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Uroczystości upamiętniające podpisanie porozu-
mień sierpniowych w Opolu trwały dwa dni. Zwieńczy-
ła je odprawiona 31 sierpnia Msza św. w intencji człon-
ków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowe-
go „Solidarność”.

Uczciliśmy 39. rocznicę podpisania 
porozumień sierpniowych

wanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowe-
go „Solidarność”. 

- Postulaty wypracowane przez komitet strajkowy mia-
ły szeroki zakres. Chciano uwolnienia więźniów politycz-
nych i dopuszczenia opozycji do mediów, transmisji mszy 
świętej w radiu, poprawy bytu pracowników - wymienia 
Grzegorz Adamczyk, zastępca przewodniczącego ZR 
opolskiej Solidarności. Robotnicy chcieli też m.in. możli-
wości organizowania się w wolnych, niezależnych od partii 
i pracodawców, związkach zawodowych, prawa do straj-
ków, czy wprowadzenia zasady doboru kadry kierowniczej 
na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej - 
mówi Adamczyk.

Przedstawiciele „Solidarności” złożyli też kwiaty pod 
pomnikiem Trzech Krzyży przy kościele pw. św. Aposto-
łów Piotra i Pawła oraz pomnikiem św. Katarzyny przy 
dawnym Taborze Szynowym. W przeddzień uroczyści 
przedstawiciele ZR nawiedzili groby zmarłych działaczy 
oraz ludzi szczególnie związanych z naszym związkiem. 
Na ich grobach złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze. 

W piątek 30 sierp-
nia członkowie opol-
skiej „Solidarności” 
i jej dawni działacze, 
przedstawiciele władz 
rządowych i samo-
rządowych miasta 
i regionu złożyli na 
skwerze „Solidarno-
ści” bukiety biało-
-czerwonych kwiatów 
upamiętniając kolej-
ną, 39. już rocznicę 
podpisania w 1980 
roku tzw. porozumień 
sierpniowych - doku-
mentów umożliwiają-
cych m.in. zarejestro-

dok. na str. 2
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31 sierpnia o 18. 30 w opolskiej katedrze została odpra-
wiona Msza św. w intencji członków NSZZ „Solidarność”, 
której przewodniczył ks. Waldemar Klinger, proboszcz 
parafi i katedralnej. Ks. Klinger mówił do zebranych, że 
dzięki „Solidarności” ludzie są dzisiaj wolni, swoje działa-
nia zawsze opierali na wartościach chrześcijańskich i nimi 
powinni się nieustannie kierować. 

Uroczystość, jak każde ważne dla ”Solidarności” wy-
darzenie, uświetniły liczne Poczty sztandarowe z całej 
Opolszczyzny. 

Po mszy św. związkowcy złożyli wiązanki kwiatów i 
zapalili znicze pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki i 
na grobie śp. Stefana Baldego. 

Zastępca przewodniczącego i sekretarz ZR NSZZ 
„Solidarność” Śląska Opolskiego Dariusz Brzęczek po-
dziękował wszystkim za obecność: - Dziękuję, że świętu-
jemy to ważne wydarzenie, które przyniosło nam wolność, 
razem. Dzisiaj do opolskiej „Solidarności” należy 11 tys. 
członków, ale w sercach nosi ją zapewne znacznie więcej 
osób, które w różnych okresach naszej historii były jej 
członkami - mówi Brzęczek. Odwołując się do wygłoszo-
nego kazania powiedział, że słowa ks. Waldemara Klingera 
powinny być dla „Solidarności” drogowskazem w codzien-
nym działaniu. Wyraził ogromną nadzieję, że w kolejnych 
ważnych dla „Solidarności” rocznicach, będzie uczestni-
czyło więcej osób, bo są one świętem nie tylko obecnie 
działających, ale wszystkich.

Podobne uroczystości odbyły się we wszystkich mia-
stach, gdzie mieszczą się Oddziały ZR. 

red.

Uczciliśmy 
39. rocznicę 
podpisania 
porozumień 

sierpniowych

Z tej okazji w imieniu Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego 

życzę ludzkiej życzliwości, społecznego uznania, 
stabilizacji zatrudnienia i godziwego wynagradzania. 

Życzę również długich lat życia w zdrowiu,
 szczęścia rodzinnego oraz satysfakcji 

z osiągnięć zawodowych i prywatnych.
Przewodnicząca Zarządu Regionu 

NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego 
Cecylia Gonet

18 października swoje 
święto obchodzą 

Łącznościowcy 
i Pracownicy Poczty 

Polskiej.

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opol-
skiego serdecznie zaprasza na uroczystą Mszę św. w 
intencji bł. ks. Jerzego Popiełuszki - patrona NSZZ 
„Solidarność”, która odbędzie się 19 października 
(sobota) o godz. 18.30 w Katedrze Opolskiej.

Program uroczystości:
godz. 18.15 - zbiórka Pocztów sztandarowych
godz. 18.30 - Msza św. 

Po Mszy św.:
-  złożenie wiązanek kwiatów oraz zapalenie zni-

czy pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki,
-  spotkanie w salce katechetycznej przy Katedrze 

Opolskiej połączone z promocją książki „Mę-
czennik za wiarę, prawdę i godność człowieka. 
Kult Błogosławionego Księdza Jerzego Popie-
łuszki na Opolszczyźnie”

Przewodnicząca Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego

   Cecylia Gonet

Obchody 35-rocznicy
męczeńskiej 

śmierci bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki
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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 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 

Rząd podjął decyzję o podniesieniu minimalne-
go wynagrodzenia w 2020 roku do wysokości 2600 zł. 
Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie w relacji do 
przeciętnego wynagrodzenia osiągnie poziom 50 proc. 

Taka decyzja jest realizacją jednego ze sztandarowych 
postulatów NSZZ „Solidarność”, który w formie obywa-
telskiej inicjatywy ustawodawczej złożyliśmy już w 2011 
roku. Wtedy koalicja PO-PSL wyrzuciła ten projekt do ko-
sza razem z ponad 200. tysiącami podpisów.

 Większy niż pierwotnie planowany wzrost płacy mini-
malnej to również efekt prowadzonego od kilku miesięcy 
dwustronnego dialogu pomiędzy Rządem i NSZZ „Soli-
darność” w ramach tzw. „Piątki Solidarności”. Udało się w 
ostatnim czasie m.in. wyłączyć z płacy minimalnej dodatki 
stażowe, przyspieszyć wzrost wskaźnika naliczania zakła-
dowego funduszu socjalnego, zwiększyć środki na pod-
wyżki w sferze fi nansów publicznych, ustanowić lepszą 
ochronę przed bezprawnym zwolnieniem, czy przywrócić 
pluralizm związkowy w służbach mundurowych.

Z satysfakcją należy też odnotować zapowiedź dalsze-
go wzrostu minimalnego wynagrodzenia. To pierwsza taka 
sytuacja, gdzie tempo wzrostu zostało określone w per-
spektywie kilkuletniej.

Ciągle otwartym problemem pozostaje wprowadzenie 
emerytur stażowych, a więc możliwości przechodzenia na 
emeryturę po przepracowaniu 40 lat przez mężczyzn i 35 
lat przez kobiety bez względu na wiek.

Piotr Duda
Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”

źródło: www.solidarnosc.org.pl

14 października - Dzień Edukacji Narodowej

 Pensja minimalna 
osiągnie poziom 50 
proc. przeciętnego 
wynagrodzenia!

Wynagrodzenie nauczycieli powinno być powiązane z 
przeciętnym wynagrodzeniem – uważa oświatowa „Solidar-
ność” przedstawiając propozycję nowego systemu wynagra-
dzania nauczycieli. 

