanie do Domu naszej Matki. Dziś 
Maryja otwiera przed wami swoje ramiona, bo jesteście Jej 
dziećmi. Tu, w Duchowej Stolicy Polski modlimy się dziś 
za polskiego robotnika, ale wraz z nim przynosimy troskę 
o naszą przyszłość, o nasz byt doczesny, a przede wszyst-
kim troskę o naszą duchową kondycję rodzin, społeczeń-
stwa – mówił w powitaniu o. Marian Waligóra – Dziś, tu w 
naszym domu na Jasnej Górze dziękujemy za kanonizację 
św. Jana Pawła II. Przy złożonych na ołtarzu relikwiach 
bł. Jerzego Popiełuszki chcemy mocno zaakcentować, że 
polskiej pracy należny jest szacunek i życzliwa troska. 
Chcemy też przypomnieć sobie, że to ludzie pracy są solą 
polskiej ziemi, modlimy się, by ta sól nie zwietrzała, by 
nikt z nas nie lekceważył swojego powołania, nie lekcewa-
żył polskiej pracy. Maryjo zapracowana w Nazarecie wraz 
z Jezusem i Józefem, pomagaj nam szanować pracę, szano-
wać pracujących i dbać o tych, którzy tej pracy nie mają”. 

- Ludzie pracy przychodzą dziś do tronu Jasnogórskiej 
Pani, aby przed wizerunkiem Królowej Polski wypowie-
dzieć swoje radości i smutki, aby za Jej pośrednictwem 
zanosić do Boga swoje modlitwy. Wiedzą oni, że Maryja 
jako pośredniczka u Pośrednika - Jezusa Chrystusa – jest 
współpośredniczką wszystkich łask spływających od Boga 
– podkreślał w homilii abp Edward Ozorowski - Mod-
litwa jest pierwszym celem pielgrzymowania, ale towa-
rzyszy jej pragnienie zobaczenia siebie jakby na nowo 
w zmieniających się okolicznościach życia, odnalezienia 
sensu pracy tam, gdzie ucieka ona sprzed oczu ludzkich. 
Zachodzi potrzeba zobaczenia, jak sens pracy wznosi się 
ponad jej okolicznościami i jak potrzeba kształtować oko-
liczności, aby nie zasłoniły sensu. Bez sensu bowiem życie 
ludzkie jest niemożliwe. 

- Godność pracy ludzkiej wynika z tego, ze Bóg zwią-
zał ją z życiem człowieka, jego wzrostem duchowym i cie-
lesnym. Człowiek rozwija się już przez działanie, wszelką 
aktywność jego duszy i ciała. Jest ona funkcją jego bytu 
jako osoby – mówił abp Ozorowski - Przez pracę czło-
wiek jest współpracownikiem Boga i uczestniczy w dziele 
stwarzania świata. Przeciwieństwami pracy są lenistwo i 

brakoróbstwo. Prawdziwa praca jest zawsze działaniem 
pozytywnym. Aktywność prowadząca do śmierci czło-
wieka i niszczenia świata nie jest pracą. Dziś jesteśmy w 
stanie rozpoznać, gdzie nastąpił rozwój ludzkości, a gdzie 
zaszło zwyrodnienie grup ludzkich, a także gdzie przyroda 
ujawniła swoje piękno, a gdzie dokonała się jej dewasta-
cja. Pragnienie pracy wpisane zostało w serce człowieka. 
Nie utożsamia się ono z liczeniem efektów pracy. Wielu 
ludziom bezrobotnym dostarcza się środków do przeżycia. 
Ich to jednak nie zadowala. Można nawet zapewnić wie-
lu ludziom bez pracy wygodne egzystowanie. Człowiek 
jednak nie chce być żebrakiem ani żyć na tzw. łaskawym 
chlebie. Człowiek chce być współpracownikiem Boga. 
Taką jest prawda dotycząca osoby ludzkiej. Człowiek za-
wsze w relacjach ludzkich winien być celem, a nie środ-
kiem do osiągnięcia zysków”. 

„Mamy w Polsce morze i góry, lasy i pola, rzeki i je-
ziora. Popatrzmy na pracę górników, zamykane kopalnie. 
Wybierzmy się na morze, aby zobaczyć jak pracują ciężko 
ci, co żyją z tego, co wydobędą z wody, jakie mają troski 
i kłopoty. Udajmy się na tereny, na których funkcjono-
wały PGRy i kołchozy, gdzie dziś panuje pustka i bieda. 
Posłuchajmy, co mówią obrońcy lasów polskich, na co 
narzekają rolnicy okładani wszelkiego rodzaju zakazami. 
Krajobraz Polski przecinają coraz to lepsze drogi, a zara-
zem szpecą go coraz to większe wysypiska śmieci, zamy-
kane fabryki, sprzedawane dla obcych hektary ziemi, jak 
nie boleć z powodu tego, co złe i nie cieszyć się tym, co 
dobre! Wszystko to jakoś wiąże się z pracą, która to coraz 
bardziej uzależnia się od polityki i ekonomii światowej” – 
podkreślał kaznodzieja. 

