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W numerze:

Minister Skarbu Wojciech Jasiński był gościem Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności”. Podczas roz-
mów z prezydium Zarządu Regionu minister poznał stanowisko strony społecznej w sprawie
najistotniejszych problemów gospodarczych regionu. Minister w czasie pobytu w Katowicach
zadeklarował, że Skarb Państwa przekaże śląskim gminom 100 prc. akcji spółki Tramwaje Śląskie.

Konferencja
bez „Solidarności”
Konferencja "Opór wobec stanu wojenne-
go na Śląsku i Zagłębiu" odbyła się w Ka-
towicach bez udziału... władz Śląsko-Dą-
browskiej "Solidarności". Nikt na czas nie
pomyślał, a może nie zechciał pomyśleć,
by organizować ją wspólnie z największym
w kraju regionem "S".
Organizatorem konferencji, która w ostat-
nią sobotę odbyła się w katowickim hote-
lu Qubus, była Fundacja Centrum Solidar-
ności. Pomagały jej katowicki oddział IPN
i Stowarzyszenie "Pokolenie". Wiadomość
o tym, że konferencja odbywa się w Kato-
wicach, do Zarządu Regionu dotarła po-
przez... media.             Czytaj na stronie 4

W oczekiwaniu na wyrok
11 kwietnia zakończył się trzeci proces w
sprawie pacyfikacji kopalń "Wujek" i "Ma-
nifest Lipcowy". W maju Sąd Okręgowy w
Katowicach wyda wyrok.
Górnicy ranni od milicyjnych kul mają na-
dzieję, że członkowie plutonu specjalnego
biorący udział w akcjach nie zostaną po raz
trzeci uniewinnieni. Nie mają wątpliwości,
kto odpowiada za śmierć dziewięciu górni-
ków i ranienie kilkudziesięciu innych. Nie
szukają zemsty, chcieliby tylko, by wresz-
cie - po ponad 25 latach od tych tragicznych
wydarzeń - padło słowo "winni".

Czytaj na stronie 4

Bez przeszłości
nie ma przyszłości
- Jestem pełen podziwu wobec tak młodych
ludzi, jak również ich wychowawców i na-
uczycieli, którzy dzisiaj, w 2007 roku, ze-
chcieli dotknąć tak niemodnych tematów, jak
wspomnienia z czasów represji, wspomnie-
nia walk o wolność i niepodległość, walk o
nową rzeczywistość - powiedział wicewo-
jewoda śląski Artur Warzocha, inaugurując
w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkie-
go uroczyste rozstrzygnięcie konkursu hi-
storyczno-literackiego na temat "Wojna
przeciwko narodowi grudzień 1981-czer-
wiec 1989. Stan wojenny i jego konsekwen-
cje oczami współczesnej młodzieży."

Czytaj na stronie 5

Zdewastowana
wystawa
Pijani wandale zdewastowali wystawę
"Twarze katowickiej bezpieki".
Ekspozycja przygotowana przez katowicki
Instytut Pamięci Narodowej odsłonięta zo-
stała 31 marca. Ukazywała 84 sylwetki naj-
ważniejszych funkcjonariuszy katowickiej
SB. Adam Dziurok z katowickiego IPN za-
pewnia, że eksponaty wkrótce zostaną na-
prawione i powrócą na katowicki rynek.

W kolejnych numerach Tygodnika Śląsko-
Dąbrowskiego będziemy prezentować Pań-
stwu odkryte przez IPN "Twarze katowic-
kiej bezpieki".

Czytaj na stronie 7
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Liczba tygodnia...

Napisan0

Wieœci z Biur Terenowych ZR

BT Tarnowskie Góry
Związkowcy z Komisji Zakładowej NSZZ

"S" Państwowej Straży Pożarnej wybrali wła-
dze  Komisji. Przewodniczącym został Janusz
Maleszko, jego zastępcą Joachim Soll, skarb-
nikiem Adam Staniak, a sekretarzem Marek
Pandzioch. Komisją rewizyjną tworzą Mar-
cin Treliński i Stefan Koik.

***
Na łamach TŚD opisywaliśmy konflikt po-

między przewodniczącą "S" w tarnogórskim
starostwie Elżbietą Susek a jej pracodawcą.
Podłożem konfliktu jest fakt, że E. Susek od-
ważyła się w starostwie utworzyć związek za-
wodowy. Informujemy, że drogą koresponden-
cyjną przewodnicząca otrzymała dyscyplinar-
ne zwolnienie z pracy.