Minimalne stawki dla nauczyciela stażysty, kontraktowego, 
mianowanego i dyplomowanego powinny wynosić odpowiednio: 
70, 85, 100 i 115 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Co to ozna-
cza w praktyce? Nauczyciel stażysta zamiast obecnych 2781 zł 
otrzymywałby 3210, kontraktowy zamiast 2862 zł – miałby 3897 
zł, kontraktowy z 3250 zł na 4585 a nauczyciel dyplomowany z 
obecnych 3817 zł miałby zarabiać minimum 5273 zł.

Postulat Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „So-
lidarność” sformułowany 26 września odnosi się do zawartego 7 
kwietnia porozumienia z Rządem.

- Przypominam, że rząd przyjął takie zobowiązanie podpisu-
jąc porozumienie z „Solidarnością”. Domagamy się w trybie pil-
nym jego realizacji – podkreśla Ryszard Proksa, szef oświatowej 
„Solidarności”.

Chodzi o zapis pkt. VI porozumienia z 7 kwietnia, które zo-
bowiązuje Ministerstwo Edukacji Narodowej do zmiany syste-
mu wynagrodzeń w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi do 
2020 r.

- Chcemy żeby w 2020 roku był już inny system wynagra-
dzania nauczycieli: bardziej przejrzysty, prostszy i niekrzywdzą-
cy nauczycieli. Rada przyjęła założenia tego systemu. Widzimy 
bowiem, że ze strony rządzących nie ma aktywności – zwraca 
uwagę Proksa.

m
źródło: https://www.tysol.pl

Od 3250 do 5273 zł 
- Proksa o nowym 

systemie 
wynagrodzeń 

dla nauczycieli
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Spotkanie młodych lu-
dzi, którzy mogą wymienić 
się doświadczeniami jest 
potrzebne. W jednych fir-
mach związki działają le-
piej, w innych gorzej. I taka 
dyskusja o tym, jak może to 
wszystko wyglądać jest po-
trzebna - mówi Grzegorz 
Okoń, członek zarządu 
Regionalnej Sekcji Mło-
dych NSZZ „Solidar-
ność” Śląska Opolskiego. 
W pierwszym dniu rozmawialiśmy o problemach młodych 
na rynku pracy. W dyskusję włączył się przewodniczący KK 
Piotr Duda. W drugim dniu pojawił się niezapowiedziany 
gość - bokser Damian Jonak. Po obiedzie wybraliśmy się 
na wycieczkę w góry.  Zwieńczeniem Forum Młodych jest 
„Manifest Młodych NSZZ „Solidarność” - relacjonuje 
trzydniowe spotkanie Okoń.

Chcą większego wsparcia, większego wpływu na 
funkcjonowanie Związku i lepszych możliwości osobi-
stego rozwoju. Konieczna jest też zmiana wizerunku 
Solidarności, jako nowoczesnego związku zawodowego, 
który bardziej powinien otwierać się na inne środowi-
ska i grupy zawodowe. To główne wnioski po II Forum 
Młodych, zorganizowanym w Zakopanem przez Krajo-
wą Sekcję Młodych NSZZ „Solidarność”.

Konieczna zmiana wizerunku
W przekazach medialnych należy eksponować osiąg-

nięcia, które dzięki „Solidarności” osiągnięto w ostatnich 
latach, tymczasem zdaniem młodych liderów dominuje 
przekaz historyczny, polityczny i religijny. To w większo-
ści nie dociera do młodych pracowników, którzy nie chcą 
należeć do takiego związku.

Trzeba wykorzystać rocznicę 40. lecia powstania Soli-
darności do wielkiej kampanii promocyjnej związku. Kam-
pania powinna opowiadać czym jest związek zawodowy i 
dlaczego warto się do niego zapisać.

Krajowa Sekcja Młodych powinna mieć własne finan-
sowanie i dostęp do władz związku z prawem głosu. Za-
równo na poziomie krajowym, jak i regionalnym, tak aby 
głos młodych związkowców był bardziej słyszalny.

Uczestnicy Forum ocenili, że „Solidarność” w swojej 
strategii nie powinna zamykać się jedynie na jedną opcję 
polityczną, choć to w obecnej sytuacji przynosi wiele ko-
rzyści dla pracowników. Powinna też rozmawiać z innymi 
organizacjami, środowiskami oraz opozycją.

Odnosząc się do spraw wewnątrzzwiązkowych młodzi 
zwracali też uwagę na skomplikowane prawo i wewnątrz-
związkowe procedury, np. procedurę wyborczą. To znacz-
nie utrudnia działalność, szczególnie organizacji, które 
rozproszone są po całym kraju. Konieczne jest też wspiera-
nie małe organizacje.

Manifest o sprawiedliwy rynek prac
Zwiększenie wysiłków na rzecz poprawy jakości za-

trudnienia, podniesienie wynagrodzeń, budowanie soli-
darności międzypokoleniowej, działania zwiększające 
wysokość emerytur, edukacji dostosowanej do potrzeb 
rynku pracy, w tym wiedzy na temat praw pracowniczych 
i związków zawodowych oraz lepszego dostępu do usług 
publicznych domagają się młodzi liderzy uczestniczący w 
II Forum Młodych NSZZ „Solidarność”. W tym kontekście 
konieczna jest pilna debata i dialog.

W debacie uczestniczyli członkowie władz Związku z 
przewodniczącym Piotrem Duda, zastępcą przewodniczą-
cego Tadeuszem Majchrowiczem, sekretarzem Ewą Zydo-
rek i szefem Zarządu Regionu Wielkopolska Jarosławem 
Lange. Gośćmi Forum byli również Mirosław Przewoźnik, 
zastępca dyrektora Departamentu Rynku Pracy Minister-
stwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Damian 
Jonak, utytułowanym bokserem zawodowym, w tym mło-
dzieżowym mistrzem świata WBC.

Krajowa Sekcja Młodych powstała 8 lat temu, nato-
miast Forum Młodych zorganizowała po raz drugi.

ml

MANIFEST MŁODYCH NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Zakopane, 6 września 2019 r.
My, młodzi członkowie Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego „Solidarność”, zebrani w Zakopa-
nem podczas drugiego Forum Młodych NSZZ „Solidar-
ność” w dniach 04-06 września 2019 r. przedstawiamy 
niniejszy manifest na rzecz budowy sprawiedliwego rynku 
pracy i wzmocnienia głosu młodych w debacie publicznej.

Mimo dostrzegalnej poprawy na rynku pracy Polska 
pozostaje krajem niskich płac i niskiej jakości pracy. Mło-
dzi ludzie, którzy chcą wejść godnie w dorosłe życie nie-
jednokrotnie rozważają konieczność emigracji. Nie godzi-
my się na to i wzywamy do budowy sprawiedliwego rynku 
pracy, który będzie przyjazny młodym Polkom i Polakom. 
By stało się to możliwe konieczne jest:
1)  Zwiększenie wysiłków na rzecz poprawy jakości za-

trudnienia w Polsce. Nie może być dopuszczalne  na-
gminne wykorzystywanie umów cywilnoprawnych i 

II Forum Młodych NSZZ „Solidarność” 
- Chcemy zmian! 

dok. na str. 5
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samozatrudnienia zamiast umów o pracę. Dostrzega-
my istniejące przyzwolenie, by tak właśnie było. W 
szczególności należy zwiększać uprawnienia Państwo-
wej Inspekcji Pracy i wyposażyć ją w odpowiednie 
zasoby materialne i osobowe. Pozytywnie oceniamy 
propozycje mające na celu weryfikację fałszywego sa-
mozatrudnienia.