„Praca ludzka posiada charakter przedmiotowy i pod-
miotowy. Strefę przedmiotową stanowią: to co się robi 
i to czego się nie robi. Określają one granice pracy i jej 
możliwości. Podmiotowość pracy wychodzi w tym, jak się 
coś robi: z jaką intencją i w jakim celu. Zasada personali-
styczna głosi, ze człowiek jest ważniejszy od rzeczy, nawet 
najbardziej drogich i od tego, co czyni, choćby najlepiej to 
czynił a także ważniejszy jest od tego co posiada. Nie moż-
na człowieka sprowadzić do cyfry, do efektu, do jakiegoś 
wyizolowanego życia zysku i z tego rodzi się duch pracy 
ludzkiej. Podobnie jak dusza ożywia ciało człowieka, tak 
duch pracy czyni ją żywą. Bez właściwego ducha, praca 
staje się bezduszna i martwa – kontynuował kaznodzieja - 
Trzeba zabiegać o to, aby duch pracy ludzkiej ożywiał pra-
wodawstwo, był obecny w umysłach polityków i biznes-
menów, aby kierował postępowaniem każdego człowieka. 
Dzisiaj najczęściej reakcją na nieludzkie warunki pracy są 
protesty, demonstracje i strajki, bo cóż zwykły człowiek 
może uczynić. Są to środki wymuszane przez okoliczności. 
Pozostaje jednak ciągle indywidualny człowiek: bezrobot-
ny, na skraju nędzy, bezdomny, uzależniony, zniewolony. 
Najczęściej są to ludzie, którzy utracili nie tylko ducha 
pracy, bo jej nie mają, ale w ogóle chęć do życia. Wegetują 
oni na najniższym poziomie życia. Trzeba im tego ducha 
przywrócić, nie tylko przez kościelną ‘Caritas’, ale przez 
wszystko, co wnieść może radość do życia, nawet przez 
‘Tornister pełen uśmiechu’. Jako chrześcijanie jesteśmy do 
tego w sposób szczególny zobowiązani i mamy na to wie-
le możliwości, o których często zapominamy. Tam, gdzie 
wspólnoty lokalne żyją prawdziwie duchem Ewangelii, 
tam rzeczy niemożliwe stają się możliwe”. 

Bp Kazimierz Ryczan odmówił modlitwę w intencji lu-
dzi pracy za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 

Źródło informacji: www.jasnagora.com.pl

Pielgrzymka ludzi 
pracy i bez pracy

dok. ze str. 3
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Szefowie NSZZ „Solidarność”, OPZZ oraz FZZ wy-
stosowali apel do Rządu RP o odrzucenie na najbliższej 
Radzie Europejskiej propozycji Komisji Europejskiej 
dotyczącej polityki klimatyczno – energetycznej na lata 
2020 – 2030, nazwanej Pakietem 30.

 
„Głównym efektem wdrażania takiej polityki będzie 

trzykrotny wzrost hurtowych cen energii elektrycznej i 
ciepła, który spowoduje dalsze rozszerzenie sfery ubóstwa 
energetycznego oraz zmniejszenie konkurencyjności prze-
mysłu skutkujące wzrostem bezrobocia – utratą blisko mi-
liona miejsc pracy w Polsce” - piszą Piotr Duda, Jan Guz 
(OPZZ) oraz Tadeusz Chwałka (FZZ).

Komisja Europejska przedstawiła dokument „Ramy 
polityczne na okres 2020-2030 dotyczące klimatu i ener-
gii”. - To nic innego, tylko kolejny pakiet klimatyczny - 
tłumaczy Zbigniew Gidziński, ekspert KK NSZZ „Soli-
darność” - Polska poniosła najwyższe koszta związane z 
pierwszym pakietem, a ten dokument to bardzo bolesne dla 
naszego kraju zaostrzenie dotychczasowej polityki w tym 
względzie.

Według nowych założeń będzie musiało nastąpić ko-
lejne podwyższenie redukcji do 40% oraz dodatkowe 
zwiększenie udziału energetyki odnawialnej. - Rząd Pol-
ski zamiast zaprotestować, usiłował wynegocjować syste-
my osłonowe - kontynuuje Gidziński - Ale nawet analizy 
unijne pokazują, że choć Polska poniosła najwyższe koszty 
związane z pakietem, systemy osłonowe nie zadziałały.

