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Od 8 stycznia w kopalniach węgla kamiennego i zakładach działających w górnictwie obowiązuje
pogotowie strajkowe. Taką decyzję podjęły górnicze związki zawodowe po odrzuceniu przez rząd
związkowych propozycji zmian w „Strategii dla górnictwa”.

Naganna z zachowania
Pod koniec ubiegłego roku zmienione zo-
stały zasady klasyfikowania i promowania
uczniów. Druga ocena naganna z zacho-
wania będzie oznaczała pozostanie w tej
samej klasie, nawet jeżeli uczeń uzyska po-
zytywne oceny ze wszystkich przedmio-
tów nauczania.
"Solidarność" była jedną ze stron dążących
do wprowadzenia takiej zmiany, a uwagi
nauczycielskiej "S" uwzględnione zostały
w rozporządzeniu zmieniającym zasady
oceniania uczniów.

Czytaj na stronie 7

Związkowcy kontra NFZ
29 grudnia w całym województwie śląskim
pracownicy pogotowia ratunkowego, którzy
nie dostosowali swoich kwalifikacji zawo-
dowych do wymogów Ustawy o Państwo-
wym Ratownictwie Medycznym otrzymali
wypowiedzenia pracy.
Zarządzający pogotowiem argumentowali,
że zwolnienia wymuszone zostały decyzją
prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
związaną z zasadami kontraktowania zespo-
łów wyjazdowych. Tylko w Wojewódzkim
Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach pra-
cę miałoby stracić 93 zatrudnionych.

Czytaj na stronie 5

Prawda o stanie wojennym
Dr Jarosław Neja z katowickiego oddziału
IPN opowiadał o przygotowaniach do woj-
ny polsko-polskiej. Operacja wprowadzenia
stanu wojennego podzielona została na trzy
fazy, które uzupełniały się wzajemnie i wy-
magały dużej sprawności organizacyjnej.
- Ostatnie "zabiegi kosmetyczne" związane
z planem wprowadzenia stanu wojennego w
województwie katowickim zrobione zostały
już 5 listopada - powiedział dr Jarosław Neja
- Między 23 a 25 listopada przeprowadzony
został na terenie województwa katowickie-
go próbny alarm "Beta" wprowadzenia sta-
nu wojennego i przećwiczone jego najważ-
niejsze elementy.          Czytaj na stronie 4

Połączyli
siły
Związkowcy zapowiadają również, że będą
"patrzeć na ręce" osobom odpowiedzialnym
za połączenie obu zakładów i zarządzanie
nową firmą. Podkreślają, że NITROERG
S.A musi walczyć o utrzymanie swojej po-
zycji na rynku i sprostać konkurencji. Związ-
kowcy oczekują, że spółka będzie się roz-
wijała i przynosiła zyski. Mają również na-
dzieję, że powstaną nowe miejsca pracy.

Czytaj na stronie 4
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Liczba tygodnia...

Napisano

Wieœci z Biur Terenowych ZR

5,5 mln dolarów...
... domagają się polscy spawacze od kanadyjskiego pracodawcy.
O rekordowe odszkodowanie ubiega się w sumie 30 spawaczy z Polski. Czują się wyko-

rzystywani przez kanadyjskiego pracodawcę. Jak podał polonijny portal Expatpol.com i
lokalne gazety, nasi rodacy przyjechali do Kanady w ciągu ostatnich dwóch lat. W ogło-
szeniach czytanych m.in. w kościołach obiecywano im legalną pracę na pełny etat i wyna-
grodzenie zgodne z tamtejszymi stawkami. W krótkim okresie treningowym mieli zara-
biać trzykrotne mniej, niż przewiduje prawo.

Rzeczywistość okazała się jednak inna. Spawaczy sprowadzono nie na wizach pracow-
niczych, a... studenckich. Jak się okazało, zatrudniająca ich firma Kihew Energy Services
załatwiała je przez college w Lakeland. Oczywiście, spawacze nie mieli o tym pojęcia i
nigdy nie musieli chodzić na żadne zajęcia.

Oprócz tego Kihew Energy płacił im zaledwie 10-12 dolarów za godzinę. A firmy, dla
których pracował, przeznaczały dla pracowników po 28 dolarów za godzinę. Nie dostawa-
li też wynagrodzenia za nadgodziny i za pracę w święta. Każdy z 30 spawaczy domaga się
więc co najmniej 185 tys. dolarów odszkodowania za różnice w płacy, koszty podróży i
wyrównania za porzucenie pracy w Polsce.

Pozwy Polaków zbiegły się z raportem na temat college'u w Lakeland, ogłoszonym przez
kanadyjski odpowiednik polskiej NIK. Inspektorzy wykazali, że ta szkoła, specjalizująca
się w dokształcaniu dorosłych, otrzymała co najmniej 200 tys. dolarów z czesnego od
osób, które nigdy nie były jej studentami. Szkoła wydawała im za to fałszywe wnioski o
przyznanie wiz. Mimo tych informacji Polacy nie muszą wracać do kraju. Władze stanu
Alberta zmieniły ich wizy ze studenckich na sześciomiesięczne pracownicze. To pozwoli
im na ewentualne zakończenie sporu z obecnym pracodawcą lub znalezienie nowego. Nie
będą też dłużej nieświadomie łamać kanadyjskiego prawa imigracyjnego.

Mężczyźni jeszcze jednak nie wiedzą, czy wrócą do kraju, czy będą nadal pracować w
Kanadzie. Na razie czeka ich długa droga sądowa i to mimo że korzystają z porad specja-
listy od prawa pracy.

BT Bytom

5 stycznia dla związkowców „S” z obsza-
ru działania bytomskiego BT zorganizowa-
ne zostało spotkanie opłakowe, w trakcie
którego słowo Boże przekazał zebranym ks.
Jerzy Krawczyk, proboszcz parafii Świę-
tej Trójcy w Bytomiu.

BT Tarnowskie Góry

Tuż przed zakończeniem ubiegłego roku
w zadłużonej Hucie Cynku „Miasteczko Ślą-
skie” podpisane zostało postępowanie ukła-
dowe z wierzycielami, dzięki któremu 1200
-u zatrudnionych uratowanych zostało przed
zwolnienimi z pracy.

***
10 stycznia o godz. 16 w restauracji „ El-

dorado” w Tarnowskich Górach zorganizo-
wane zostanie spotkanie noworoczne dla
związkowców „S” z obszaru działania tar-
nogórskiego BT.

BT Jaworzno

Jaworznicka Miedzyzakładowa Komisja
Koordynacyjna NSZZ „S” uruchomiła
wśród swoich związkowców karty rabato-
we Programu „Grosik”. Posiadaczami kart
do tej pory zostało 3000 związkowców.

BT Zawiercie

Blisko trzy miesiące temu, na początku
października ubiegłego roku podczas spo-
tkania z dyrekcją związkowcom z "Solidar-
ności" Electrolux Poland w Siewierzu prze-
kazano informację, że sporządzany jest
nowy regulamin pracy, wynagrodzeń oraz
zakładowego funduszu świadczeń socjal-
nych. Kilka dni późnie dowiedziała się o tym
rada pracowników. Wszystkie regulaminy
związkowcy mieli otrzymać do akceptacji
31 października 2006 r.

Gdy zbliżał się graniczny termin Dariusz
Bednarz, przewodniczący "Solidarności"
Electrolux Poland dowiedział się, że dyrek-
cja prosi o cztery dni zwłoki. Oczywiście taki
poślizg nie był problemem, tyle tylko, że
związkowcy na projekty nowych regulami-
nów czekali bezskutecznie do… 6 grudnia,
czyli nie cztery dni, a blisko czterdzieści!

W dniu św. Mikołaja ich cierpliwość się
wyczerpała i wysłali pismo z ponagleniem.
Po kolejnym tygodniu (dokładnie sześciu
dniach) w odpowiedzi przyszły bynajmniej
nie regulaminy, lecz informacja, że "są w
opracowaniu", natomiast "jak tylko będą go-
towe, to zostaną przesłane" organizacji

Msza

za Grzegorza
1 lutego 2007 r. o godz. 8 w kościele p.w. Najświętszej

Marii Panny w Wodzisławiu Śląskim odprawiona zosta-
nie Msza św. w rocznicę urodzin Grzegorza Kolosy,
tragicznie zmarłego przewodniczącego Śląsko-Dąbrowskiej
"Solidarności"

Zapraszamy komisje zakładowe NSZZ "S" oraz poczty
sztandarowe.

Żeby złamać Andrzeja Rozpłochowskie-
go, jednego z założycieli śląsko-dąbrowskiej
"S", komunistyczna Służba Bezpieczeństwa
nękała nawet jego rodzinę - ustaliła badają-
ca teczki bezpieki komisja "Ujawnić praw-
dę"

Komisja została powołana kilka miesięcy
temu po tym, jak Zbyszek Klich, działacz
"S" z Tarnowskich Gór, w związkowej ga-
blocie wywiesił kartkę z nazwiskami agen-
tów ze swojej IPN-owskiej teczki. Kilku
innych - obecnych i dawnych - działaczy
związku postanowiło ujawnić nazwiska in-
nych pracujących w tym środowisku agen-
tów. Przy Zarządzie Regionu Śląsko-Dą-
browskiej"S" zawiązali komisję "Ujawnić
prawdę". Wszyscy są zdecydowanymi zwo-
lennikami lustracji, ale - jak się okazało -
szybka realizacja założonych przez komisję
celów jest bardzo trudna. Członkowie ko-
misji pracują społecznie i mogą liczyć tylko
na siebie. Dlatego Michał Luty, sekretarz
tej grupy, a od miesiąca wiceprezydent Ka-
towic, nastawia się teraz głównie na ujaw-
nienie nazwisk osób represjonowanych oraz
funkcjonariuszy SB. - Przy okazji zdobywa-
my coraz więcej wiedzy o mechanizmach
pracy tej służby - mówi.