2)  Niezmiennie, palącym problemem polskiej gospodarki 
są niskie płace. Nie godzimy się na to, by być „tanią 
siłą roboczą’, od której zależy konkurencyjność nasze-
go kraju na globalnym rynku. Wzywamy do budowa-
nia innowacyjnej gospodarki, w której dochody dzielo-
ne są sprawiedliwie. Warunkiem, by stało się to moż-
liwe jest zbudowanie systemu rokowań zbiorowych, 
których efektem będą układy i porozumienia zbiorowe. 
Należy także jak najszybciej doprowadzić do tego, że 
minimalne wynagrodzenie osiągnie poziom 50% prze-
ciętnej płacy w gospodarce.

3)  Wzywamy do pilnej debaty dotyczącej jakości staży i 
praktyk oferowanych młodym ludziom wchodzącym 
na rynek pracy. Liczne dane pokazują, że jest to obszar 
nadużyć. Młodzi ludzie zamiast nabywać przydatne 
umiejętności mając przy tym zapewnione odpowiednie 
wynagrodzenie i dostęp do ochrony socjalnej, wyko-
nują często najprostsze czynności, nie otrzymując za 
to należnej płacy. Pilnej nowelizacji wymaga ustawa o 
praktykach absolwenckich.

4)  W tym kontekście nie można zapominać o potrzebie 
wprowadzania do polskiego systemu rozwiązań budu-
jących solidarność międzypokoleniową. Współczesny 
rynek pracy jest unikalny ze względu na to, że na rynku 
pracy spotykają się przedstawiciele różnych generacji 
– X, Y, Z, Millenialsi i inni. Musimy ze sobą współpra-
cować i uczyć się od siebie. Dlatego też postulujemy 
dyskusję na temat wprowadzenia mentoringu do pol-
skiego porządku prawnego.

5)  Martwi nas wysokość naszych przyszłych emerytur. 
Jednocześnie widzimy, że nie wszystkie dochody z 
pracy są równo objęte składkami na ubezpieczenie 
emerytalne, tworząc zachęty do rezygnacji z umów o 
pracę na rzecz innych form zatrudnienia. Należy zatem 
w pełni oskładkować wszystkie dochody uzyskiwane 
z pracy. Przypominamy o postulacie wyra-
żonym w czasie Forum Młodych w kwietniu 
2018 r. Wezwano wtedy do likwidacji wyłą-
czenia opłacania składek na ubezpieczenie 
społeczne w przypadku studentów do 26. roku 
życia wykonujących pracę w oparciu o umo-
wę zlecenie. Ten postulat nie stracił na aktual-
ności.

6)  Wchodzimy w czas przemian na rynku pracy. 
Szereg procesów w gospodarce sprawia, że na 
naszych oczach zmienia się znana nam rze-
czywistość. Istnieje jeden podstawowy instru-
ment, który może pomóc nam dostosować się 
do wymogów nowego świata pracy – eduka-
cja. Wzywamy zatem do zwiększania nakła-
dów na edukację, rozumianą szeroko, a więc 
obejmującą także uczenie się w życiu doro-

słym, już w trakcie trwania naszej kariery zawodowej. 
Warunkiem powodzenia transformacji gospodarczej 
będzie zapewnienie wszystkim pracownikom dostępu 
do kursów i szkoleń. Konieczne są również rozwią-
zania, które umożliwią pracownikom godzenie pracy 
z potrzebą podnoszenia umiejętności i zmiany kwali-
fikacji. Już dziś nawołujemy, by programy nauczania 
przygotowywały młodych ludzi na to, że będą musieli 
kontynuować naukę także po zakończeniu formalnej 
ścieżki edukacji.

7)  W programach nauczania szkół podstawowych i śred-
nich należy zamieścić treści dotyczące wiedzy o pra-
wach pracowniczych, dialogu społecznym i związkach 
zawodowych. Na uczelniach wyższych konieczne jest 
wprowadzenie kursów dotyczących funkcjonowania 
rynku pracy i praw przysługujących pracownikom.

8)  Młodzi ludzie borykają się z problem dostępu do usług 
publicznych, w szczególności mają problemy z opie-
ką nad bliskimi. Domagamy się inwestycji w usługi 
publiczne, w tym w żłobki i przedszkola. Postulujemy 
również wprowadzanie rozwiązań prawnych ułatwiają-
cych godzenie ról zawodowych i rodzinnych. Przypo-
minamy o naszej propozycji, dotyczącej wprowadze-
nia  dodatkowego zwolnienia od pracy na opiekę nad 
rodzicem, który ukończył 70. rok życia w wymiarze 16 
godzin albo dwóch dni.
Realizacja wszystkich tych postulatów nie będzie moż-

liwa bez udziału w debacie młodych ludzi. Zachęcamy wła-
dze publiczne do prowadzenia dialogu społecznego, który 
będzie uwzględniał opinie młodych. Zwracamy się rów-
nież do naszych liderów, by włączali młodych członków 
NSZZ „Solidarność” do udziału w podejmowaniu decyzji 
o naszym Związku. Chcemy w ten sposób zapewnić, że 
Związek będzie postrzegany jako prawdziwy reprezentant 
głosu młodych ludzi dążących do poprawy swojej sytuacji 
na rynku pracy. To zaś sprawi, że będą przyłączali się do 
NSZZ „Solidarność”. Dla nas wszystkich, uczestników Fo-
rum Młodych działania na rzecz organizowania młodych 
ludzi będą priorytetem. Będziemy korzystali ze wszystkich 
dostępnych narzędzi do tego, by pokazywać prawdziwy 
obraz NSZZ „Solidarność” – związku zawodowego, któ-
ry profesjonalnie i w sposób nowoczesny walczy o prawa 
wszystkich pracowników.

 źródło: http://www.solidarnosc.org.pl, mk

dok. ze str. 4
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7 września 2019 r. przy Leśniczówce 
Młyńskie Stawy na terenie Nadleśnictwa 
Namysłów odbyły się uroczystości XXX-le-
cia reaktywacji Komisji Zakładowej NSZZ 
,,Solidarność” przy Nadleśnictwie Namy-
słów oraz odsłonięcia i poświęcenia tablicy 
upamiętniającej spotkania konspiracyjne 
członków ,,Solidarności” w latach 80-tych w 
Leśniczówce Młyńskie Stawy. 

W czerwcu 1989 r. powołano Tymczasową 
KZ, 23 września 1989 r. odbyło się zebranie 
członków i dokonano wyboru do władz KZ, przewodni-
czącym został Kol. Wiesław Moliński. Od 31.03.2006 
r. KZ przekształciła się Międzyzakładową Organizację 
Związkową NSZZ ,,Solidarność” obejmującą pracowni-
ków Nadleśnictw Namysłów i Brzeg. Druga część uroczy-
stości odbyła się przy tablicy pamiątkowej, którą odsłonili 
bohaterowie tamtych wydarzeń: Wojciech Radomski, 
Jan Rusak i Wiesław Moliński mieszkaniec leśniczów-
ki. Poświęcenia dokonał Kapelan Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej Placówki w Namysłowie Ks. 
Kanonik Senior Jan Kurcoń. Na tablicy wyryto słowa: 
PAMIĘĆ LUDZIOM PODZIEMNEJ SOLIDARNOŚCI 
BYWAJĄCYM W LEŚNICZÓWCE W LATACH 1986-89 
Młyńskie Stawy 7 IX 2019 r. Uroczystości uświetnił zespół 

XXX-lecie reaktywacji KZ NSZZ 
,,Solidarność” przy Nadleśnictwie Namysłów

,,Synergia” z Namysłowa, który piosenkami patriotycz-
nymi i wierszami recytowanymi przez Bożenę Krewską 
poetkę namysłowską, przeniósł uczestników uroczystości 
w różne okresy trwania ,,Solidarności”. Wspomnieniom 
i dyskusjom nie było końca … Na uroczystość przybyli 
członkowie ,,Solidarności” z Nadleśnictw Namysłów i 
Brzeg oraz zaproszeni goście, Nadleśniczowie: Nadleśni-
ctwo Namysłów Paweł Bak, Nadleśnictwo Brzeg Bartło-
miej Kastelik, NSZZ ,,Solidarność” Region Śląsk Opol-
ski reprezentowali: zastępca przewodniczącego Grzegorz 
Adamczyk i przewodnicząca Oddziału/ZR w Namysłowie 
Ewa Szymczak.