Zdaniem liderów związkowych głównym skutkiem 
wdrażania polityki klimatycznej w zaproponowanym 
kształcie będzie trzykrotny wzrost hurtowych cen energii 
elektrycznej i ciepła, który spowoduje dalsze rozszerzenie 
sfery ubóstwa energetycznego oraz zmniejszenie konku-
rencyjności polskiego przemysłu, co może doprowadzić 
do utraty blisko miliona miejsc pracy w Polsce. Dodatko-

wo realizacja założeń projektu KE spowoduje spowolnie-
nie wzrostu PKB  Polski o 1,8 proc. do roku 2030 oraz 
ograniczenie zdolności do realizacji polityki energetycznej 
i gospodarczej zgodnej z interesem polskiej gospodarki i 
społeczeństwa.

 - Jeżeli dokument zostanie przyjęty na Radzie Europy, 
będzie za późno na protesty - podkreśla ekspert - Potem 
KE przygotuje regulacje prawne i Parlament Europejski 
zagłosuje. Teraz jest ostatni moment na weto. Pakiet kli-
matyczny nie jest skuteczny, badania pokazują, że emisja 
i tak nadal rośnie. 

Związkowcy zwracają również uwagę, że na to „pro-
pozycji KE nie da się naprawić niewielkimi zmianami”. 
Potrzebny jest gruntowny przegląd I Pakietu Klimatycz-
nego oraz zmiana podejścia to tematu, również ze względu 
nową sytuację międzynarodową. Obowiązkiem rządu jest 
„zabezpieczenie potrzeb bytowych i miejsca pracy obywa-
teli oraz stworzenie warunków dla dynamicznego rozwoju 
gospodarczego kraju”- przypominają związkowcy.

Mając to wszystko na uwadze, przewodniczący naj-
większych central związkowych w Polsce apelują o odrzu-
cenie Pakietu 30 w całości.

- Solidarność od momentu opublikowania założeń dru-
giego pakietu powtarza, że Polska  musi doprowadzić do 
odrzucenia tego dokumentu. Zwracaliśmy się już w tej 
sprawie do polskiego rządu. Być może delikatna kwestia 
stanowisk dla polskich polityków w unijnych gremiach 
stanowiła przeszkodę, aby wyrazić jasno i dobitnie stano-
wisko Polski w tej sprawie. Teraz wydaje się, że ta prze-
szkoda zniknęła. - komentuje  Piotr Duda, przewodniczą-
cy KK - W związku z tym oczekujemy, że Donald Tusk, 
wciąż jeszcze urzędujący premier, a od grudnia szef Rady 
Europejskiej, postąpi zgodnie z polską racją stanu i dopro-
wadzi do odrzucenia drugiego pakietu klimatycznego.

Źródło informacji: www.solidarnosc.org.pl

1. Po wielu latach uczestniczenia w akcjach organizowa-
nych przez Radę Sekcji Krajowej Pracowników Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność” 
w marcu 2014 roku MOZ NSZZ „Solidarność” przy 
WSSE w Opolu rozpoczął indywidualne wysyłanie pe-
tycji do decydentów (parlamentarzystów, Rządu, Wo-
jewody Opolskiego) informujących o pogarszającej 
się sytuacją finansowej pracowników Państwowej In-
spekcji Sanitarnej województwa opolskiego. Nasz pro-
test podpisało 374 pracowników inspekcji sanitarnej na 
458 zatrudnionych ogółem (w skład Inspekcji wchodzi 
12 stacji sanitarno-epidemiologicznych: 1 wojewódzka 
w Opolu i 11 powiatowych w Brzegu, Głubczycach, 
Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Krapkowicach, Na-

mysłowie, Nysie, Oleśnie, Opolu, Prudniku i Strzel-
cach Opolskich). Protest ten został poparty przez Za-
rząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego.
Dotychczas otrzymaliśmy odpowiedzi od:

−	 Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
popierającego nasze starania o odmrożenie płac w „bu-
dżetówce”,

−	 Wojewody Opolskiego rozumiejącego naszą sytuacje, 
ale jednocześnie wskazującego, iż według danych, 
które posiada nasze (opolskie) przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto było najwyższe wśród stacji sa-
nitarnych 12 województw!!!!???, 

Głównym efektem będzie utrata miliona miejsc pracy. 
Apel związkowców do rządu

Informacja o działaniach podejmowanych 
przez Komisję Międzyzakładową MOZ NSZZ „Solidarność” 

przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu 
w sprawie aktualnej sytuacji pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa opolskiego

dok. na str. 6
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−	 Głównego Inspektora Sanitarnego 
zapewniającego, iż pomimo ogra-
niczeń wynikających z przepisów 
(finanse w dyspozycji Wojewody) 
podejmuje działania zmierzające 
do zwiększenia budżetu Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej, 

−	 Ministerstwa Zdrowia przypomi-
nającego, że ze względu na wagę 
zadań realizowanych przez In-
spekcję Sanitarną „ekonomiczne 
aspekty funkcjonowania Inspekcji 
pozostają przedmiotem szczegól-
nej uwagi rządu i resortu zdro-
wia”,

−	 Poseł Janiny Okrągły, która w 
interpelacji skierowanej do Mini-
stra Zdrowia pyta o plany dot. po-
nownego włączenia Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej w struktury 
resortu zdrowia oraz zwiększenia 
finansowania Inspekcji, w szcze-
gólności zwiększenia wydatków 
na wynagrodzenia.