W materiałach udostępnionych komisji
przez IPN znalazły się między innymi tecz-
ki ze spraw operacyjnego rozpracowania o
kryptonimach "Lider" i "Szczepowy". Oby-
dwie dotyczą Andrzeja Rozpłochowskiego,
w sierpniu 1980 roku jednego z założycieli
"S" w Hucie Katowice, a przez następne
miesiące czołowej postaci związku w regio-
nie.

Po wprowadzeniu stanu wojennego Roz-
płochowski był internowany i więziony, ale

z teczek wynika, że natychmiast po uwol-
nieniu został poddany inwigilacji - donosili
na niego sąsiedzi z bloku, w którym miesz-
kał, a także działacze "S". Służba Bezpie-
czeństwa, chcąc skłonić Rozpłochowskiego
do emigracji (w końcu udało jej się, dzia-
łacz w styczniu 1988 roku wyjechał do Sta-
nów Zjednoczonych), nękała nawet jego
rodzinę: żonę, teściową i szwagierkę. Zacho-
wał się np. raport agenta o kryptonimie
"Wiktor" (przypuszczalnie pracownika ko-
palni Staszic), który chwalił się, że zablo-
kował przydział mieszkania dla szwagierki
Rozpłochowskiego.

Agentem SB w otoczeniu działacza "S"
był też pracownik naukowy Uniwersytetu
Śląskiego o kryptonimie TW 012. Z teczki
wynika, że uczył Rozpłochowskiego języ-
ka angielskiego, a przy okazji zbierał infor-
macje dla SB. Inną osobą inwigilującą dzia-
łacza "S" był agent o kryptonimie "Adam",
który co dwa dni zdawał szczegółowe rela-
cje ze swojej pracy. Luty jest przekonany,
że to ta sama osoba, która w stanie wojen-
nym próbowała przekazać mu powielacz. Na
informacje o "Adamie" Luty trafił we wła-
snej teczce. Tam też znalazł szczegółowy
opis historii z powielaczem. SB chciała prze-
kazać to urządzenie za pośrednictwem pod-
stawionej osoby, licząc, że przez Lutego trafi
do działających w podziemiu działaczy "S"
z Huty Katowice. - Te teczki są ważnym źró-
dłem opisującym mechanizmy Służby Bez-
pieczeństwa i dowodem na to, jak próbowa-
ła skłócić solidarnościowe środowisko i
niszczyć człowieka - mówi Luty.

Komisja będzie działać do skutku. W mar-
cu zamierza opublikować listę nazwisk funk-
cjonariuszy SB.

Dawni działacze lustrują

pierwszą „Solidarność”
(Gazeta Wyborcza, Józef Krzyk, 5 stycznia 2007 r.)

Wyrazy najgłębszego współczucia

z powodu śmierci

ŻONY

Koledze Arkadiuszowi Ostrzałkowi
składają związkowcy

z Regionalnej Sekcji Ciepłownictwa
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”

związkowej. Gotowe były "już" przed świę-
tami.

- Takie półtoramiesięczne milczenie i zby-
wające odpowiedzi nie mają nic wspólnego
z dialogiem społecznym - mówi Małgorza-
ta Benc, szefowa Biura Terenowego Śląsko-
Dąbrowskiej "Solidarności" w Zawierciu. -
Dziwne, że polski oddział światowej firma
nie może zrozumieć, że związki zawodowe
są partnerem, a nie wrogiem.

Na razie w ramach swoiście pojmowane-
go "partnerstwa" dyrekcja Electrolux Poland
do rozmów ze związkami zawodowymi
(czyli praktycznie z "Solidarnością") wyzna-
czyła pracownika z… Oławy, gdzie też ma
zakład. Z Siewierza, gdzie siedzibę ma ko-
misja zakładowa "S" do Oławy jest bagate-
la trzysta kilometrów w jedną stronę.

***
Plebania parafii św. Stanisława Kostki

była miejscem tradycyjnej zabawy mikołaj-
kowej dla dzieci z ubogich rodzin zorgani-
zowanej przez miejscowy oddział Akcji
Katolickiej oraz zawierciańską oświatową
"Solidarność". Organizatorką oraz koordy-
natorką całości była Ewa Paluchowska,
przewodnicząca "S" pracowników oświaty
i ustępująca prezes zawierciańskiej Akcji
Katolickiej.

Związkowcy z własnych składek oraz
dzięki sponsorom przygotowali dzieciom 60
paczek, w których znalazły się słodycze,
maskotki i zabawki. Podarki rozdawał świę-
ty Mikołaj w klasycznym wydaniu - z pa-
storałem w ręku i biskupią infułą na głowie.
Maluchy zrewanżowały się ulubionemu
świętemu zaprezentowaniem jasełek. Póź-
niej mogły powiększyć zawartość paczek o
nagrody, czekające na zwycięzców licznych
konkursów.

Mimo rezygnacji z prezesury Ewa Palu-
chowska nie zaprzestała swojej działalno-
ści w zawierciańskiej Akcji Katolickiej.
Nadal prowadzi przy parafii św. Stanisława
Kostki bibliotekę dla dzieci oraz pomaga im
w nauce. Swoją aktywność koncentruje jed-
nak na działalności związkowej. I odnosi
spore sukcesy. Ostatnio zdołała przeforso-
wać zwiększenie w budżecie powiatu ilości
pieniędzy przeznaczonych na szkolenie i
dokształcanie nauczycieli. W tym roku wy-
datki na ten cel wzrosną dziesięciokrotnie!
Tym samym znacznie więcej nauczycieli
będzie miało szansę na awans zawodowy, a
tym samym wzrost zarobków.

(zaw)
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Komunikat dla Komisji Zakładowych
Komisje nie posiadające aktualnej ankiety, analizy składek oraz numeru Regon

i NIP, nie otrzymają potwierdzenia rejestracji KZ i MKZ. Ponadto przypominamy
o ustawowych terminach składania sprawozdań w urzędach skarbowych: CIT-8
do 31 marca 2007 r., załączniki do CIT-8 (bilans, rachunek wyników, informacja
dodatkowa, uchwała o zatwierdzeniu bilansu) nie później niż do 30 czerwca
2007 roku. PIT-y rozliczeniowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycz-
nych należy złożyć do 28 lutego 2007 roku.

Termin składania do ZR analizy składek za rok 2006 upływa 31 marca 2007 r.
Więcej Informacji: Halina Murzyn - pok. 112, tel. 032 353 84 25 wew. 112.)
Zarząd Regionu na swojej stronie www.solidarnosc-kat.pl, udostępnił

do pobrania druki bilansu, rachunku wyników, informacji dodatkowej -

załączniki do CIT-8.

Główna Księgowa Zarządu Regionu
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”

Pamiątkową tablicą umieszczoną w Lon-
dynie "Solidarność" uczci pamięć Gilesa
Harta, który pomagał związkowi w czasie
stanu wojennego.

W latach 80. Giles Hart był szefem kampa-
nii wspierania "S" w Wielkiej Brytanii. Kie-
rował grupą, która nazywała się Polish Soli-
darity Campaign. Grupa prowadziła akcję na
rzecz poparcia dla NSZZ "Solidarność", orga-
nizowała manifestacje, zbierała fundusze.
Domagała się także zerwania przez władze
kontaktów z oficjalnymi, prokomunistyczny-
mi organizacjami.

Duży sukces osiągnęła jego kampania sprze-
daży koszulek z napisem "Solidarność". Hart
był inżynierem, pracował w British Telecom.
Planował przyjazd do Polski na obchody 25-
lecia "Solidarności", ale został zabity 7 lipca
2005 r. podczas zamachu terrorystycznego w
Londynie. Miał 55 lat. Pozostawił żonę Danu-
tę - Polkę i dwoje dzieci. Ostatni wieczór swe-
go życia spędził na przygotowaniu konferen-
cji o wpływie "Solidarności" na Wielką Bry-
tanię.

Podczas obchodów 25-lecia "S" w Brukseli
został pośmiertnie odznaczony przez polskie
władze. Polonia w Londynie zabiegała jednak
nadal, aby pamięć o Harcie żyła wśród Angli-
ków. Starania o umieszczenie tablicy pamiąt-
kowej rozpoczął Tytus Czartoryski, który
także był związany z Polish Solidarity Cam-
paign.

- "Solidarność" była jego pasją i sensem
życia. Polską racją stanu jest, abyśmy potrafili

pokazać Anglikom, że potrafimy pamiętać o
ludziach, którzy pomagali nam w trudnych
czasach - mówi Tytus Czartoryski. - Obecnie
czekam na zgodę właścicieli nieruchomości,
by tablica mogła zawisnąć. Gdy ją dostanę,
będę mógł ogłosić, gdzie i kiedy zostanie od-
słonięta.

Działalność Harta nie ograniczała się do
wspierania ruchu solidarnościowego, pomagał
on także Polakom, którzy podczas stanu wo-
jennego emigrowali do Wielkiej Brytanii. Sam
był doświadczonym działaczem związkowym,
będąc dyrektorem wykonawczym, założył w
firmie związki zawodowe. Musiał jednak
odejść z pracy po szykanach, jakie spotkały
go za działalność związkową. W roku 1985
wydał książkę "Za naszą i waszą wolność",
która jest zbiorem wspomnień działaczy kam-
panii wspierania "S" w Wielkiej Brytanii.

Po jego śmierci przyjaciele tak napisali o
powodach, dla których zaangażował się w
pomoc "Solidarności": "Pierwszym było jego
prawdziwe, prawie obsesyjne, umiłowanie
wolności i jego nienawiść wszelkich form uci-
sku, szczególnie politycznego lub religijnego.
Drugim była jego fascynacja historią Polski z
jej długowieczną tradycją tolerancji i trwającą
przez stulecia walką o prawo do bycia sobą i o
wolność, o których wiedział bardzo wiele.