Darz bór - Mariusz Czechlowski  
MOZ NSZZ ,,S" Nadleśnictwo Namysłów

VII Cross Doliny Małej Panwi 
„W Pogoni Za Bobrem”

Biuletyn informacyjny „S” Zarządu Regionu Śląska Opolskiego
 pod red. Marzeny Kucz, Opole, ul. Ks. Damrota 4,  tel. 77 423 28 60,  fax 77 454 55 48 lub 77 423 28 77, 

wydano nakładem: PZ SOLPRESS Opole, ul. Ks. Damrota 4, tel. 77 454 52 87 
Materiałów nie zamawianych redakcja nie zwraca, zachowując sobie prawo do skrótów i zmian tytułu.
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Już po raz siódmy 28 września odbył się Cross Doli-
ny Małej Panwi „W Pogoni Za Bobrem”. Ta wspaniała 
impreza, która promuje NSZZ Solidarność w Powiecie 
Strzeleckim i nie tylko, organizowana przez Nadleśni-
ctwo Zawadzkie i Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu 
„Dolina Małej Panwi” od lat gromadzi miłośników bie-
gania z całej Polski.

W sobotę teren przy Letniej Leśnej Izbie Edukacyjno-
-Turystycznej w leśnictwie Dębie stał się miejscem, które 

skupiło miłośników biegania i aktywnego wypoczynku na 
łonie natury. W tym roku była to 7. edycja Crossu Doli-
ny Małej Panwi „W Pogoni Za Bobrem”. Organizatorem 
imprezy było Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu i Nad-
leśnictwa Zawadzkie. W organizację biegu po raz kolejny 
włączył się Region NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskie-
go. Pogoda jak zwykle dopisała. Przed biegiem głównym 
organizatorzy przygotowali biegi dla przedszkolaków i 
uczniów szkoły podstawowej. W samo południe trzystu 
zawodników biegu głównego stanęło na linii startu. Bie-
gacze mieli do pokonania trasę 7 i 12,5 km malowniczymi 
ścieżkami wzdłuż rzeki Małej Panwi. Każdy z biegaczy 
otrzymał na mecie pamiątkowe medale. Podczas trwania 
crossu można było zjeść kiełbaskę z grilla, skosztować 
pysznych ciast. Nie zabrakło konkursów i zabaw. Na za-
kończenie odbyło się losowanie nagród. Impreza została 
zaliczona do udanych. Organizatorzy dziękują wszystkim 
sponsorom za udzielone wsparcie rzeczowe i finansowe, 
bez których nie byłoby możliwe przygotowanie tak wiel-
kiego przedsięwzięcia sportowego. 

Robert Kafarski - uczestnik biegu, członek NSZZ „S”
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37. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy prze-
biegała pod hasłem „Matko, która nas znasz, z dziećmi 
swymi bądź”. 15 września po godz. 11:00 rozpoczęła się 
Msza Św. na szczycie Jasnej Góry. Z Regionu Śląska 
Opolskiego NSZZ „Solidarność” w uroczystościach 
wzięło udział ok. 200 związkowców, w tym liczne Pocz-
ty sztandarowe. Z całej Polski na pielgrzymkę przyby-
ło ok. 20 tys. osób. Przed Mszą Św. mogliśmy usłyszeć 
przemówienie przewodniczącego Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy.

 Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź - z tym 
pięknym zawołaniem na ustach przybywamy na kolejną, 
już 37. Pielgrzymkę Ludzi Pracy tu do Częstochowy. To 
nasz obowiązek, ale także wypełnianie testamentu nasze-
go patrona bł. ks. Jerzego. Bo „człowiek pracujący cięż-
ko bez Boga, bez modlitwy, bez ideałów będzie jak ptak 
z jednym skrzydłem dreptał po ziemi” - to słowa naszego 
patrona. My nie chcemy tak dreptać, dlatego pełni wiary, 
każdy w swojej intencji, aby podziękować za opiekę, za 
opiekę ludzi pracy, ale także osobistych intencji z którymi 
przybywamy, bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Jesteście 
i trwacie na tej pielgrzymce już po raz 37- mówił podczas 
37. Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę szef Soli-
darności.

To wyjątkowa pielgrzymka, wyjątkowa dlatego, że 
jesteśmy tutaj jako wszyscy ludzie pracy, nie dzieląc się 
na poszczególne grupy zawodowe. Jesteśmy tu jako soli-
darność, ta międzyludzka, ale także jako NSZZ „Solidar-
ność”. I za to Wam w imieniu Komisji Krajowej i władz 
związku osobiście dziękuję. To dla nas bardzo ważne, 
dla ludzi Solidarności, że możemy być w tym ważnym 
miejscu razem. To także pierwsza pielgrzymka, na której 
będziemy się modlić wspólnie z premierem RP. Po raz 
pierwszy na Pielgrzymce Ludzi Pracy jest premier rządu 
RP. Panie premierze Bóg zapłać, że jest pan z nami, jak 
zawsze zatroskany o ludzi pracy. Bóg zapłać, że możemy 
się wspólnie modlić o świat pracy, o lepsze jutro polskie-
go pracownika - podziękował przewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”. W ubiegłym roku, tu w 
Częstochowie, odbył się Krajowy Zjazd Delegatów, a tak-

że 24 października, tutaj na Jasnej Górze, za-
wierzyliśmy nasz Związek Jasnogórskiej Pani. 
Powierzyliśmy jej nasze troski, te Związku Za-
wodowego Solidarność, ale także pracowników 
i bezrobotnych. Dzięki Bogu i naszej ciężkiej 
pracy tych bezrobotnych jest coraz mniej, cie-
szymy się z tego, ale nie możemy zapominać 
o nich, o ich dramatach. Od tego właśnie jest 
Związek Zawodowy Solidarność. Tutaj w Czę-
stochowie przyjęliśmy uchwałę programową, 
która jest najważniejszym dokumentem dla re-
alizacji dla nas wszystkich. Dlatego chciałbym 
z tego miejsca, jak co roku, przypomnieć co w 
ostatnim roku, a w zasadzie ostatnich czterech 
latach, w trudnych negocjacjach z rządem udało 
się osiągnąć dla dobra ludzi pracy. Bo przecież 
w dialogu, niejednokrotnie trudnym dialogu, 

można osiągnąć pozytywne rozwiązania dla pracowników 
ale i także pracodawców - dodał Piotr Duda. Przypomnę, 
to klauzule społeczne w prawie zamówień publicznych, 
które pozwalają na to, aby nie tylko najniższa cena ale 
przynajmniej minimalne wynagrodzenie, umowy o pracę 
były brane pod uwagę w zamówieniach. To tzw. syndrom 
pierwszej dniówki, to powrót do wieku emerytalnego 
sprzed reformy, to wolne niedziele, o których już mówiłem 
w ubiegłym roku. Niedziele dla rodziny i Boga, to dla nas, 
i dla was. Dzisiaj wielu z was może być na tej pielgrzym-
ce, dlatego że ma dzień wolny dla swojej rodziny i Boga. 
To dla nas bardzo ważne i w tym temacie jesteśmy kon-
sekwentni. Ale w tym roku także możemy powiedzieć o 
bardzo ważnych decyzjach wspólnie ustalonych z rządem, 
dotyczących chociażby wykonania pierwszego postulatu 
gdańskiego, ale nie tylko gdańskiego. Mam na myśli plu-
ralizm związkowy. Za niecały miesiąc funkcjonariusze 
służb mundurowych będą się zrzeszać w związkach zawo-
dowych jakie uważają za słuszne, a nie tylko w jednym 
wybranym. To wielki sukces i realizacja testamentu robot-
ników z 80’ - oświadczył przewodniczący.