2. Delegat MOZ na XXV Walne Ze-
branie Delegatów Regionu Śląska 
Opolskiego NSZZ „Solidarność” 
zgłosił Stanowisko ws. aktualnej 
sytuacji Państwowej Inspekcji Sa-
nitarnej województwa opolskiego 
(przyjęte przez WZDR jako Sta-
nowisko nr 2 – opublikowane w 
nr 8-9/2014 Biuletynu Informa-
cyjnego).

3. Obecnie zapoczątkowaliśmy 
działania, w ramach akcji Sek-
cji Krajowa Pracowników Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznych 
NSZZ „Solidarność”, mające na 
celu utrzymania w ramach Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
żywności: rząd planuje utworze-
nie w 2015 roku instytucji pod 
nazwą Państwowa Inspekcja Bez-
pieczeństwa Żywności i Wetery-
narii, doprowadzając do redukcji 
znacznej liczby etatów i zwolnień 
wykwalifikowanych pracowni-
ków – w pionie związanym z bez-
pieczeństwem żywności – projekt 
zakłada ograniczenie kompetencji 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
oraz obniżenia poziomu bezpie-
czeństwa zdrowia publicznego.

Przewodnicząca Komisji 
Międzyzakładowej 

NSZZ „Solidarność” przy WSS 
w Opolu

Ewa Brykalska

„Syty głodnego nie zrozumie”. Tym przysłowiem 
można spuentować odpowiedź Zarządu Poczty Pol-
skiej S.A. na stanowisko Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” ws. wypowiedzenia układu zbio-
rowego w Poczcie Polskiej. Niestety,  członkowie Za-
rządu PP, przyniesieni w teczkach przez ministrów „państwa istniejącego tylko 
teoretycznie”, nie wykazali się empatią w stosunku do oddanej firmie załogi, z 
której znaczna część przez kilkadziesiąt lat ciężko pracowała dla Poczty Pol-
skiej, oddając jej serce i szmat swojego życia. Prezes i jego dwór, otrzymujący 
wynagrodzenia w kwotach, o których nawet się nie śniło przeciętnemu pocz-
towcowi, nie potrafi sobie wyobrazić, jakie konsekwencje dla rodziny pracow-
nika przyniosą zmiany systemu wynagradzania i spowodowane nimi obniżanie 
płacy w wyniku niewykonania awykonalnych planów. Nawet 100 zł dla prze-
ciętnego pocztowca ma kolosalne znaczenie, gdyż od mieć/nie mieć tej kwoty 
zależy np. czy jego dzieci pójdą do szkoły z drugim śniadaniem, czy wystarczy 
pieniędzy na spłatę kredytu zaciągniętego na zaspokojenie podstawowych po-
trzeb. 100 zł dla członka zarządu to kwota nic nieznacząca, gdyż nawet nie 
wystarczy na drinka w restauracji „Sowa & Przyjaciele”, czy innym lokalu, w 
którym grube ryby III RP zdobywają się na chwile szczerości, perfidnie zresztą 
nagrywane przez nikczemnych kelnerów. 

No cóż, syty głodnego nie zrozumie, ale jeżeli jest w nim choćby odrobina 
człowieczeństwa, powinien przynajmniej spróbować. Tymczasem Zarząd Pocz-
ty Polskiej próbować nie zamierza... Tak, więc w czasie, gdy mainstreamowe 
media zachłystują się zakończoną właśnie operacją obsadzenia stołka szefa Ko-
misji Europejskiej, która wg mnie winna mieć kryptonim T.U.S.K. (Taktyczna 
Ucieczka Skompromitowanego Kłamcy), Zarząd PP postanowił „iść na wojnę” 
z załogą. Pocztowi włodarze mają jeden cel - jak najszybciej wprowadzić Po-
cztę Polską na giełdę, co na pewno wiąże się z niebagatelnymi bonusami dla 
nich. Stąd parcie na poprawę wyniku finansowego firmy, poprzez wyprzedaż 
majątku PP i wyciąganie rąk do kieszeni załogi. A potem... gdyby naród nie 
wytrzymał nadmiaru cudów i nie chciał „by żyło się lepiej” - wziąć odprawy... 
i za wodzem na emigrację do Brukseli, wszak będą potrzebni „specjaliści od 
poczty” do obsługi rządu Tuskolandu na uchodźctwie.

Dariusz Jackowski

4 września w sie-
dzibie Zarządu Re-
gionu w Opolu odby-
ły się wybory władz 
Regionalnej Sekcji 
Oświaty i Wycho-
wania NSZZ „So-
lidarność” Regionu 
Śląska Opolskiego. 
Przewodniczącym 
Sekcji ponownie zo-
stał wybrany Piotr 
Pakosz. Piotr szefuje 
sekcji nieprzerwanie od 2002 roku.  