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność"
przyjęła już uchwałę zezwalającą na umiesz-
czenie znaku związku na tablicy pamiątkowej,
która zawiśnie na londyńskim domu Harta.

www.gazeta.pl

Dziękujemy
Pracownicy trzebińskich spółek „GREVITA”, „Konfex” i „TEXTIL” dziękują za

świąteczny dar: Burmistrzowi Miasta Trzebinia panu Adamowi Adamczykowi,
członkowi Rady Miasta panu Franciszkowi Wołochowi oraz wszystkim
Ludziom o wielkim sercu i dobrej woli.
Naszym darczyńcom życzymy wszelkiej pomyślności w Nowym 2007 Roku.

W imieniu pracowników dziękują
Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Bogumiła Głuch

Przewodnicząca Rady Pracowników Ewa Jeż

Prezydium Krajowego Sekretariatu
Oświaty i Wychowania NSZZ "S" chce za-
proponować ministrowi edukacji przesunię-
cie o rok możliwości przechodzenia przez
nauczycieli na wcześniejsze emerytury.

Według związkowców takie przesunięcie
umożliwi wprowadzenie w tym roku 5-procen-
towych podwyżek dla nauczycieli. Na podwyż-
ki dla nauczycieli w budżecie państwa przewi-
dziano około 1 mld zł, jednocześnie kwotę ba-
zową służącą do wyliczenia średniego wyna-
grodzenia nauczycieli zwiększono w ustawie
budżetowej tylko o 2,2 proc. W uzasadnieniu

napisano, że część dodatkowych środków musi
służyć też na odprawy emerytalne dla nauczy-
cieli. Ten rok jest ostatnim kiedy nauczyciele
mogą przejść na wcześniejsze emerytury.

O podwyżkach dla nauczycieli nauczyciel-
ska "Solidarność" rozmawia też z premierem i
ministrem edukacji. Stefan Kubowicz zapowia-
da także, że lada dzień do szkół trafią ulotki
"Solidarności" z pytaniem do pracowników
oświaty, czy wezmą udział w manifestacji lub
ostrzejszych formach protestu, jeśli płace na-
uczycielskie wzrosną tylko o 2,2 proc.

Dział Informacji KK

Sąd w Elblągu skazał prezesa spółki
odzieżowej Hetman za ciężkie łamanie
praw pracowniczych.

Oskarżony został skazany na 1,5 roku wię-
zienia w zawieszeniu i 22,5 tysięcy zł. grzyw-
ny. Prezes Jan P. nie płacił poborów swoim
pracownicom, zastraszał je. Kiedy osiem ko-
biet zdecydowało się założyć związek zawo-

Każdy może poprzeć ogólnoeuropejską
petycję wzywającą Komisję Europejską do
podjęcia inicjatywy na rzecz prawnego za-
gwarantowania dostępności usług użytecz-
ności publicznej. Wystosowała ją Europej-
ska Konfederacja Związków Zawodowych
(EKZZ).

Usługi użyteczności publicznej mają decy-
dujący wpływ na jakość życia. Dostawy
wody, energii, dostęp do służby zdrowia, edu-
kacji, usług pocztowych, socjalnych czy
transportu - wszystko to musi być zapewnio-
ne bez względu na koniunkturę rynkową,
dążenie do zysku czy wymaganie coraz więk-
szej konkurencyjności. EKZZ uznaje po-
wszechny dostęp do tych usług za prawo fun-
damentalne, które musi zostać zagwaranto-
wane zarówno przez rządy poszczególnych
krajów, jak i instytucje europejskie. Dlatego
konieczne jest ponaglenie Komisji Europej-

skiej do zapewnienia podstaw prawnych dla
podstawowych usług uwzględniających wy-
ższość interesu publicznego nad komercyj-
nym zyskiem.

Podpisanie petycji służy wsparciu tej ini-
cjatywy.

 Jak poprzeć petycję? Wystarczy wejść na
stronę internetową Komisji Krajowej NSZZ
"Solidarność" (www.solidarnosc.org.pl). Po
prawej stronie jest link, który doprowadzi nas
do treści petycji. Wystarczy teraz wpisać w
formularz imię i nazwisko oraz adres e-ma-
ilowy. Po kliknięciu przycisku WYŚLIJ głos
zostaje zarejestrowany. Trzeba jeszcze tylko
odebrać e-mailowe podziękowanie od EKZZ
i potwierdzić poparcie klikając na pierwszy
link podany w tym liście. Wtedy nasz głos
zostaje doliczony.

Dział Informacji KK

Komisja Krajowa:

Solidarnościowa tablica

zawiśnie w Londynie

Oświata:

Wcześniejsze emerytury

dla nauczycieli

dowy w zakładzie, za karę wysłano je do pra-
cy do Giżycka, a po powrocie zwolniono
dyscyplinarnie.

To nie pierwszy wyrok skazujący elbląskie-
go pseudopracodawcę. W listopadzie 2006 r.
sąd skazał Jana P. na 2 lata więzienia w za-
wieszeniu za łamanie praw pracowniczych w
innej jego spółce.         Dział Informacji KK

EKZZ:

Petycja o jakość życia

Elbląg:

Wyrok za łamanie

praw pracowniczych

28 grudnia rząd, bez konsultacji z orga-
nizacjami związkowymi, podjął decyzję o
przekazaniu do Polskich Sieci Energetycz-
nych " Energia" pełnych pakietów akcji 9
zakładów energetycznych oraz Elektrow-
ni "Dolna Odra ".

Tym samym przedstawiciele strony rządo-
wej złamali zapisy porozumienia trójstronne-
go, w którym zadeklarowali, że akcje spółek
energetycznych, będących własnością Skar-
bu Państwa, nie mogą być przekazywane bez
podpisanych umów społecznych.

- Rząd poważnie naruszył zapisy umowy i
jednocześnie zerwał dialog społeczny w sek-
torze energetycznym - informują związkow-
cy Sekcji Krajowej Energetyki, którzy wkrót-

ce na nadzwyczajnym posiedzeniu przyjmą
w tej sprawie stosowne stanowisko.       B.G

Energetyka:

Zerwany dialog
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Uroczystości upamiętniające 25. roczni-
cę wprowadzenia stanu wojennego i śmierć
górników w kopalni "Wujek" były dla Ślą-
sko-Dąbrowskiej "Solidarności" najważ-
niejszymi wydarzeniami ubiegłego roku.

Obchodom towarzyszyła konferencja na-
ukowa zorganizowana przez Instytut Pamięci
Narodowej. W specjalnym numerze TŚD za-
poznaliśmy naszych czytelników z referatem
wygłoszonym przez dr Antoniego Dudka. Hi-
storyk IPN ponad wszelką wątpliwość twier-
dzi, że pod koniec 1981 r. nie istniało zagroże-
nie wkroczenia do Polski wojsk Układu War-
szawskiego, na które wciąż powołuje się ge-
nerał Wojciech Jaruzelski.

***
Podczas konferencji referat wygłosił Jan

Jurkiewicz z Muzeum Górnictwa Węglowe-
go w Zabrzu. W prelekcji "Od porozumień do
konfrontacji. Władza a "Solidarność" w woje-
wództwie katowickim 1980-81" zapoznał ze-
branych z historią podpisania Porozumień Ja-
strzębskich oraz sytuacją na Śląsku w 1980 i
1981 roku.

Jan Jurkiewicz przypomniał najważniejsze
porozumienia zawarte na Śląsku w 1980 r.: Ja-
strzębskie, Bytomskie i Katowickie. Podkre-
ślił, że "rewolucja Solidarności" rozbudziła w
ludziach poczucie sprawiedliwości społecznej.
Po sygnowaniu Porozumień w zakładach pra-
cy rozpoczął się okres wyjaśnienia różnego ro-
dzaju nadużyć i złodziejstwa.

- Nowe centrale ruchu związkowego zaczę-
ły podejmować próby rozliczenia środków
społecznych, czy nieprawidłowości w rozdzie-
laniu talonów. Działania te znalazły swoje od-
bicie w dokumentach SB - mówił Jan Jurkie-
wicz. - Władza nie wiedziała, jak zachować
się w nowej sytuacji, wszystkie wcześniejsze
zrywy robotnicze, kończyły się krwawym stłu-
mieniem. Postanowiła więc wygasić strajki,
uspokoić społeczeństwo i czekać "co będzie
dalej".

Jednak do pierwszego starcia doszło już 3
października 1980 r., kiedy to "Solidarność"
przeprowadziła strajk ostrzegawczy w odpo-
wiedzi na niewywiązywanie się rządzących z
zawartych Porozumień. W ogólnopolskim pro-
teście wzięło udział ponad 240 zakładów, w

tym 53 kopalnie. Jego zasięg był dla rządzą-
cych bardzo niepokojącym sygnałem.

- To właśnie wówczas na posiedzeniu egze-
kutywy PZPR stwierdzono, że "związki za-
wodowe są sterowane i inspirowane w sposób
przemyślany przez siły antysocjali-
styczne - mówił Jan Jurkiewicz. - Po
raz pierwszy określono przeciwnika.
Katowicka PZPR wyciągnęła jednak
jeden wniosek: "W tej sytuacji nie
wolno doprowadzić do zderzenia z no-
wym ruchem związkowym".

Do kolejnych "przepychanek" do-
szło już podczas rejestracji "Solidarno-
ści". Udało się tego dokonać dopiero
10 listopada, a partyjny komentarz gło-
sił, że "nie jest to porażka PZPR, a je-
dynie ustępstwo formalne". Wśród to-
warzyszy pojawiły się pełne niepoko-
ju głosu i zaczęto myśleć o przydziela-
niu członkom PZPR specjalnych za-
dań związanych z "S".

Dyrektor Muzeum w Zabrzu wspo-
mniał o "najbardziej stabilnej struktu-
rze", jaką była "Służba Bezpieczeństwa"
zajmująca się "rozpracowywaniem"
działaczy nowego ruchu związkowego.

- Działania SB sprowadzają się do
neutralizowania najbardziej radykal-
nych postaw, eliminowania ze składów
MKZ osób zajmujących takie posta-
wy oraz ich kompromitowania - napi-
sał w swoich notatkach zastępca Ko-
mendanta Wojewódzkiego Milicji
Obywatelskiej ds. SB - Realizujemy to
w drodze bezpośrednich kontaktów lub po-
przez osobowe źródła informacji, wykorzystu-
jąc dyrekcje zakładów i czynniki polityczne.