Mam nadzieję, że wspólnie z rządem w przyszłej ka-
dencji dokończymy również 14. postulat. Mówi on o ob-
niżeniu emerytury ale także o emeryturach stażowych - 
podkreślił szef Solidarności. I wreszcie ostatni punkt. To 
zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeni - czyli staw-
ka godzinowa. Wyłączenie z minimalnego wynagrodzenia 
dodatku w godzinach nocnych i za wysługę lat. To bardzo 
ważne dla wszystkich, którzy zarabiają na poziomie mini-
mum socjalnego, bo płaca minimalna w naszym kraju w 
taki sposób niestety wygląda. Ale to co ostatnio się stało, 
ta decyzja rządu i podpisanie przez Premiera rozporządze-
nia, że w przyszłym roku płaca minimalna będzie wynosić 
2600 zł jest wielkim skokiem do przodu - dodał. To jest to 
o co nam chodziło już w 2010 r. Wtedy pamiętacie, zbiera-
liśmy podpisy pod projektem obywatelskim Solidarności, 
zebraliśmy ponad 350 000 podpisów. Prosiliśmy ówczesny 
rząd, ówczesnych parlamentarzystów rządzących naszym 
krajem, aby minimalne wynagrodzenie wynosiło przynaj-

„Matko, która nas znasz, 
z dziećmi swymi bądź”
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mniej 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Co zrobili? 
Wyrzucili podpisy do kosza, razem z projektem ustawy. 
Czekaliśmy na to dziewięć lat. I wreszcie doczekaliśmy 
się - przypomniał Duda. Jeżeli dziś słyszymy z ust tych 
samych polityków, że tak znaczna podwyżka płacy mini-
malnej jest rozdawnictwem, to my się z tym nie zgadzamy. 
To jest wynagrodzenie za całomiesięczną ciężką pracę pra-
cownika. Jeszcze raz podkreślę, wynagrodzenie za pracę, 
a nie jałmużna i nie rozdawnictwo. Bo praca nie może być 
nigdy i nigdzie traktowana jak towar, bo człowiek dla czło-
wieka nie może być towarem - musi być podmiotem. To 
słowa naszego duchowego ojca św. Jana Pawła II. To nasz 
testament, który musimy realizować - zakończył prze-
wodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Słowa powitania do zebranych wypowiedział o. Kry-
stian Gwioździk, podprzeor Jasnej Góry. Mówił: „Piel-
grzymujecie z hasłem ‘Matko, która nas znasz, z dziećmi 
Twymi bądź’, Maryja jest uważna i wciąż zatroskana o 
nas, jak w Kanie Galilejskiej jest gotowa do pomocy, daje 
nam odczuć swoje matczyne spojrzenie, którym ogrania 
wszystkich. To tutaj modlił się bł. ks. Jerzy Popiełuszko 
ufnie wpatrując się w oblicze Pani Jasnogórskiej, zawierza-
jąc Jej opiece trudy i zmagania, dole i niedole ludzi pracy. 
Trzeba ciągle wracać do wielkiej idei Solidarności i okre-
ślać co jest dobrem dla Polski i to co jest dla niej niebezpie-
czeństwem. Potrzebujemy wszyscy ochotnego, gorliwego 
serca, solidarnego trwania we wspólnocie modlitwy, we 
wspólnocie ludzi pracujących, którzy Bogu oddają chwałę 
i u Maryi szukają pomocy. Jasnogórskiej Pani zawierzcie 
swoje rodziny, wasze miejsca pracy, ludzi bezrobotnych i 
bezdomnych, wszystkich tych, którzy z braku pracy cierpią 
głód chleba. A Jasnogórska Pani niech czuwa nad wami i 
opiekuje się wami”. 

Eucharystii odprawionej o godz. 11.00 na jasnogór-
skim Szczycie przewodniczył abp Józef Kupny, krajowy 
duszpasterz Ludzi Pracy. Homilię wygłosił abp Adam 
Szal, metropolita przemyski. Eucharystię koncelebrowali 
duszpasterze Ludzi Pracy i kapelani NSZZ ‚Solidarność’ 
na czele z ks. kan. Krzysztofem Hajdunem, sekretarzem 
krajowym Duszpasterstwa Ludzi Pracy. 

W modlitwie udział wzięli m.in.: przedstawiciele rzą-
du, parlamentarzyści, posłowie, senatorowie i samorzą-
dowcy. Obecni byli m.in.:  Premier RP Mateusz Morawie-
cki, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożena 
Borys-Szopa, Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, 
a także rodzina bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 

„Tutaj, drodzy siostry i bracia, pielgrzymi dnia dzi-
siejszego na Jasnej Górze słyszymy pokorne, ale stanow-
cze przypomnienie Matki Bożej, która ciągle na nowo 
przypomina nam swój testament: ‘cokolwiek Syn Mój 
wam powie, to czyńcie’ – mówił abp Adam Szal w ho-
milii - To niezwykła zachęta do tego, abyśmy także tu-
taj, podczas Pielgrzymki Ludzi Pracy odkrywali w sobie 
właściwą hierarchię wartości, to zachęta do tego, abyśmy 
podejmowali swoisty rachunek sumienia i skorzystali z 
zaproszenia Pana Boga, który czeka na nas, abyśmy cią-
gle na nowo odkrywali przykazanie zapisane w Deka-
logu: ‘nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną’”.  
„Ludzie Pracy w naszej Ojczyźnie wiele razy dążyli do po-
wrotu ku prawdziwym wartościom – podkreślał abp Szal. 
„Prawda, wolność i sprawiedliwość, to pierwszoplanowe i 
sztandarowe wartości, które ks. Jerzy Popiełuszko podej-
mował w swoim działaniu. ‘Solidarność’ jako Zawiązek 
Zawodowy ks. Jerzego Popiełuszko, to wielka szansa dla 
naszej Ojczyzny. Dziękujemy ludziom ‘Solidarności’ za 
troskę o ludzi pracujących, także o sprawy duchowe, o to, 
aby w nas wszystkich uformowana była właściwa hierar-
chia wartości. Solidarność to jedność serc – mówił ks. Je-
rzy Popiełuszko – jedność umysłów, i rąk, zakorzenione w 
ideałach, które są zdolne przemieniać świat na lepsze. Oby 
ta przemiana była naszym udziałem” – dodał arcybiskup. 