W skład Prezydium Sekcji weszli też: Alina Chęcińska(Brzeg) - z-ca prze-
wodniczącego, Jacek Szczepański (Prudnik)- z-ca przewodniczącego, Marcin 
Szwedowski (Opole)-sekretarz, Barbara Borycka (Krapkowice) – skarbnik oraz  
Krzysztof Wilk (Nysa)-członek.

        (jm)

Informacja o działaniach...
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Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
negatywnie oceniło projekt Ustawy budżetowej na rok 
2015.

 
„Solidarność” po analizie dokumentu stwierdza, że 

następny rok będzie kolejnym straconym w kontekście 
„budowy nowoczesnej gospodarki, oraz znacznej popra-
wy poziomu życia polskiej rodziny”. Zamiast tego można 
oczekiwać dalszej emigracji zarobkowej oraz zwiększa-
nia dysproporcji między małymi i dużymi miastami oraz 
wsią. W projekcie nie przewidziano koniecznych działań 
reformatorskich w zakresie finansów publicznych, takich 
jak zwiększenie przejrzystości czy ograniczenie „szarej 
strefy”. 

 Związek wyraża zaniepokojenie faktem, że od sied-
miu lat nie było waloryzacji progów podatkowych, kwoty 
zmniejszającej podatek oraz kwoty zryczałtowanych kosz-
tów uzyskania przychodu. Skutkuje to podnoszeniem efek-
tywnej stawki podatkowej i zmniejszeniem potencjału po-
pytu wewnętrznego, który jest jednym z najważniejszych 
czynników wzrostu gospodarczego.

 W kwestii funduszu wynagrodzeń w sferze budżeto-
wej NSZZ „Solidarność” przypomina, że Rada Unii Eu-
ropejskiej zawiesiła wobec Polski procedurę nadmiernego 
deficytu. Oznacza to, że odmawianie podnoszenia wyna-
grodzeń nie jest uzasadnione żadnymi przesłankami ma-
kroekonomicznymi, lecz „zaczyna mieć znamiona działań 
dyskryminacyjnych”. 

 „Solidarność” domaga się podniesienia wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę 2015 roku o 7% 
(do 1797 zł). Tymczasem w projekcie budżetu założono 
wzrost wysokości przeciętnego wynagrodzenia brutto w 
gospodarce narodowej w 2015 roku na poziomie 4,3%. 
Jednocześnie rząd planuje podniesienie minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę w przyszłym roku do kwoty 1750 
zł, oznacza to wzrost tego wynagrodzenia o 4,17%. Re-
lacja wynagrodzenia minimalnego do przeciętnego wyna-
grodzenia obniży się w stosunku do 2014 roku.  Związek 
zwraca uwagę, że rząd skupił się wyłącznie na wykazaniu 
wpływu podniesienia wysokości minimalnego wynagro-
dzenia na wydatki budżetu państwa. Tymczasem z obliczeń 
przeprowadzonych przez NSZZ „Solidarność” wynika, że 
na podniesieniu minimalnego wynagrodzenia do 1750 zło-
tych budżet państwa zyskuje ponad 110 mln zł ( z tytułu 
składek na ubezpieczenia społeczne, składek do NFZ oraz 
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych). Obli-
czeń dokonano na podstawie danych rządowych. Wpływy 
budżetowe będą wyższe, ponieważ liczba zatrudnionych z 
minimalnym wynagrodzeniem podana jest tylko dla pod-
miotów gospodarczych zatrudniających powyżej 9 osób, 
na dodatek przy wzroście minimalnego wynagrodzenia 
obejmować będzie ono większy procent zatrudnionych. 
Dodatkowo analiza skutków regulacji nie obejmuje zwięk-
szonych wpływów budżetowych z podatku VAT.

 W zakresie rynku pracy prezydium KK z niepokojem 
podkreśla, że stopa bezrobocia jest nadal bardzo wysoka. 

Spadek parametrów związany jest jedynie z podejmowa-
nymi przez bezrobotnych pracami sezonowymi oraz poli-
tyką urzędów pracy nakierowaną na szybkie wykreślanie z 
rejestru bezrobotnych, którzy nie podejmują się oferowa-
nej pracy- bez względu na powody. 

 Polska rodzina otrzymuje minimalne wsparcie od pań-
stwa. Związkowcy zwracają uwagę, że brakuje w Polsce 
spójnej i konsekwentnej polityki rodzinnej, a wydatki bu-
dżetu państwa skierowane są na niespójny system różnych 
instrumentów. Poza tym nie ma instytucji, która badałaby 
skuteczność podejmowanych działań. Jednocześnie „Soli-
darność” z satysfakcją odnotowuje zwiększenie kwot ulg 
z tytułu wychowywania trzeciego, czwartego i kolejnego 
dziecka oraz umożliwienie jej wykorzystania rodzinom, 
które do tej pory nie miały takiej możliwości - jako odpo-
wiedź rządu na wieloletnie postulaty Związku i postuluje, 
aby tego rodzaju działania „stały się początkiem budowy 
efektywnego i trwałego systemu wsparcia rodziny i wyra-
zem troski o demografię”.