Jan Jurkiewicz zapoznał zebranych z dra-
stycznymi metodami stosowanymi przez SB
podczas rozpoznawania i inwigilacji liderów
Związku. Odniósł się również do utrudniania

Konferencja IPN:

Prawda o stanie wojennym
działalności związkowej przez funkcjonariu-
szy SB i wprowadzania agentury do central
"S".

- W strukturach MKZ i MKR znalazło się 7
tajnych współpracowników, Służba Bezpie-

czeństwa nawiązała 25 tzw. kontaktów opera-
cyjnych - mówił dyrektor. - Do Krajowej Ko-
misji Porozumiewawczej wprowadzony został
1 tajny współpracownik z naszego regionu.

Podkreślił jednak, że nie udało się wywie-
rać wpływu na Związek poprzez działaczy par-
tyjnych, którzy znaleźli się w "S".

Obchodom 25. rocznicy wprowadzenia
stanu wojennego i śmierci górników

w kopalni „Wujek” towarzyszyła konferencja
naukowa zorganizowana przez Instytut

Pamięci Narodowej

Pod koniec 2006 r. dwa konkurujące ze
sobą Zakłady Tworzyw Sztucznych: ERG w
Bieruniu i NITRON w Krupskim Młynie
połączone zostały w spółkę akcyjną NITRO-
ERG.

Nowy podmiot rozpoczął działalność 1 grud-
nia ub. r. Zatrudnionych w nim jest ponad 1600
pracowników, 700 osób to członkowie "Soli-
darności". Komisje Zakładowe "S" działające
w obu zakładach zdecydowały o połączeniu sił

Krupski Młyn, Bieruń:

Połączyli siły
i utworzeniu Międzyzakładowej Organi-
zacji Związkowej. 8 grudnia uroczyście
podpisały porozumienie. 5 stycznia w sie-
dzibie ZR odbyło  się I Walne Zebranie
Delegatów. Przewodniczącym MOZ zo-
stał Cezary Kostecki. Funkcje wiceprze-
wodniczących będą pełnili Andrzej Pie-
tras i Piotr Nowak.

-  Chcemy, by silna Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa NITROERG
NSZZ "Solidarność" skutecznie broniła
pracowników nowej spółki - mówi An-
drzej Pietras.

Podpisanie nowego Zakładowego
Układu Zbiorowego Pracy obowiązujące-
go w całej firmie to jedno z najważniej-
szych wyzwań, przed którym stoją związ-
kowcy. W Krupskim Młynie taki układ
funkcjonuje, natomiast w Bieruniu obo-
wiązuje regulamin pracy.

- Chcemy, by mocna Międzyzakładowa Or-
ganizacja Związkowa była dla zarządu partne-
rem do rozmów - mówi Piotr Nowak.

- Nowy układ ma stwarzać pracownikom
poczucie bezpieczeństwa oraz zapewniać ko-
rzystne warunki pracy i płacy - dodaje Andrzej
Pietras.

Jak podkreśla Józef Piekorz ważną kwestią

Azalia, Jodła, Klon

Dr Jarosław Neja z katowickiego oddziału
IPN opowiadał o przygotowaniach do wojny
polsko-polskiej. Operacja wprowadzenia sta-
nu wojennego podzielona została na trzy fazy,
które uzupełniały się wzajemnie i wymagały
dużej sprawności organizacyjnej.

Akcja "Azalia" polegała na odcięciu łącz-
ności ogniwom "Solidarności" w całym kraju
w pierwszych godzinach stanu wojennego i
zajęciu najważniejszych obiektów.

"Jodła" sprowadzała się do internowania
czołowych działaczy "S" i osób niewygodnych
władzy.

Natomiast akcja "Klon" miała na celu prze-
prowadzanie przez SB rozmów ostrzegaw-
czych z działaczami "S", które miały dopro-
wadzić do podpisania "lojalek".

- Ostatnie "zabiegi kosmetyczne" związane
z planem wprowadzenia stanu wojennego w
województwie katowickim zrobione zostały
już 5 listopada - powiedział dr Jarosław Neja -
Między 23 a 25 listopada przeprowadzony
został na terenie województwa katowickiego
próbny alarm "Beta" wprowadzenia stanu
wojennego i przećwiczone jego najważniejsze
elementy. Okazało się, że wszystko "współ-
gra" i "doskonale funkcjonuje".

Pod koniec listopada w Komendzie Woje-
wódzkiej Milicji Obywatelskiej w Katowicach
powołany został specjalny sztab do kierowa-
nia operacją wprowadzenia stanu wojennego.
Na jego czele stanął ówczesny Komendant MO
Jerzy Gruba.

Rozkaz gen. Władysława Ciastonia o przy-
stąpieniu do wprowadzenia stanu wojennego
wpłynął do KWMO w Katowicach 12 grud-
nia o godz. 15.48. Kilkanaście minut później
Komendant Wojewódzki ogłosił prawdziwy
alarm "Beta" i wydał rozkaz rozpoczynający
akcję.

Agnieszka Konieczny

5 stycznia w siedzibie ZR odbyło się I Walne Zebranie Delegatów
MOZ NITROERG NSZZ „S”.

obok podpisania nowego ZUZP będzie wpro-
wadzenie do statutu spółki zapisu "o szczegól-
nym znaczeniu dla gospodarki i państwa".

Związkowcy zapowiadają również, że będą
"patrzeć na ręce" osobom odpowiedzialnym za
połączenie obu zakładów i zarządzanie nową

firmą. Podkreślają, że NITROERG S.A musi
walczyć o utrzymanie swojej pozycji na rynku
i sprostać konkurencji. Związkowcy oczekują,
że spółka będzie się rozwijała i przynosiła zy-
ski. Mają również nadzieję, że powstaną nowe
miejsca pracy.

AK

Przewodniczącym MOZ
został Cezary Kostecki
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8 stycznia centrale związkowe górnictwa
węgla kamiennego ogłosiły pogotowie straj-
kowe w kopalniach i zakładach pracy funk-
cjonujących w górnictwie.

Taką decyzję związkowcy podjęli 5 stycz-
nia podczas obrad Zespołu Trójstronnego ds.
Bezpieczeństwa Górników. W trakcie posie-
dzenia przedstawiciele rządu RP odrzucili pro-
pozycje przedstawionych przez stronę związ-
kową zapisów do „Strategii dla górnictwa” i
oświadczyli, że rząd kończy zarówno konsul-
tacje, jak i negocjacje na temat kształtu tego
dokumentu.

- Gorycz przelała się, gdy odpowiedzialny
za górnictwo w Ministerstwie Gospodarki se-
kretarz stanu Paweł Poncyliusz oświadczył,
że jest to ostatnie spotkanie konsultacyjne i
przypomniał, że zgodnie z ustawą o związkach
zawodowych strona społeczna ma jedynie pra-
wo do przedstawiania swoich opinii na temat
rządowych projektów, które mogą zostać za-
akceptowane, bądź też nie - relacjonuje prze-
wodniczacy Sekcji Krajowej Górnictwa Wę-
gla Kamiennego NSZZ „Solidarność” Domi-
nik Kolorz.

Najważniesze uwagi, które związkowcy
wnieśli do „Strategii...” zostały odrzucone
przez stronę rządową. Obietnice wyborcze PiS
zakładały, że branża górnicza nie zostanie do-
tknięta dalszą prywatyzacją. Teraz przedsta-
wiciele rządu odchodzą od wcześniejszych
deklaracji i zamierzają kontynuować prywa-
tyzację sektora, jak również podtrzymują moż-
liwość sprzedaży kopalń, co skutkować będzie
rozczłonkowaniem górnictwa. Związkowcy z
niepokojem przyjęli informację o projektach
połączenia KWK „ Boleław Śmiały” w Łazi-
skach z Południowym Koncernem Węglo-
wym.

- Rządzący próbują przekonać nas, że połą-
czenie zagwarantuje kopalni świetlaną przy-
szłość - mówi Dominik Kolorz - Obecnie Po-
łudniowy Koncern Energetyczny, będący wła-
ścicielem PKW, ma ogrom potrzeb inwesty-
cyjnych, którym nie jest w stanie sprostać, dla-
tego twierdzimy, że ewentualne inwestycje
tego koncernu w KWK  „Bolesław Śmiały”

przez najbliższe kilkanaście lat w ogóle nie
wchodzą w rachubę. Również styl zbycia ko-
palni do PKW może w przyszłości zagrozić
całemu koncernowi. Z nieoficjalnych informa-
cji wiemy, że właścicielem akcji PKW ma zo-
stać firma „Węglokoks”. Rodzi się pytanie, czy
PKW będzie nadal pracować na rzecz energe-

tyki, czy też „Węglokoks” będzie wykorzy-
stywał kopalnie funkcjonujące w ramach kon-
cernu np. do produkcji na eksport? Jeśli przy
okazji, ta firma zostałaby poddana ścieżce pry-
watyzacyjnej, to możemy się spodziewać szyb-
kiej i pierwszej w Polsce prywatyzacji kopalń.

Rząd odrzucił również merytoryczne uwa-
gi strony społecznej do zapisów dotyczących
powiązania płac z wydajnością wydobycia,
czego konsekwencją może być obniżenie wy-
nagrodzeń w górnictwie. Związkowcy prze-
widują, że w tej sytuacji mogą zostać zablo-
kowane przyjęcia pracowników do kopalń,
które zamiast wykwalifikowanych górników
wciąż stosować będą praktyki zatrudniania

Górnictwo:

Na razie pogotowie strajkowe
tanich, zewnętrznych firm świadczących usługi
dla branży.Wyrażają obawy, że to może być
okrężna droga prywatyzacji kopalń.

- Ze względów bezpieczeństwa wszystkie
spółki węglowe muszą w tym roku przyjąć do
pracy kilka tysięcy ludzi - informuje Dominik
Kolorz - Względy technologiczne nie pozwa-

lają na zwiększenie wydobycia i zrozumiałe
jest, że wydajność spadnie w okresie przejścio-
wym. Wówczas zgodnie z zapisami „Strate-
gii...” zarządy spółek węglowych byłyby zo-
bligowane do zmniejszania zatrudnionym
wynagrodzeń.