Na koniec 37. Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę 
nastąpiło uroczyste przekazanie obrazu Matki Boskiej Ro-
botników Solidarności z rąk Regionu Podkarpacie NSZZ 
„Solidarność” na ręce Regionu Rzeszowskiego i Regionu 
Ziemia Przemyska. 

Z relikwiarzem, fragmentem serca bł. ks. Jerzego Po-
piełuszki przyjechał, jak co roku na pielgrzymkę, Bogdan 
Biś, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej „Soli-
darność”. „Od momentu, kiedy otrzymaliśmy w darze od 
Kurii Białostockiej fragment serca, kiedy Ojciec Święty 
Franciszek uczynił bł. ks. Jerzego patronem „Solidarno-
ści”, na każdą pielgrzymkę wozimy ten szczególny relik-
wiarz, ponieważ jest tu fragment serca bł. ks. Jerzego Po-
piełuszki. On zawsze był w naszych sercach, a teraz jest 
sercem z nami”. 

Pielgrzymka Ludzi Pracy odbywa się każdego roku, w 
trzecią niedzielę września. Po raz pierwszy zorganizowana 
została w 1983 r. przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę (kape-
lana i obecnie patrona NSZZ Solidarność) dla robotników 
Huty „Warszawa”. Rok później, uczestnicy pielgrzymki 
przybyli z wielu rejonów Polski i modlili się w uroczystej 
Mszy. św. o dobrą i godną pracę oraz o właściwe traktowa-
nie pracowników. 
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28 września związkowcy i nie tylko przystąpili do ry-
walizacji w turnieju szachowym P-15 z okazji 39. rocz-
nicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność” zorganizowanym przez 
Kędzierzyński Oddział Regionu NSZZ „Solidarność 
Śląska Opolskiego.

W turnieju wzięli udział zawodnicy z Kędzierzyna – 
Koźla, Opola, Zdzieszowic, Reńskiej Wsi, Dłu-
gomiłowic i Grodziska. Rozegrano 7 rund syste-
mem szwajcarskim. 

Jedna partia 30 minut, po 15 minut dla za-
wodników. 

Turniej wygrał Dominik Orzech, drugie 
miejsce zajął Krzysztof Kowolik a trzecie miej-
sce Roman Pietroczuk. Wszyscy z Kędzierzy-
na - Koźla.

  W klasyfikacji najlepszy członek związku i 
rodziny członka związku tytuł zdobył Grzegorz 
Pawlak z OM NSZZ „S” w Zakładach Kok-
sowniczych w Zdzieszowicach. Drugie miejsce 

wywalczył Mariusz Pilichowski z OZ 
NSZZ „S” przy PKP PLK S.A. Zakła-
dzie Maszyn Torowych Kraków Sekcja 
Utrzymania Obiektów Inżynieryjnych 
i Linii Kolejowych w Kędzierzynie – 
Koźlu. Miejsce trzecie zajął Tomasz 
Hańcza, syn członka związku z OM 
NSZZ „S” przy Zakładach Koksowni-
czych w Zdzieszowicach. 

W kategorii najlepszy junior zwy-
ciężył Adam Bujak z Długomiłowic. 

Najstarszym zawodnikiem turnieju 
był Antoni Prokopczuk z Kędzierzy-
na-Koźla (1938r).

Fundatorem nagród był Zarząd Re-
gionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego. 

Puchary i dyplomy ufundowała Organizacja Między-
zakładowa NSZZ „S” przy Zakładach Koksowniczych w 
Zdzieszowicach. 

W imieniu organizatorów
Przewodniczący O/ZR w Kędzierzynie-Koźlu

Mariusz Pilichowski

Wyniki 16 Turnieju Szachowego P-15
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We wtorek 10 września odbyło się posiedzenie 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. 
Stronę NSZZ „Solidarność” reprezentował zastępca 
przewodniczącego ZR NSZZ „S” Śląska Opolskiego 
Dariusz Brzęczek. 

Prezydium WRDS zapoznało się z odpowiedzią 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na 
przyjęte stanowisko przez  WRDS dot. problemów w 
Domach Pomocy Społecznej, które stanowiły temat 
poprzedniego posiedzenia WRDS. Odpowiedź zostanie 
rozesłana do zainteresowanych stron.

Zastępca przewodniczącego ZR w imieniu NSZZ 
„Solidarność” wniósł o podjęcie na następnym plenarnym 
posiedzeniu WRDS tematów dotyczących:
-  problemów szkolnictwa specjalnego w Opolu i 

województwie opolskim oraz perspektyw jego 
funkcjonowania. Temat został zgłoszony z inicjatywy 

Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy 
Zespole Szkół Specjalnych w Opolu. 
Stanowisko w tej sprawie zostanie wypracowane 

na posiedzeniu zespołu ds. edukacji przy WRDS i 
przedstawione wraz z prezentacją problemów przez strony 
na posiedzeniu plenarnym. 
-  uwzględnienia Opola, jako siedziby Zarządu 

Zlewni Wód w przygotowywanym Rozporządzeniu 
Ministerstwa Gospodarki Morskiej ws. nadania statutu 
Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie. 
Temat został zgłoszony z inicjatywy Organizacji 
Oddziałowej NSZZ „Solidarność” przy RZGW we 
Wrocławiu, Zarząd Zlewni Środkowej Odry z/s w 
Opolu.
Oba tematy zostały zaakceptowane przez Prezydium 

WRDS.
Najbliższe posiedzenie WRDS odbędzie się 1 

października.

Posiedzenie Prezydium WRDS



Protest dotyczy kwestii podniesienia wynagrodzenia, a 
uściślając braku porozumień w negocjacjach płacowych 
- mówi Krystyna Machnik, przewodnicząca Organiza-
cji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Poczty Polskiej S.A. w Opolu. Postulujemy o 400 zł. Pro-
test popierają pocztowcy województwa opolskiego - infor-
muje Machnik.

18 września zostały wznowione mediacje rozpoczę-
te 11 września. Partnerów społecznych reprezentowali 
związkowcy z Pocztowej Solidarności i Związku Zawo-
dowego Pracowników Poczty. Zespoły negocjacyjne były 
poszerzone o przedstawicieli władz organizacji, którzy 
obserwowali proces mediacji. Ze strony pracodawcy w 
mediacjach uczestniczyli Przemysław Sypniewski Prezes 
Zarządu i wiceprezesi Andrzej Bodziony i Tomasz Cicirko. 
Radę Nadzorczą reprezentowali przedstawiciele pracowni-
ków Robert Czyż i Leszek Gawarecki. Na mediacjach byli 
pierwszy raz obecni przedstawiciele właściciela, Sekretarz 
Stanu w KPRM Paweł Szrot i dyrektorzy departamentów 
Marcin Izdebski i Maciej Świtkowski. Spotkanie modero-
wali wyznaczeni mediatorzy.

W trakcie długich rozmów pracodawca przedstawiał 
różne warianty swojej propozycji. Wszystkie te warianty 
w odbiorze strony związkowej nie były spójne z ustaloną 
wspólnie propozycją reprezentatywnych związków zawo-
dowych. Strona związkowa wychodziła naprzeciw ocze-
kiwaniom pracodawcy obniżając wspólne żądanie wzro-
stu wynagrodzeń zasadniczych. Wobec nieustępliwości 
pracodawcy ostatecznie związki zdecydowały o powrocie 
do żądania wzrostu wynagrodzenia zasadniczego dla pra-
cowników objętych ZUZP o 400,00 złotych, z terminem 
wejścia w życie podwyżki od 1 czerwca br. Pracodawca 
11 września w trakcie pierwszej części spotkania złożył 
oświadczenie, że oczekiwania strony związkowej mogą 
być zrealizowane wyłącznie po ich akceptacji przez Radę 
Nadzorczą i Właściciela.