 W projekcie budżetu na ochronę zdrowia przewidzia-
no około 6,9 mld zł, czyli o ok. 400 mln zł. mniej niż w 
tym roku. Starzenie się społeczeństwa z jednej strony oraz 
wydłużanie aktywności zawodowej z drugiej, wymaga od-
powiedniego systemu służby zdrowia, z profilaktyką, jako 
podstawą. Związek krytycznie ocenia uszczuplenie już i 
tak bardzo ograniczonego budżetu. 

 Równie krytycznie oceniono obniżenie środków prze-
znaczonych na realizację zadań w zakresie oświaty, takich 
jak programy „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, „Radosna 
Szkoła” oraz zmniejszenie środków na dofinansowanie 
kolonii i obozów dla młodzieży szkolnej. Pozostawienie 
wydatków w obszarze oświata w pozostałych pozycjach 
budżetu na poziomie zbliżonym do 2014 nie gwarantuje 
poprawy, jakości edukacji.

 Rząd nadal ogranicza nakłady na pomoc społeczną. 
Mimo licznych deklaracji, że wzrost środków na ustawo-
wy wzrost kryteriów dochodowych z pomocy społecznej 
zapewni „zabezpieczenie obywateli przed ryzykiem życia 
poniżej minimum egzystencji”, w projekcie nie wskazuje 
się środków przeznaczonych na ten cel ani nawet przezna-
czonych na nowelizację ustawy o pomocy społecznej do-
tyczącej m.in. zmian w ustalaniu ustawowej granicy ubó-
stwa, sposobami jej waloryzacji oraz wysokości wsparcia 
najuboższych osób i ich rodzin. 

 W Polsce minimalne świadczenia emerytalno-rentowe 
w stosunku do przeciętnych maleją stale od 2002 roku. 
„Solidarność” od wielu lat domaga się stworzenia odpo-
wiedniego systemu waloryzacji najniższych świadczeń 
emerytalno-rentowych i postuluje stworzenie systemowe-
go rozwiązania waloryzacji najniższych świadczeń eme-
rytalno-rentowych tak, aby uwzględniały podwyższony 
wskaźnik wzrostu cen w budżetach najuboższych świad-
czeniobiorców, z uwzględnieniem ich prawa do poprawy 
sytuacji dochodowej proporcjonalnej do wzrostu gospo-
darczego kraju. 

www.solidarnosc.org.pl

To będzie stracony rok
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Zgoda na zorganizowanie publicznej manifestacji 
nie może być uzależniona od minimalnej liczby uczest-
ników. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodną z 
Konstytucją RP część przepisów Prawa o zgromadze-
niach, w tym dwóch z trzech punktów kwestionowa-
nych przez „Solidarność”.

 
Sejm znowelizował ustawę o zgromadzeniach, mimo 

sprzeciwu Związku oraz wielu innych organizacji społecz-
nych w 2012 roku. Nowelizacja  wprowadziła m.in. możli-
wość zakazania organizacji dwóch lub więcej zgromadzeń 
w tym samym miejscu i czasie, jeżeli nie jest możliwe 
ich oddzielenie lub przeprowadzenie tak, aby ich przebieg 
nie zagrażał życiu, zdrowiu albo mieniu. Pierwszeństwo 
miałoby zgromadzenie wcześniej zgłoszone. Nowe prze-
pisy umożliwiają organom gminy zakazanie organizacji 
dwóch lub więcej zgromadzeń w tym samym miejscu lub 
czasie, jeżeli może to doprowadzić do naruszenia porządku 
publicznego. 

 - Zmiany te zostały przyjęte bez konsultacji społecz-
nych, co jest łamaniem obowiązującego w Polsce prawa 
- komentował w 2012 roku wprowadzone przepisy Piotr 
Duda, przewodniczący KK -  Szczególnie jest to rażące dla 
NSZZ „Solidarność”, dzięki któremu doszło do demokra-
tycznych przemian w Polsce. To kolejny przykład wpro-
wadzania ważnych dla obywateli ustaw z pominięciem 
dialogu społecznego. 

 W grudniu 2012 r. przepisy zaskarżyła Komisja Kra-
jowa NSZZ „Solidarność” i Helsińska Fundacja Praw 
Człowieka. Skargę złożył również Rzecznik Praw Obywa-
telskich oraz posłowie PiS i Twojego Ruchu. Wczoraj Try-
bunał Konstytucyjny rozpatrzył połączone wnioski posłów 
oraz RPO i dał ustawodawcy 12 miesięcy na wprowadze-
nie zmian do kwestionowanych przepisów. 