Kością niezgody między rządem a stroną
związkową są również zakładowe układy zbio-
rowe pracy. Przedstawiciele Ministerstwa Go-
spodarki podtrzymali zapis dotyczący ich ujed-
nolicenia. Zdaniem centrali związkowych, jest
to niezgodna z prawem ingerencja właściciel-
ska. Związkowcy górniczej „S” argumentują,
że jeśli miałyby powstać jednolite układy zbio-
rowe, to należałoby również ujednolicić

wszystkie elementy wynagrodzeń, co narazi-
łoby spółki węglowe na ogromne koszty.

- W obecnej sytuacji finansowej żadnej ze
spółek nie stać na tak potężne wydatki - mówią
- Być może w założeniu właścicielskim ujed-
nolicenie ma odbywać się na słynnej w górnic-
twie janosikowej zasadzie „równajmy w dół”.

Skutkiem zawartych w „Strategii...” rządo-
wych decyzji finansowo obciążających bran-
żę górniczą, w krótkim czasie może znaleźć
się na skraju upadłości. Rząd m.in. przerzuca
koszty ponoszone przez Zakład Odwadniania
Kopalń na spółki węglowe, co z pewnością
bardzo niekorzystnie odbije się na ich sytuacji
ekonomicznej. Ponadto, decydenci górnictwa
nie potrafią jednoznacznie wskazać możliwo-
ści dokapitalizowania Kompanii Węglowej
S.A., a zarazem nie zgadzają się, by na ten cel
zostały przeznaczone w 2008 r środki z bu-
dżetu państwa. Zdaniem Dominika Kolorza
spowoduje to zagrożenie dla funkcjonowania
Kompanii.

- Bezskutecznie domagaliśmy się również,
określenia minimalnego poziomu inwestycji w
branży, które byłyby finansowane z budżetu
państwa i ze środków unijnych - informuje szef
górniczej „S - Ich brak spowoduje zachwianie
bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz uza-
leżnienie od obcych nośników energii, nie tyl-
ko od rosyjskiego gazu, ale również i węgla.

Związkowcy są rozgoryczeni niedotrzyma-
nymi przez rząd obietnicami politycznymi.

- Chyba chodziło wyłącznie o to, by po tra-
gedii w KWK „Halemba” i przed uroczysto-
ściami w kopalni „Wujek” na Śląsku był za-
chowany spokój społeczny. Czujemy się oszu-
kani - twierdzą.

Dodatkowo są zbulwesowani wywiadem
minista Poncyliusza dla miesięcznika Forbes,
w którym nazwał górników „pijakami”, „nie-
robami’ i „niedoucznikami”.

- Wyrażnie określił, że połowa ludzi w gór-
nictwie nic nie robi, że większość kopalń na-
leży zamknąć - komentuje Dominik Kolorz.

W ramach prowadzonego protestu górnicza
„S” nie zakłada organizacji manifestacji w sto-
licy. Związkowcy nie chcą, by po raz kolejny
podstawieni ludzie dali obraz górnika, który
przyjeżdża do Warszawy, tylko po to żeby się
„bić i pić”. Ich zdaniem najlepszą formę walki
o przyszłość branży stanowić będzie strajk, do
którego centrale związkowe już rozpoczęły
przygotowania.

Beata Gajdziszewska

w którym zwróciła się o wyjaśnienie zasadno-
ści zwolnień pracowników w kontekście zapi-
su o okresie przejściowym, jednocześnie argu-
mentując, iż wielu z nich podjęło edukację i w
okresie od marca do czerwca 2007 r  zdobędą
wymagane kwalifikacje ratowników medycz-
nych.

- Niezrozumiała jest dla nas sytuacja, kiedy
to zamyka się tym długoletnim pracownikom
drogę do kontynuowania oraz dokończenia edu-
kacji w zakresie ratownictwa medycznego, by
nadal mogli być pełnoprawnymi pracownika-
mi Pogotowia Ratunkowego.(...). W związku z
rozpoczęciem negocjacji z dyrekcją na temat
ewentualnych zwolnień pracowników, prosimy
o jak naszybszą odpowiedź - napisali związkow-
cy.

Prezes NFZ Andrzej Sośnierz poinformo-
wał stronę związkową, że zgodnie z zapisem
art. 63 ustawy o ratownictwie „dysponenci ze-
społów ratownictwa medycznego dostosują
skład zespołów do 31 grudnia 2010 r., co ozna-
cza dobrowolność, co do terminu przeprowa-

dzenia restrukturyzacji zakładu, jak również
oznacza, że dyrektor może dostosować perso-
nel i jego kwalifikacje zarówno z początkiem
2007 r., jak i w latach kolejnych, aż do dnia
określonego w ustawie”.

Związkowcy skierowali również pismo do
Ministerstwa Zdrowia, w którym informują o
bezprawnych zwolnieniach. W odpowiedzi za-
stępca dyrektora Departamentu Polityki Zdro-
wotnej Przemysław Klaman napisał:

- (...) Zgodnie z art. 63 ustawy o Państwo-
wym Ratownictwie Medycznym dysponenci
zespołów będą zobowiązani dostosować ich
skład do określonego w ustawie dnia 31.12.
2010 r. Intencją ustawodawcy było stworzenie
możliwości funkcjonowania w okresie przej-
ściowym zespołów w dotychczasowym skła-
dzie. Trzeba też podkreślić, iż wcześniejsze ob-
ligatoryjne stosowanie przez NFZ art. ustawy,
z pominięciem okresu przejściowego, jest z jed-
nej strony sprzeczne z ustawą, zaś z drugiej
może skutkować ograniczeniem dostępu do
świadczeń ratowniczych (..)

P. Klaman poinformował stronę związkową,
że do prezesa NFZ wystąpił już podsekretarz
stanu w Ministerstwie Zdrowia z prośbą o pod-
jęcie działań, które pozwolą kontraktować
świadczenia medyczne na 2007 rok jako  „po-
moc doraźną i transport sanitarny” w zgodzie z
obowiązującymi przepisami.

- Minister Zbigniew Religa był oburzony de-
cyzją o zwolnieniach pracowników pogotowia
- informuje J. Szarek - Za konieczne uznał spo-
tkanie ze związkowcami naszej Sekcji. My za-
żądaliśmy, by uczestniczył w nich przedstwi-
ciel NFZ. Intencją zapisu ustawy o okresie przej-
ściowym było przecież dostosowanie kwalifi-
kacji zawodowych pracowników do wymogów
tego dokumentu. Ci, którzy otrzymali wypo-
wiedzenia umów o pracę, będą, z naszą pomo-
cą, składać wnioski do sądu pracy o uznanie
ich za bezskuteczne. Dyrekcja również skłania
się do ich wycofania, pod warunkiem, że NFZ
zakontraktuje w 2007 r. zespoły wyjazdowe na
takich samych zasadach, jak w roku ubiegłym.

Beata Gajdziszewska

Pogotowie strajkowe obowiązuje
we wszystkich kopalniach węgla kamiennego

Pogotowie ratunkowe:

Związkowcy kontra NFZ

29 grudnia w całym województwie śląskim
pracownicy pogotowia ratunkowego, którzy
nie dostosowali swoich kwalifikacji zawodo-
wych do wymogów Ustawy o Państwowym
Ratownictwie Medycznym otrzymali wypo-
wiedzenia pracy.

Zarządzający pogotowiem argumentowali, że
zwolnienia wymuszone zostały decyzją preze-
sa Narodowego Funduszu Zdrowia, związaną
z zasadami kontraktowania zespołów wyjazdo-
wych. Tylko w Wojewódzkim Pogotowiu Ra-
tunkowym w Katowicach pracę miałoby stra-
cić 93 zatrudnionych. Związkowcy Regional-
nej Sekcji Pogotowia Ratunkowego NSZZ „So-
lidarność” nie posiadają jeszcze wiedzy, ilu pra-
cowników objętych zostanie zwolnieniami w
Częstochowie, Bielsku-Białej i Sosnowcu.

- Urzędnicy NFZ chyba dość pobieżnie za-
poznali się z treścią ustawy o ratownictwie, w
której znajduje się zapis zakładający okres przej-
ściowy do 2010 roku dla pracowników nie po-
siadających pełnych kwalifikacji do pracy w
pogotowiu. Na tej podstawie trzymiesięczne
wypowiedzenia pracownikom powinny zostać
natychmiast cofnięte - tak decyzję o zwolnie-
niach pracowników komentuje szef RSPR
NSZZ „Solidarność”, a zarazem przewodniczą-
cy Międzyzakładowej Komisji Związkowej
NSZZ „S” WPR Jacek Szarek.

MKZ wystosowała pismo do prezesa NFZ,



EKOLOGIA6 Nr 1-2  (586-7) • 9 stycznia 2007 r.

Strona finansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Kopciowice - niewielka wieś należąca
do Chełma Śląskiego znana jest wszyst-
kim młodym ekologom w naszym woje-
wództwie. Od 1997 roku działa tam
Ośrodek Edukacji Ekologicznej i orga-
nizowane są warsztaty ekologiczne dla
nauczycieli, dzieci i młodzieży szkolnej z
terenu Śląska i Zagłębia.

Do 2003 roku placówka działała pod pa-
tronatem Śląskiego Kuratorium Oświaty w
Katowicach. W kwietniu 2003 roku utwo-
rzona została Fundacja na Rzecz Edukacji
Ekologicznej "Ekologia", z której wyodręb-
niła się Placówka Pracy Pozaszkolnej
"Aura" wspierająca działalność ośrodka.
Obecnie środki finansowe na działalność
placówki w większości pochodzą z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Fun-
dusz zadbał również o wyposażenie pra-
cowni w odpowiedni sprzęt. Resztę wydat-
ków pokrywają sami uczestnicy warszta-
tów.