Jak udało nam się ustalić minister Szrot zadeklarował 
zorganizowanie w ciągu tygodnia spotkania na wyższym 
poziomie właścicielskim w KPRM. Związkowcy podkre-
ślają jednak, że póki co nie będą recenzować propozycji 
pracodawcy. Strona związkowa podjęła także decyzje o 
pozostaniu przedstawicieli obydwu reprezentatywnych or-
ganizacji związkowych na sali obrad do momentu wzno-
wienia mediacji. – Członkowie Komisji Międzyzakłado-

wej NSZZ Solidarność przez kilka najbliższych 
dni będą pełnili dyżury na sali obrad w siedzibie 
Poczty Głównej – powiedział w rozmowie z Ty-
sol.pl Bogumił Nowicki. – Z naszej strony jest 
gotowość do podpisania porozumienia - pod-
kreślił.

Przedstawiciele dwóch reprezentatywnych 
związków postanowili zorganizować też spe-
cjalną konferencję prasową. - Dzisiaj nad ranem 
rozstaliśmy się bez porozumienia. Będziemy 
na tej sali oczekiwać w nadziei, że pracodaw-
ca zmieni swoje stanowisko – poinformował 
19 września zebranych dziennikarzy Sławomir 
Redmer, przewodniczący Związku Zawodowe-
go Pracowników Poczty. Z kolei Bogumił No-

wicki podkreślał, że październik jest wyjątkowym miesią-
cem, nie tylko z powodu wyborów parlamentarnych, ale 
przede wszystkim z okazji święta pocztowców. - Oczeku-
jemy nie tylko akademii i ciepłych słów, ale rzetelnej pod-
wyżki płac. W trakcie sporu zbiorowego mieliśmy dziwny 
sposób komunikacji ze stroną pracodawcy. Mówiliśmy o 
dwóch różnych parametrach. My mieliśmy ujednolicone 
stanowisko dotyczące podwyżki wynagrodzenia o kon-
kretną kwotę. Pracodawca natomiast tworzył skompliko-
wany system premii motywacyjnych, jako alternatywę dla 
naszego żądania i sugerował wprost, że powinno nas to 
cieszyć. Jednak po przetłumaczeniu naszych stanowisk na 
jeden język, okazało się, że propozycje różniły się w spo-
sób drastyczny – opowiadał przewodniczący Solidarności 
w Poczcie Polskiej.

Bogumił Nowicki tłumaczył także, że pracodawca za-
proponował drugi wariant wyjścia ze sporu zbiorowego. – 
Zakładał on dwie dodatkowe wypłaty w tym roku, ale by-
łyby to wypłaty jednorazowe. Biorąc pod uwagę, że ocze-
kiwaliśmy 400 zł podwyżki wynagrodzenia zasadniczego, 
to koncepcja dwukrotnej wypłaty środków oznaczałaby, że 
musielibyśmy negocjować od nowa. Dlatego ta propozycja 
nie mogła znaleźć u nas zrozumienia – wyjaśniał Nowi-
cki. Przewodniczący podkreślił także, że protest w formule 
zajęcia sali obrad i oczekiwania na decyzje pracodawcy i 
organu właścicielskiego potrwa przynajmniej kilka dni. – 
Otrzymałem dzisiaj wiadomość od prezesa, że jest gotów 
do podpisania porozumienia, ale wyłącznie na jego warun-
kach. Na początku przyszłego tygodnia odbędzie się także 
ostatnia tura mediacji, bo procedura sporu zbiorowego trwa 
już 9 miesięcy. Nie można go przeciągać w nieskończo-
ność. Nie wykluczamy więc przeprowadzenia referendum 
strajkowego – oświadczył przewodniczący Organizacji 
Międzyzakładowej „S” Pracowników Poczty Polskiej.

Odpowiadając na prośbę Przewodniczących Bogumi-
ła Nowickiego i Sławomira Redmera o udział w ciągłym 
dyżurze zespołu oczekującego na pracodawcę w celu kon-
tynuowania mediacji w sali obrad w Warszawie przy ul. 
Świętokrzyskiej - pełniliśmy dobowy dyżur z wtorku na śro-
dę poprzedniego tygodnia - mówi przewodnicząca Orga-
nizacji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowni-
ków Poczty Polskiej S.A. w Opolu.

Pocztowcy trwają dalej w oczekiwaniu na podjęcie po-
ważnych rozmów. 

www.tysol.pl / mk

Związkowcy Poczty Polskiej protestują
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27 września w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ 
„Solidarność” Śląska Opolskiego odbyło się  szkolenie 
dla Przewodniczących i członków Komisji Socjalnych 
w temacie: Praktyka i teoria Ustawy o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych. Szkolenie prowadził 
zastępca przewodniczącego ZR Grzegorz Adamczyk.  

Zastępca przewodniczącego ZR Grzegorz Adamczyk 
omówił Ustawę o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych na przykładzie regulaminów ZFŚS oraz projekt 
wprowadzenia zmian w nowelizowanej ustawie.

W szkoleniu uczestniczyło około 50 związkowców.

W dniach 19-22 września w Pokrzywnej (woj. opolskie) 
odbyła się międzynarodowa konferencja związkowa 
pn. „Bezpieczeństwo osobiste strażaka”. Uczestnikami 
konferencji były związki zawodowe strażaków z państw 
zrzeszonych w ramach Grupy Wyszehradzkiej (V-4) tj. 
Polski, Słowacji, Czech i Węgier. Dodatkowo obecni 
byli także związkowcy z Chorwacji, którzy od kilku lat 
współpracują z grupą V-4. W trakcie obrad omówiono 
problemy gospodarcze, finansowe i socjalne dotyczące 
funkcjonariuszy straży pożarnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem BHP i środków ochrony osobistej 
strażaków.

Pierwszego dnia uczestników konferencji odwiedził 
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Błażej 
Spychalski. Minister Spychalski pogratulował inicjatywy 
oraz życzył owocnych obrad.

Kolejnego dnia gośćmi konferencji byli: Zastępca 
Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Arkadiusz 
Kuśmierski oraz Zastępca Przewodniczącego Zarządu 
Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego Dariusz 
Brzęczek. Tego dnia dyskutowano m.in. na temat służby 
bhp. Organizację bezpieczeństwa i higieny służby w 
Państwowej Straży Pożarnej przedstawił kol. Leszek 
Błaszczyk. Następnie przedstawiciele poszczególnych 
państw omówili jak to zagadnienie jest realizowane w ich 
krajach.

Kolejny blok tematyczny dotyczył ubrań specjalnych. 
Najpierw uczestnicy zapoznali się z najnowszymi trendami 
na rynku w tym zakresie na przykładzie ubrań firmy 
Ballyclare zaprezentowanymi przez Pana Karola Łacha 
Kierownika Działu Handlowego firmy Kadimex. Następnie 
rozwój ubrań specjalnych użytkowanych w PSP omówił 
Maciej Łozowski.

Ostatniego dnia uczestnicy konferencji odwiedzili 
KM PSP w Opolu, w której zapoznali się m.in. z 
pojazdami użytkowanymi w PSP, funkcjonowaniem 
warsztatu naprawy i konserwacji sprzętu ochrony układu 

oddechowego oraz salą edukacyjną „Ognik”. Dla gości 
z zagranicy było to bardzo ciekawe doświadczenie. 
Organizatorzy konferencji postarali się także o promocję 
Śląska Opolskiego. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić m.in. 
opolski rynek, zamek w Mosznej czy zabytkowy zespół 
klasztorno – kalwaryjski na Górze św. Anny.