 Największe kontrowersje wzbudzał zapis o możliwo-
ści zakazu organizowania kilku zgromadzeń w tym samym 
miejscu i czasie. Według przepisów, gdyby doszło do ta-
kiej sytuacji, pierwszeństwo miałby ten organizator, który 
jako pierwszy zgłosił swoje zgromadzenie. TK wskazał, że 
regulacje pozostawiają zbyt dużą swobodę organom przyj-
mującym zgłoszenie zgromadzenia. Odmowa zorganizo-
wania zgromadzenia ze względu na ten sam czas i to samo 
miejsce musi być uzasadniona. 

 Adam Bodnar wiceszef Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka podkreśla, że TK wskazał iż nie jest rolą usta-
wodawcy ograniczanie konstytucyjnych praw obywateli. 
Istotne jest to, że procedura zgłaszania demonstracji musi 
zostać tak przygotowana, by wszelkie odwołania od decy-
zji zakazujących mogły być rozpoznane przed terminem 
planowanego zgromadzenia. - Trybunał mówi nam, że wy-
żej należy stawiać wygodę obywatela niż komfort urzędu 
- podkreślił Bodnar.

 - Związek od samego początku podkreślał, że ustawa o 
zgromadzeniach publicznych jest niezgodna z Konstytucją 
RP - mówi Marek Lewandowski, rzecznik KK -   Ten wy-
rok potwierdza zasadność naszych zarzutów. Przyjmujemy 
go z prawdziwą satysfakcją.

 www.solidarnosc.org.pl

Obywatel ważniejszy 
niż urząd

13 września  związkowcy i nie tylko, przystąpili do 
rywalizacji w turnieju szachowym P-15 z okazji 34 rocz-
nicy powstania Niezależnego Samorządnego Związ-
ku Zawodowego „Solidarność” zorganizowanym przez 
Kędzierzyński Oddział Zarządu Regionu NSZZ „Solidar-
ność Śląska Opolskiego i Kędzierzyński Klub Szachowy 
„Szach”. 

W turnieju wzięło udział 23 zawodników z Kędzierzy-
na – Koźla, Zdzieszowic, i Tarnowskich Gór. Rozegrano 
7 rund systemem szwajcarskim. Jedna partia 15 minut dla 
zawodnika. 

Turniej wygrali zawodnicy z Kędzierzyna – Koźla: 
pierwsze miejsce -  Kalmuk Krzysztof, drugie - Pietro-
czuk Roman a trzecie Galacki Lesław. Kolejne miejsca 
zajęli: Marszałek Zdzisław, Kern Rudolf (obaj z Kędzie-
rzyna – Koźla), szóste Kotula Magdalena (z Tarnowskich 
Gór).

W klasyfikacji najlepszy członek związku i rodziny 
członka związku tytuł zdobył Pawlak Grzegorz z Mię-
dzyzakładowej Organizacji Związkowej przy Zakładach 
Koksowniczych w Zdzieszowicach. Drugie miejsce wy-
walczył Młynarek Paweł członek rodziny MOZ Oświata 
Kędzierzyn - Koźle. Miejsce trzecie wywalczył Pilichow-
ski Mariusz Komisja Oddziałowa przy PKP PLK SA Sek-
cja Utrzymania Kędzierzyn-Koźle. 

W kategorii najlepszy junior zwyciężył Bandrowski Fi-
lip. Drugie miejsce w tej kategorii wywalczył Bujak Adam, 
trzecie Panasiuk Jakub. Wszyscy juniorzy pochodzą   
z Kędzierzyna Koźla. 

 Nagrody ufundował Zarząd Regionu NSZZ „Solidar-
ność” Śląska Opolskiego. 

Nagrody rzeczowe dla juniorów i poczęstunek dla 
uczestników turnieju za sponsorował bar gastronomiczny 
„Bar przy trójkącie” . 

Przewodniczący Rady Oddziału
ZR NSZZ „Solidarność” w Kędzierzynie-Koźlu

                           Mariusz Pilichowski

Szachiści 
z Kędzierzyna – Koźla 

pokonali rywali 
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Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” była 
szefem organizacji XIV Krajowego Zjazdu Mandatariuszy 
Sekcji Oświaty i Wychowania, który odbył się w Opolu w 
dniach 16 – 19 października 1981 r. (następny zjazd krajo-
wy miał odbyć się w Warszawie w grudniu). Wiosną 1989 
r. wysłała zaproszenia do wszystkich przewodniczących 
Komisji Zakładowych „S” na adresy zachowane z 1981 
r. Większość z nich przyjechała osobiście. Do wyborów 
pełniła obowiązki przewodniczącej Sekcji. Rezygnację ze 
stanowiska w Zarządzie Sekcji złożyła 22 lutego 1992 r.