Ośrodek stworzono po to, aby najmłodsi
mieszkańcy naszego województwa mogli
w żywym kontakcie z przyrodą kształtować
kulturę i wyobraźnię ekologiczną, co w
przyszłości umożliwi przewidywanie skut-
ków działań ludzkich w stosunku do śro-
dowiska. Zajęcia prowadzone w placówce
stanowią uzupełnienie programu szkolne-
go w zakresie edukacji ekologicznej i są
kierowane do dzieci ze szkół podstawo-
wych, gimnazjów i liceów z województwa
śląskiego. Podczas trzydniowego pobytu w
ośrodku uczestnicy warsztatów mają oka-
zję zobaczyć roślinność charakterystyczną
dla naszego regionu, zaznajomić się ze spo-
sobami rekultywacji terenów poprzemysło-
wych oraz poznać, nie tylko oryginalność i
piękno Górnego Śląska, lecz również jego
ekologiczne problemy.

- Powołanie placówki nie było naszym
pomysłem - mówi Aleksander Kiszka,
prowadzący zajęcia terenowe oraz sekcję
plastyczną. - Wcześniej podobny ośrodek
istniał w Nowym Bieruniu. Nie posiadał
jednak odpowiedniej bazy lokalowej. Wte-
dy dowiedzieliśmy się, że władze kurato-
rium poszukują miejsca, gdzie można by
na nowo utworzyć placówkę i zgłosiliśmy
naszą kandydaturę. Kiedy została przyjęta,
rozpoczęliśmy werbunek pracowników.
Obecnie kadrę ośrodka stanowią nauczy-
ciele z miejscowej szkoły podstawowej
oraz liceum. Początkowo wzorowaliśmy się
na programie pracy poprzedniej placówki.
Później opracowaliśmy własny program
działania, bazując na tym, czym dysponuje
nasza gmina.

A Kopciowice są miejscowością bez wąt-
pienia ciekawą. Jest to jedna z nielicznych
wsi w naszym województwie. Sąsiaduje z
kopalniami węgla kamiennego "Piast" i
"Ziemowit" i boryka się z problemem szkód
górniczych - tak typowym dla naszego re-
gionu. Zajęcia warsztatowe prowadzone w
Kopciowicach uwzględniają tę specyfikę.
Mają na celu poznanie problemów związa-
nych z działalnością kopalń, szkodami gór-
niczymi, zmianami w krajobrazie oraz za-
znajomienie dzieci z zagadnieniami zwią-
zanymi z wodą pitną na Śląsku.

W pobliskim Imielinie znajduje się sta-
cja uzdatniania wody, którą mogą zwiedzać

uczestnicy zajęć. Problemy związane z po-
zyskiwaniem czystej wody są także oma-
wiane podczas warsztatów. W ten sposób
poszerza się wiedzę o środowisku Górne-
go Śląska i buduje się kulturę ekologiczną
najmłodszych mieszkańców naszego regio-
nu.

Uwrażliwić na piękno

Kopciowicka placówka dysponuje bazą
noclegową dla 36 uczestników. W ramach
warsztatów uczestnikom zapewnia się wy-
żywienie, noclegi oraz zajęcia pozaszkolne.
Placówka wyposażona jest w sprzęt kom-

puterowy, zestawy do badania gleby i wody,
mikroskopy, pod którymi można prowadzić
własne badania. Zajęcia urozmaicane są tak,
aby nikt z uczestników się nie nudził. Pro-
wadzi się je w pięciu grupach tematycznych.
W grupie biologicznej i ekologicznej biorą
udział wszyscy uczestnicy, natomiast zaję-
cia w grupach komputerowo-fotograficznej,
plastycznej i literacko-dziennikarskiej mło-
dzież wybiera zgodnie z indywidualnymi
zainteresowaniami. Przed południem uczest-
nicy warsztatów spędzają czas w terenie. Po
obiedzie prowadzone są zajęcia w pracow-
niach tematycznych.

W grupie biologicznej dowodzonej przez
Agnieszkę Wieczorek zajęcia trwają 6 go-
dzin lekcyjnych. W tym czasie młodzi lu-
dzie uczą się wrażliwości na piękno przyro-
dy. Prace prowadzi się zarówno w terenie,
jak również w laboratorium. Podczas zajęć
laboratoryjnych młodzi ekolodzy zastana-
wiają się m.in. nad tym, czym są kwaśne
deszcze i skąd się biorą, omawiają proble-
my zanieczyszczenia powietrza, badają za-
nieczyszczenia wody. Prowadzący zajęcia
Dariusz Kasperczyk dba o to, aby uczest-
nicy się nie nudzili. Prowadzone są nie tyl-
ko ćwiczenia i badania, lecz również poga-
danki, psychozabawy i zgadywanki. Pod
koniec formułuje się i zapisuje wnioski z
przeprowadzonych zajęć.

Zajęcia w grupie ekologicznej także od-
bywają się w terenie oraz w pracowni. W
czasie zajęć w terenie uczestnicy zwiedzają
Stację Uzdatniania Wody w Imielinie oraz

przepompownię wody w Chełmie Śląskim.
W trakcie zajęć stacjonarnych prowadzone
są pogadanki na tematy: recykling - wyko-
rzystanie odpadów przemysłowych, przy-
czyny powstawania i zapobiegania skutkom
zjawiska dziury ozonowej.

Jednym z ważnych celów zajęć jest okre-
ślenie czystości wody z miejscowych ujęć,
przyczyn i rodzajów zanieczyszczeń powie-
trza i wody oraz uświadomienie młodzieży
konieczności ochrony środowiska natural-
nego. Uczestnicy warsztatów sami pobiera-
ją próbki wody z Przemszy, Potoku Goła-
wickiego i zbiornika w Dziećkowicach, a

później badają ją pod względem zanieczysz-
czeń. Zadaniem młodych ekologów jest
określenie czystości wody na podstawie ana-
lizy zawiesin,  a także oznaczenie stopnia
zakwaszania wód powierzchniowych. Po-
nadto zespół określa stopień zasolenia wody
i stopnie oczyszczania ścieków i wody pit-
nej. W czasie zajęć terenowych, zwłaszcza
jeżeli odbywają się one wiosną i jesienią,
uczestnicy warsztatów mają także okazję
ocenić wpływ zanieczyszczeń powietrza na
rośliny.  Podczas wypraw w teren dzieci za-
chęcane są do uważnej obserwacji liści na-
potykanych drzew. W ten sposób uczą się
rozpoznawać gatunki drzew oraz wyszuki-
wać ich uszkodzenia wywołane przez zanie-
czyszczone środowisko.

Podczas zajęć w grupie ekologicznej
uczestnicy warsztatów zaznajamiają się z
położeniem geograficznym Chełma Śląskie-
go, a także zwiedzają Stację Uzdatniania
Wody w Imielinie oraz wyprawiają się nad
zbiornik wodny w Chełmie Śląskim. Przy
okazji uczą się, jaki wpływ mają zbiorniki
wodne na mikroklimat najbliższych okolic.
W czasie zajęć  świetlicowych słuchają po-
gadanek m.in. na temat warunków zagroże-
nia ekologicznego, skutków nadmiernego
wycinania lasów, recyklingu oraz zastana-
wiają się jak żyć w warunkach zagrożenia
ekologicznego.

Wspólna gazetka

Michał Stolecki odpowiada za pracę gru-
py komputerowo-fotograficznej. Zaznaja-

Edukacja ekologiczna dla najmłodszych:

Wpisani w śląski pejzaż
mia uczestników warsztatów z podstawa-
mi programów WORD i EXCEL, zasada-
mi działania drukarki, skanera, kseroko-
piarki oraz wyjaśnia, jak wykonać odbitki
na kserokopiarce. W trakcie zajęć uczest-
nicy poznają również zasady i sposoby wy-
woływania zdjęć czarno-białych. Zdobyte
umiejętności praktyczne wykorzystywane
są następnie podczas tworzenia okoliczno-
ściowej gazetki. Skład komputerowy jest
także odpowiedzialny za napisanie oraz
wydruk gazetki wykonywanej przez dzieci
przebywające w ośrodku. I właśnie ta pu-
blikacja jest końcowym owocem pracy
wszystkich uczestników warsztatów i kon-
kretnym świadectwem tego, że trzydniowa
edukacja ekologiczna przyniosła przynio-
sła konkretny efekt.

Kiedy trwają dyskusje komputerowców,
w innej pracowni pod okiem Aleksandra
Kiszki trudzi się grupa plastyczna. Temat,
jakim się zajmuje jest za każdym razem
ustalany z grupą dziennikarską i związany
z kalendarzem ekologicznym. Zadaniem
grupy jest przedstawienie aktualnego tema-
tu warsztatów oraz jego analiza. Namalo-
wane przez młodych plastyków plakaty są
później eksponowane w placówce oraz w
miejscowej szkole. Podczas zajęć dzieci
zdobywają doświadczenia z zakresu pracy
twórczej w zespole, umiejętności posługi-
wania się różnymi technikami plastyczny-
mi.

Grupa dziennikarska, którą dowodzi Ma-
ria Szymonek, podzielona jest na dwuoso-
bowe zespoły. Każdy z uczestników indy-
widualnie określa temat przewodni gazet-
ki, jej tytuł, szatę graficzną i literacką oraz
przygotowuje projekt znaku graficznego
strony tytułowej. W trakcie pracy "redak-
torzy" opracowują artykuły, komiksy i
krzyżówki. Najciekawsze prace wybierane
są do gazetki. Dzięki zajęciom w grupie
dziennikarsko-literackiej dzieci poznają
nowe formy słownego przekazu, zdobywają
podstawy wiedzy umożliwiające redagowa-
nie gazetki, a także uczą się posługiwać się
technikami dziennikarskimi notatki, arty-
kuły, reportaż, wywiady, felietony.