Konferencję zakończyło podpisanie przez wszystkich 
przewodniczących wspólnego stanowiska. Zadeklarowano 
w nim kontynuację i zacieśnianie współpracy oraz 
podkreślono konieczność dołożenia wspólnych starań, aby 
poziom wyposażenia technicznego oraz zabezpieczenie 
finansowe strażaków z krajów grupy Wyszehradzkiej 
oraz Chorwacji odpowiadał poziomowi obowiązującemu 
w krajach „starej Unii Europejskiej”. W imieniu strony 
polskiej stanowisko sygnował Zastępca Przewodniczącego 
Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” 
Bartłomiej Mickiewicz.

Konferencja stała na bardzo wysokim poziomie 
organizacyjnym, co osiągnięto dzięki staraniom kolegów 
Łukasza Latawskiego, Pawła Zielińśkiego i Bartłomieja 
Baniaka z Regionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ 
„Solidarność” Śląska Opolskiego oraz kolegów Pawła 
Deli i Leszka Błaszczyka z Międzyregionalnej Sekcji 
Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” województwa łódzkiego.

źródło: Regionalna Sekcja Pożarnictwa

Szkolenie

Międzynarodowa konferencja „V-4 plus”
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Adam Król, członek OM NSZZZ „Solidarność” w 
Elektrowni „Opole” S.A. od 15 lat biega w maratonach 
„Solidarności”. Bieganie daje mu radość i zapewnia nie-
samowite wzruszenia. Dzięki niemu poznał wielu wspa-
niałych ludzi, najwybitniejszych działaczy NSZZ „Soli-
darność”.  To nie wszystko. Pomaga innym, najsłabszym i 
zachęca do pomagania. 

Na początek trochę statystyki:
Każdy Twój wyjazd z Opola i powrót do Gdańska to 

16.840 pokonanych km, 
15 maratonów w ciągu 15 lat po 42,195 m to łącznie 

632,925 m
Do tej pory przebiegłeś  95 maratonów po 42,195 m co 

daje łącznie 4.008,525 m.
- Skąd się wziął pomył na bieganie, jak to się zaczęło, 

ile maratonów już za Tobą?
Momentem przełomowym były moje 40 urodziny. Waży-

łem 116 kg i stwierdziłem, że czas się za siebie zabrać. Po 
3. miesiącach treningu moja waga spadła o 16 kg. 17 wrześ-
nia 2000 r.,  dokładnie pamiętam datę, bo to rocznica napaści 
ZSRR na Polskę, wystartowałem w maratonie Odrzańskim w 
Kędzierzynie – Koźlu. Byłem w formie, chciałem biegać. Od 
kolegów dowiedziałem się o maratonach „Solidarności”. Ten 
maraton upamiętnia kurierów, którzy w latach 70-tych kol-
portowali po mieście gazetki  z informacjami  o  sytuacji w 
kraju.  Pomyślałem, że biegnąc, wyrażę swój hołd dla Nich. 

Na starcie pierwszego maratonu „Solidarności” w Gdań-
sku stanąłem 15 sierpnia 2015 roku. Maraton rozpoczynał 
się spod bramy głównej Stoczni Gdańskiej. 
– Staję na starcie tego maratonu już 15 lat z 
rzędu, zawsze towarzyszą mi ogromne emo-
cje, radość i  wzruszenie, związane z tym hi-
storycznym miejscem.

Niesamowite emocje towarzyszyły mi 
także podczas zorganizowanej przeze mnie 
sztafety biegowej  z okazji  25- lecia powsta-
nia NSZZ „Solidarność” z Opola do Gdańska. 
Opolska „Solidarność” pod przewodnictwem 
śp. Jana Kurasiewicza była sponsorem tej 
sztafety. 

W tym roku maraton pod sztandarem 
NSZZ „Solidarność”  był szczególny, bo 

SOLIDARNOŚĆ ma w sercu
jubileuszowy – 25. Założyłem sobie, że dla mnie będzie on 
podwójnie wyjątkowy, bo miał być to mój 100 maraton. Nie-
stety zdrowie nie pozwoliło mi na realizację tego planu. Nie 
zaniechałem wykonania tego celu, odłożyłem je tylko w cza-
sie. Następny rok też będzie wyjątkowo dobry na realizację 
tego zamierzenia. Będzie związany z moim osobistym jubile-
uszem, bo będę obchodził 60 urodziny. 

W czasie tych 15 maratonów „Solidarności” poznałem 
wielu wspaniałych ludzi, opozycjonistów, czołowych działa-
czy NSZZ „S”. 

- Wiem, że biegasz także w Pielgrzymkach Biegowych.
W 2001 r. biegłem do Watykanu, byłem na audiencji u 

Ojca św. Jana Pawła II, Sanktuariami Maryjnymi Europy z 
Opola do Santiago de Compostela, biegłem w pielgrzymce 
śladami młodzieńczych lat Benedykta XVI z Opola przez 
Bawarię do Watykanu, do Wilna. Te biegowe pielgrzymki to 
wspaniale przeżycia duchowe, niezapomniane spotkanie z Oj-
cem św. Janem Pawłem II. 

- Z bieganiem związana jest też Twoja działalność cha-
rytatywna. Opowiedz o niej.

W 2011 r. mój kolega zaprosił mnie do projektu założenia 
Fundacji „Spartanie Dzieciom”. Jestem współzałożycielem tej 
Fundacji. Biegamy i zbieramy pieniądze dla dzieci niepełno-
sprawnych z porażeniem mózgowym. Naszym znakiem roz-
poznawczym jest nasz strój – biegamy w replikach strojów 
spartańskich, w hełmach z tarczą i włócznią. Dopełnieniem 
stroju jest peleryna na plecach. Staramy się pomagać nie tylko 
dzieciom niepełnosprawnym ale również przedszkolom inte-
gracyjnym, Domom Dziecka. Dotychczas naszych podopiecz-
nych wsparliśmy łącznie kwotą 0,5 mln dolarów. Zachęcam 
wszystkich do pomocy, to przynosi ogromną satysfakcję i ra-
dość.  

29 września Spartanie w swoich spartańskich strojach po 
raz kolejny opanowali Warszawę, by zbierać pieniądze dla 
swoich podopiecznych. Mamy pod swoją opieką ponad 80 
dzieci, które nieustannie potrzebują pomocy, bo wymagają 
stałej rehabilitacji. Od 4 lat organizujemy też Mikołajki w Do-
mach Dziecka w kilku miastach Polski, w tym także w Opolu. 
Wspieramy Dom Matki i Dziecka w Opolu oraz przedszkole 
integracyjne na Zaodrzu. W tym roku Mikołaj Spartański za-
wita także do dziecięcego hospicjum przy ul. Armii Krajowej 
w Opolu. Prezenty nigdy nie są przypadkowe, przeprowadza-
my wywiad jakie są potrzeby każdego z obdarowywanych, co 
sprawi radość. Najwięcej pomagają sami biegacze, ale z roku 
na rok włącza się w tę pomoc coraz więcej osób z zewnątrz. 
Chętnie pomagają także ludzie znani, między innymi: Kuba 
Wesołowski, Tomasz Karolak, Adam Malysz. 

Pieniądze pozyskujemy także ze sprzedaży gadżetów, 
mamy koszulki, czapeczki, kubki, długopisy itp. Sprzedaje-
my je podczas targów przed maratonami, ale można je także  
zamówić przez internet wchodząc na stronę Fundacji: www.
spartaniedzieciom.org

Marzena Kucz
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