Od 1991 r. zaczęła nawiązywać prywatne kontakty z 
Białorusią, myśląc o podjęciu tam pracy społecznej wśród 
Polaków. Jesienią 1992 r. podjęła tam pracę społeczną, 
jako katechetka i nauczycielka języka polskiego w jednost-
ce w grodzieńskiej obłasti. Dla dzieci i młodzieży z Biało-
rusi, co roku organizowała kolonie w Polsce.  Na Białorusi 
pracowała do 1996 r. 

Pracując na Białorusi nie przerwała pracy społecznej w 
Polsce. Latem 1994 r. zajęła się organizacją Katolickiego 
Stowarzyszenia Wychowawców. Powstanie Koła KSW w 
Opolu Zarząd Główny KSW w Warszawie zatwierdził już 
2 października 1994 r. W dniu 15 czerwca 1996 r. został za-
twierdzony Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Wycho-
wawców w Opolu obejmujący teren miasta Opola. Przez 
dwie kadencje pełniła funkcję przewodniczącej KSW w 
Opolu. 

Za wzorową pracę zawodową i działalność społeczną 
na rzecz młodzieży Aniela Górzna była wielokrotnie na-
gradzana i wyróżniana przez władze oświatowe, PTTK i 
NSZZ „Solidarność”. W 2004 roku XVIII Walne Zebra-
nie Delegatów Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Soli-
darność” przyznało jej tytuł: „Zasłużony Członek NSZZ 
Solidarność Regionu Śląska Opolskiego”.

Ostatnie lata życia Aniela Górzna spędziła w Bielsku 
– Białej gdzie zamieszkała z córka i jej rodziną. Zmarła w 
piątek 5 września 2014 r.  

22 września w katedrze opolskiej została odprawiona 
Msza św. w intencji zmarłych nauczycieli członków NSZZ 
„Solidarność”. W modlitwie szczególnie polecaliśmy Panu 
Bogu zmarłą we wrześniu Anielę. W Mszy św. uczestni-
czyły poczty sztandarowe: Zarządu Regionu NSZZ „Soli-
darność” Śląska Opolskiego i Regionalnej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego.   

      (jm)

Aniela Górna urodziła się 
6 października 1933 r. w Lidzie 
(obecnie Białoruś). W 1945 r. 
wraz z rodzicami zamieszkała w 
Poznaniu. Ojciec Anieli był woj-
skowym, co powodowało częste 
przeprowadzki. Aniela Górzna 
była zapalona harcerką. W 1956 
jako studentka Uniwersytety im. 
A. Mickiewicza w Poznaniu zna-
lazła się w wirze robotniczych 

protestów. W październiku 1956 r. założyła Instruktorską 
Drużynę Harcerską „Płomień”.

W 1960 r. uzyskała tytuł magistra i założyła rodzinę. 
Od 1963 r. rozpoczęła pracę w Liceum Ogólnokształcącym 
w Grodkowie na etacie nauczyciela geografii. Od początku 
pracy angażowała się w działalność PTTK. Była organiza-
torem licznych rajdów i wycieczek, na których młodzież 
zdobywała odznaki turystyki do srebrnej i złotej włącznie. 
Poza pracą w Liceum wiele czasu poświęcała młodzieży 
katolickiej współpracując z księdzem katechetą. Z tego też 
powodu była przez lata szykanowana przez władze poli-
tyczne. W 1976 podjęła prace w III LO w Opolu i prze-
prowadziła się do Opola. Od 1 listopada 1978 r. została 
czasowo oddelegowana do pracy w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Opolu.

Tu zastał ją pamiętny sierpień. Od 31 sierpnia 1980 r. 
szukała kontaktu by wstąpić do „Solidarności” Poprzez 
znajomych z Warszawy nawiązała kontakt z mgr inż. Ju-
lianem Mąką z Politechniki Wrocławskiej. 10 września 
1980 r. Aniela Górzna stała się członkiem „Solidarności”. 
Pierwsze Komitety Założycielski Oświatowej  „Solidarno-
ści” powstały w III LO w Opolu, w Grodkowie i SP nr 1 w 
Opolu. W obecności J. Mąki 2 października 1980 roku w 
Zespole Szkół Budowlanych w Opolu odbyło się pierwsze 
zebranie Komitetów Założycielskich w oświacie. W zebra-
niu uczestniczyło 14 Komitetów Założycielskich NSZZ 
„Solidarność”, w tym 9 z Opola. Wyłoniono 3 osobowy za-
rząd powierzając przewodnictwo Anieli Górznej. Na Zjeź-
dzie w dniu 21 stycznia 1981 r. Aniela została oficjalnie 
wybrana na Przewodniczącą Prezydium Regionalnej Ko-
misji Pracowników Oświaty i Wychowania. Od powstania 
„Solidarności” była członkiem Komisji Krajowej Oświaty 
i Wychowania z siedzibą w Gdańsku. Jako przewodnicząca 

Aniela Górzna (6.10.1933 – 5.09.2014)
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