Ekologiczna przygoda

- Zajęcia prowadzone w czasie warszta-
tów pozwalają rozwijać zainteresowania
problematyką ochrony gatunków roślin
oraz kształtują umiejętności właściwego
korzystania z dóbr przyrody, tak aby zacho-
wać zdrowie i sprawność fizyczną - pod-
kreśla Genowefa Powązka, kierowniczka
ośrodka. - Poprzez uczestnictwo w pracach
zespołowych dzieci kształtują umiejętno-
ści współżycia w grupie, uczą się zasad po-
mocy koleżeńskiej i wspólnego rozwiązy-
wania problemów oraz odpowiedzialności
za końcowy efekt prac grupowych.

Kopciowicki Ośrodek Edukacji Ekolo-
gicznej na stałe wpisał się już w śląski pej-
zaż. Zajęcia są atrakcyjne i różnorodne,
więc dzieci chętnie biorą w nich udział.
Pobyt w placówce jest dla nich wspaniałą
przygodą. A o popularności placówki naj-
lepiej świadczy fakt, że rezerwacji na po-
byt trzeba dokonywać z półrocznym wy-
przedzeniem.

Elżbieta Budzyńska

Uczestnicy warsztatów zdobywają wiadomości przede wszystkim w terenie
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Nr

turnusu Termin szkolenia Rodzaj szkolenia

I 8 - 12 styczeń Ogólnozwiązkowe

II 15 - 19 styczeń Skarbnicy KZ i Komisje Rewizyjne

III 22 - 26 styczeń Wybrane elementy prawa pracy

IV 12 -16 luty Ogólnozwiązkowe

V 19 - 23 luty Wybrane elementy prawa pracy

VI 26 luty - 2 marzec Skarbnicy KZ i Komisje Rewizyjne

VII 5 - 9 marzec Tworzenie układów zbiorowych

VIII 12 - 16 marzec Ogólnozwiązkowe

IX 19 - 23 marzec Wybrane elementy prawa pracy

X 26 - 30 marzec Skarbnicy KZ i Komisje Rewizyjne

XI 16 - 20 kwiecień Negocjować można wszystko

XII 23 - 27 kwiecień Ogólnozwiązkowe

XIII 7 - 11 maj Wsparcie koleżeńskie

XIV 7 - 11 maj Skarbnicy KZ i Komisje Rewizyjne

XV 14 - 18 maj Tworzenie układów zbiorowych

XVI 21 - 25 maj Ogólnozwiązkowe

XVII 28 maj - 1 czerwiec Wybrane elementy prawa pracy

XVIII 11 - 15 czerwiec Skarbnicy KZ i Komisje Rewizyjne

XIX 18 - 22 czerwiec Negocjować można wszystko

XX 25 - 29 czerwiec Ogólnozwiązkowe

Szkolenia związkowe w Regionie Śląsko-Dąbrowskim NSZZ "Solidarność" prowadzi
Biuro ds. Rozwoju i Szkoleń Związkowych oraz Współpracy Zagranicznej (tel. 032 353-
84-25 wewn. 223, 228, 428 e-mail: zagraniczne@solidarnosc-kat.pl).

Ponadto Biuro opracowuje projekty (głównie szkoleniowe) wykorzystujące zewnętrzne
źródła finansowania, udziela informacji nt. integracji europejskiej oraz koordynuje
związkową współpracę zagraniczną.

Zakres tematyki szkoleń:

Ogólnozwiązkowe - szkolenie pięciodniowe, w zakresie tematycznym poruszane są
podstawowe zagadnienia prawa pracy, prawa wewnątrzzwiązkowego oraz zagadnienia
organizacji wewnętrznej związku.
Szkolenie działaczy zakładowych komisji rewizyjnych i skarbników KZ -szkolenie
pięciodniowe, poświęcone zasadom organizacji i funkcjonowania związku, prawa po-
datkowego i rachunkowości w związku.
Wybrane elementy prawa pracy - szkolenie pięciodniowe, mające na celu zapoznanie
uczestnika z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami prawa pracy ze szczególnym
uwzględnieniem kodeksu pracy. Zalecane jest wcześniejsze ukończenie szkolenia "ogól-
nozwiązkowego".
Zakładowe układy zbiorowe pracy - warsztaty przygotowujące działaczy do tworze-
nia i wprowadzania zmian do ZUZP. Zalecane jest wcześniejsze ukończenie szkolenia
"prawo pracy"
Negocjować można wszystko - szkolenie negocjacyjne, pięciodniowe, celem, którego
jest przygotowanie działaczy - liderów, do negocjacji z pracodawcą, tych poważnych
jak np. Układy Zbiorowe Pracy, ale też i tych codziennych, które pomagają rozwiązy-
wać problemy naszych członków.
Wsparcie koleżeńskie z elementami doradztwa zawodowego - szkolenie "Kolegów
doradców" w programie aktywizacji zawodowej.

Zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami nauczania przy wykorzystaniu urzą-
dzeń audiowizualnych.

Szkolenia ujęte w harmonogramie odbywać się będą w Ośrodku Szkoleniowym DW
"KONTAKT" ul. Kopydło 28 w Wiśle, tel. 033 855-16-08; fax 033 855-15-92. Dojazd
środkiem własnym (parking przed ośrodkiem) lub PKP/PKS. Szkolenia rozpoczynają
się o godz. 1000, w poniedziałek rozpoczynający turnus.

Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane będą w Zarządzie Regionu w sekretariacie ogól-
nym pok. nr 219 tel. 032 353-84-25 w. 219, 419, fax 032 253-78-00 i potwierdzane pi-
semnie (fax), w terminie co najmniej do 7-miu dni przed turnusem.

Koszty noclegu i wyżywienia na szkoleniach stacjonarnych pokrywa Zarząd Regionu.
Komisje Zakładowe pokrywają koszty materiałów w wys. 100 złotych od uczestnika.
Opłatę za materiały Komisje Zakładowe wpłacają przed szkoleniem na konto:

NSZZ „Solidarność”, Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
40-286 Katowice, ul. Floriana 7

ING Bank Śląski nr. rach. 03105012141000000700010739
lub w kasie Zarządu Regionu. Uczestnicy szkolenia są zobowiązani okazać dowód

wpłaty na początku szkolenia. Można dokonać wpłaty również na miejscu.

Informacja o szkoleniach związkowych

I półrocze (styczeń/czerwiec) 2007 r.

Harmonogram szkoleń

na I półrocze 2007 r.

Pod koniec ubiegłego roku zmienione zo-
stały zasady klasyfikowania i promowania
uczniów. Druga ocena naganna z zachowa-
nia będzie oznaczała pozostanie w tej samej
klasie, nawet jeżeli uczeń uzyska pozytywne
oceny ze wszystkich przedmiotów nauczania.

"Solidarność" była jedną ze stron dążących
do wprowadzenia takiej zmiany, a uwagi na-
uczycielskiej "S" uwzględnione zostały w roz-
porządzeniu zmieniającym zasady oceniania
uczniów.

Na konieczność ich zaostrzenia "Solidarność"
wskazywała już od momentu przeprowadzenia
reformy oświaty i utworzenia gimnazjów. Jak

podkreśla przewodniczący Regionalnego Sekre-
tariatu Nauki i Oświaty NSZZ "Solidarność"
Lesław Ordon, to właśnie w gimnazjach zgro-
madzonych jest najwięcej dzieci w trudnym
okresie dorastania. Dlatego w tych placówkach
pojawia się najwięcej problemów wychowaw-
czych.

- Jest to wiek buntu i poszukiwania autoryte-
tów poza domem i poza szkołą, na podwórku.
W tym wieku młodzież najczęściej odchodzi
od poszanowania ludzi i symboli narodowych
- mówi Lesław Ordon. - Gimnazjum to szkoła,
w której czynnik wychowawczy jest bardzo
istotny.

W roku 1989 i na początku lat 90-tych za-
częto wiele mówić o prawach ucznia, ale nie-

stety, zapomniano przekazywać młodym lu-
dziom, że mają również obowiązki. Wiąże się z
nimi nie tylko system nagród, ale i kar.

- Z jednej skrajności wpadliśmy w drugą -
dodaje Lesław Ordon i podkreśla, że najniższa
ocena z zachowania jest formą kary. - Została
ona jednak "zarezerwowana" dla najcięższych
występków uczniowskich. Rozporządzenie
mówi o ocenie nagannej, jednak to szkoła i
wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfiko-
wania i promowania powinien określać jakie-
go typu przewinienia w danej placówce mogą
spowodować, że uczeń nie uzyska promocji do
następnej klasy.

"Solidarność" jako jedna z pierwszych
organizacji zaczęła zwracać uwagę na pa-
tologie wśród dzieci i młodzieży. Prze-
prowadziła również cykl badań i konfe-
rencji poświęconych wychowaniu. Za-
kończył się on w 2004 r.

- Już wtedy w mediach coraz częściej
zaczęły pojawiać się szokujące informa-
cje o niewłaściwym zachowaniu mło-
dzieży, np. w stosunku do nauczycieli -
mówi Ordon.

Chociaż wtedy oświatą rządziła lewica,
"Solidarność" proponowała rozpoczęcie
rozmów o konkretnych rozwiązaniach, któ-
re mogły przynieść zmianę sytuacji w szko-
łach. Niestety nie doszły one do skutku.

- Gdy Ministrem Edukacji Narodowej
został Roman Giertych zwrócono bacz-
niej uwagę na bezpieczeństwo w szkołach
- mówi Ordon. - Miesiąc później pojawił
się pierwszy projekt rozporządzenia zmie-
niającego system oceniania i promowania.

Zdaniem przewodniczącego, sama
ocena naganna z zachowania nie zapo-
biegnie wszystkim patologiom, ale jest
to ważny instrument do walki z nimi.

Kolejny program Romana Giertycha "Zero
tolerancji dla przemocy w szkole" budzi wiele
kontrowersji, poparły go jednak wszystkie klu-
by parlamentarne.

Potrzebne zmiany systemowe

- Nauczycielska "Solidarność" od wielu lat
podkreśla, że żeby szkoła była bezpieczna, a
młody człowiek opuszczający jej mury wszech-
stronnie wykształcony, przede wszystkim po-
trzebne są zmiany systemowe - mówi przewod-
niczący

A zmiany systemowe powinny oznaczać
mniej liczne oddziały, małe szkoły oraz znacz-
ną poprawę nauczycielskich uposażeń.

Agnieszka Konieczny

Szkolnictwo:

Naganna z zachowania

Społeczny Komitet Budowy Kaplicy św.
Barbary przy Parafii Rzymskokatolickiej
św. Antoniego Padewskiego w Wojkowi-
cach zwraca się z prośbą o wsparcie dzie-
ła adaptacji pomieszczenia przy świątyni
na kaplicę Patronki górników w podzię-
kowaniu za opiekę nad Kopalnią Węgla
Kamiennego "Jowisz".

W 1994 r. KWK "Jowisz" została posta-
wiona w stan likwidacji, a od 2000 r. już nie
wydobywa węgla. Jako ostatni skarb z dołu
kopalni wywieziono figurę św. Barbary, któ-
ra od 1932 r. nieprzerwanie znajdowała się w
podziemnej kaplicy, co było ewenementem
w zagłębiowskich zakładach górniczych.

Budowa nowej kaplicy wymaga dużych na-
kładów finansowych i dlatego Społeczny Ko-
mitet zwraca się do zakładów pracy, instytu-
cji, organizacji społecznych i wszystkich lu-
dzi dobrej woli o wsparcie tego szlachetnego
przedsięwzięcia. Spis wszystkich darczyńców
zamieszczony zostanie w specjalnej księdze
pamiątkowej, która będzie przechowywana
w Kaplicy św. Barbary.

Wszystkich chętnych do wsparcia tej ini-
cjatywy prosimy o kontakt z Parafią Rzym-
skokatolicką św. Antoniego Padewskiego ul.
Długosza 2, 42-580 Wojkowice.

- Żeby szkoła była bezpieczna,
a młody człowiek opuszczający jej mury

wszechstronnie wykształcony,
przede wszystkim potrzebne są zmiany

systemowe - mówi Lesław Ordon,
przewodniczący Regionalnego

Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „S”

Wojkowice:

W podziękowaniu św. Barbarze
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Chcesz, aby Twoje podatki były lepiej wykorzystywane? Masz dość
pazernego budżetu?

Skorzystaj z szansy, jaką daje Ci ustawa o działalności pożytku publicznego.
Możesz przekazać 1 % swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Czym są takie organizacje? To wszystkie te podmioty, które wyręczają państwo
w jego obowiązkach - organizują darmowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
prowadzą kluby sportowe, opiekują się zabytkami, kultywują regionalną tradycję.

Przekazanie części swojego podatku to po prostu najlepsza forma demokracji
bezpośredniej - sami decydujemy, na co wydane będą nasze pieniądze.
Wyręczamy w tym ministra finansów i nie pozwalamy, by część naszych ciężko
zarobionych pieniędzy trafiło nie tam, gdzie byśmy chcieli.

Nasze podatki możemy przekazywać również dla Fundacji na Rzecz Zdrowia
Dzieci i Młodzieży im. Grzegorza Kolosy. Przez 14 lat z jej oferty skorzystało już
ponad 60 tys. dzieci! Gdyby wpłat od sponsorów było jednak więcej, Fundacja
mogłaby w większym stopniu dofinansować wypoczynek dzieci, zwłaszcza tych
najuboższych. Dlatego tak ważne jest nasze wsparcie.

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób dokonać wpłaty, zapytaj o ulotkę Fundacji
w Twojej Komisji Zakładowej albo najbliższym Biurze Terenowym Zarządu
Regionu. Możesz też skontaktować się z Biurem Fundacji, które mieści się
w Katowicach, przy ul. Floriana 7 (tel. 032 253 91 41).

Podobno autentyczne
Na Wyspy Kanaryjskie przyby³ rosyjski
nowobogacki, taszcz¹c z sob¹ drogi
sprzêt narciarski.
- Ale¿ proszê Pana - dziwi siê portier -
U nas nie ma œniegu.
- Œnieg przyleci nastêpnym samolotem -
odpowiada turysta.

Z³ota myœl
Manek z Rozbarku przy piwie udowad-
nia³: "Kto siê œmieje, ten d³u¿ej ¿yje, a kto
d³u¿ej ¿yje, temu nie jest do œmiechu".

Mo¿e siê zdarzyæ
"Jednodniowy" premier,
Czyli Jan Rokita

Sporo zaoszczêdzi,
Bo po co mu œwita?

Choæ dzionek porz¹dzi
Gruchnie wieœæ hiobowa:

- Mieliœmy, a jak¿e,
Premiera z Krakowa!

Us³yszane w autobusie
- Ile powinien zarabiaæ mê¿czyzna?
- ???
- Trzy razy tyle

Na sêdziego Iksa
Tylko ryba NIE BIERZE?
- Ej¿e, nie wierzê!
Bo powiem szczerze:
- Sêdzia DROBNYCH nie bierze

Samo ¿ycie
- Panie Kowalski, znowu pan œpi w pracy!
- Ale przysiêgam panie kierowniku, ¿e
œni¹ mi siê tylko sprawy s³u¿bowe.

P.K.

W karykaturze
s³ów

7 stycznia w Sanktuarium Polskiej
Golgoty Wschodu w Będzinie już po raz
trzynasty finaliści Ogólnopolskiego Fe-
stiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazi-
mierza Szwarlika śpiewem głosili dobrą
nowinę, że Pan Bóg nam się narodził.

W tym roku laureatkami festiwalowego
Grand Prix zostały siostry Iryna i Nata-
lia Jewtuszok z parafii św. Apostołów
Piotra i Pawła w Równem na Ukrainie.

W eliminacjach wystąpiła rekordowa,
18. tysięczna rzesza wykonawców, zespo-
łów, chórów, solistów, duetów, scholi.
Zwycięzcy przesłuchań eliminacyjnych z
najbardziej odległych rejonów Polski oraz
Ukrainy uczestniczyli w przesłuchaniach
finałowych, które od 4 do 6 stycznia od-
bywały się w Będzinie. Spośród nich zo-

stali wyłonieni laureaci przez jury w skła-
dzie: prof. Halinę Bobrowicz z Akademii
Muzycznej we Wrocławiu, prof. Mirosła-
wę Knapik z Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach i ks. prof. Kazimierza Szy-
monika z Akademii Muzycznej i Uniwer-
sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie.

Organizatorem konkursu są Fundacja
Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek
oraz Urząd Miejski w Będzinie. W tym
roku po raz pierwszy patronat honorowy
nad festiwalem objął prezydent RP Lech
Kaczyński, a obok niego patronami ho-
norowymi są biskup diecezji sosnowiec-
kiej Adam Śmigielski, przewodniczący
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Janusz Śniadek, marszałek województwa
śląskiego Janusz Moszyński, śląski ku-
rator oświaty Marian Drosio i prezydent
Będzina Radosław Baran.

Lech Kaczyński w liście wystosowanym
do pomysłodawcy i dyrektora festiwalu ks.
Piotra Pilśniaka z uznaniem odniósł się
do tej inicjatywy, kultywującej tradycję
śpiewania kolęd i pastorałek oraz przyczy-
niającej się do upowszechniania wartości
chrześcijańskich i narodowych w wielu
środowiskach. Prezydent poinformował,
że z przyjemnością obejmie patronat nad
tym przedsięwzięciem oraz ufunduje na-
grody dla najmłodszego i najstarszego lau-
reata finału. Wszystkim uczestnikom fe-

stiwalu życzył radości ze wspólnego ko-
lędowania.

Prowadzący koncert galowy, a zarazem
jego reżyser, aktor Teatru Rozrywki Ja-
centy Jedrusik przywitał wszystkich
przybyłych na finał festiwalu. Wśród nich
byli przedstawiciele duchowieństwa, par-
lamentarzyści, samorządowcy i sponsorzy.
Nie zabrakło również związkowej repre-
zentacji, którą stanowili przedstawiciel
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Mirosław Kasza, przewodniczący Śląsko-
Dąbrowskiej „S” Piotr Duda oraz wice-
przewodniczący Władysław Molęcki.

- Z radością otwieram XIII koncert ga-
lowy kolęd i pastorałek - zwrócił się do
zgromadzonych w świątyni bp. Adam
Śmigielski - To nasza polska tradycja, któ-

ra przeniknęła w nasze umysły i serca.
Kolędy i pastorałki jednoczą nas ze sobą,
pochylamy się nad Tym, którego chwali-
my, wielbimy i któremu się kłaniamy.Tak,
jak to czynili przed wiekami pasterze,
zwykli, prości ludzie. Tak, jak to czynili
mędrcy ze Wschodu, którzy mieli otwarte
serca na znalezienie prawdy. I to jest chy-
ba wielka sprawa tego festiwalu, że zgro-
madził tysiące młodych ludzi. Mówimy
tym samym Bożym językiem, mamy tę
samą kulturę wszczepioną przez naszych
rodziców, mamy poczucie olbrzymiej war-
tości naszego narodu, dlatego z całego ser-
ca życzę, by śpiewane tu kolędy pozwoli-
ły nam nieść tę radosną wieść, że Jezus
jest z nami, że nigdy, jako naród, nie je-
steśmy sami.

Przewodnicząca jury prof. Halina Bo-
browicz przekazała gratulacje całej spo-
łeczności regionu za trzynastoletnie zaan-
gażowanie w kontynuacją tak wspaniałe-
go przedsięwzięcia, jakim jest ten najwięk-
szy, pod względem ilości uczestników i
bogactwa form, festiwal kolędowy w Pol-
sce. Uznała to przedsięwzięcie za wspa-
niały przykład budowania rzeczywistych
fundamentów i wartości kultury polskiej.

Do późnych godzin wieczornych laure-
aci Festiwalu ogrzewali kolędą serca pu-
bliczności, która oczrowana ich śpiewem
wypełniała kościół po brzegi.

Beata Gajdziszewska

Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie:

Pan Bóg nam się

narodził

Konkursowe jury przesłuchało
 18 tysięcy uczestników Festiwalu