BT Sosnowiec
W Zarządzie Regionu Śląsko-Dąbrowskie-

go pod numerem ewidencyjnym 10 011 zosta-
ła zarejestrowana Terenowa Sekcja NSZZ "S"
Miasta Sosnowca. Na przewodniczącego Sek-
cji został wybrany Jacek Rączka. W składzie
jej Rady znaleźli się: Danuta Gojna-Ucińska,
Witold Kotułowski, Alicja Skarbińska-Po-
znańska, Barbara Stanek-Rogacka, Małgo-
rzata Pochopień, Mieczysław Czarnecki i
Elżbieta Laskiewicz.

Pierwsze spotkanie Rady Sekcji zaplanowane
zostało na 18 kwietnia na godz.9 w siedzibie BT
w Sosnowcu. W tym samym dniu o godz. 14.30
odbędzie się spotkanie z prezydentem Kazimie-
rzem Górskim, w trakcie którego włodarzowi
miasta zostanie przedstawiony rejestr Sekji i
członkowie wchodzący w skład jej Rady.

***
24 kwietnia w godz.10-16 przed kinem

Muza przy ul. Warszawskiej w Sosnowcu zor-
ganizowana zostanie zbiórka krwi.

- Zbiórkę organizujemy zgodnie z przyjętą
przed 2 laty uchwałą Komisji Krajowej - mówi
kierownik sosnowieckiego BT Alicja Błaszczyk
- W ten sposób oddajemy hołd Ojcu Świętemu
Janowi Pawłowi II. Nie pozostawajmy obojęt-
ni, ponieważ też kiedyś możemy potrzebować
krwi. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

BT Zawiercie
Przeciwko ograbianiu pracowników z należ-

nej premii, ignorowaniu związków zawodo-
wych oraz unikaniu dialogu społecznego pro-
testować będą pracownicy Przędzalni Zawier-
cie podczas pikiety, która odbędzie się w naj-
bliższy poniedziałek (23 kwietnia) w samo po-
łudnie przed główną bramą zakładu.

- Dyrekcja samowolnie obniżyła o kilkana-
ście procent premie i ludzie już od dwóch mie-
sięcy otrzymują niższe wypłaty - mówi Andrzej
Baj, przewodniczący "Solidarności" Przędzal-
ni Zawiercie. - Wysokość premii zmieniono przy
tym bez żadnej podstawy prawnej.

Regulamin dający zarządowi spółki możli-
wość takie niekorzystne dla pracowników roz-
wiązanie wszedł bowiem z życie dopiero 16
kwietnia, a zmniejszone o kilkaset złotych wy-
płaty załoga otrzymała już za luty i marzec!
Dyrekcja obniżkę oparła na fakcie, że z koń-
cem stycznia minął termin wypowiedzenia za-
kładowego układu zbiorowego pracy.

- Ale w układzie zbiorowym był zapis, że
obowiązuje on do czasu podpisania nowego
dokumentu - przypomina Andrzej Baj. - Dy-
rekcja twierdzi, że jest on niezgodny z prawem,
choć przez kilka ostatnich lat nie miała do nie-
go żadnych uwag. Tylko, że wtedy to załoga

Rząd chce odebrać nauczycielom prawo do
wcześniejszej emerytury. Podobnie kobietom,
które przepracowały 30 lat. Zmiany były spo-
dziewane, ale są bardziej radykalne niż przy-
puszczano.

Ministerstwo Pracy ma jutro przyjąć ustawę
o emeryturach pomostowych i do końca tygo-
dnia przesłać ją do konsultacji związkowcom i
pracodawcom z Komisji Trójstronnej. Prawo
do wcześniejszej emerytury od stycznia 2008
roku stracą przedstawiciele ponad 50 zawodów,
m.in. dziennikarze, aktorzy i cyrkowcy. Przede
wszystkim jednak nauczyciele, półmilionowa
grupa zawodowa. Zmiany dotkną 300 tys. z
nich.

Wszystko dlatego, że resort zmienił definicję
pracy w trudnych warunkach. Teraz za taką
uważana będzie praca przy niebezpiecznych dla
zdrowia materiałach, np. przy chemikaliach, czy
taka, której wykonywanie w późnym wieku
zagraża bezpieczeństwu publicznemu. Chodzi

o kierowców, pilotów i maszynistów. Drastycz-
nie zmniejszy się więc liczba osób, które będą
mogły iść na emeryturę pięć lat wcześniej - ko-
biety w wieku 55 lat, a mężczyźni - 60.

Związkowcy od lat powtarzają, że nauczy-
cielka nie może uczyć do sześćdziesiątki. - Ten
zawód wymaga zdolności psychofizycznych, z
wiekiem są one obniżone, np. koncentracja,
więc starsi nauczyciele mogą gorzej uczyć -
mówi szef Związku Nauczycielstwa Polskiego
Sławomir Broniarz. Nauczycielki tracą na trzy
sposoby. Nie będą mogły przechodzić wcześniej
na emeryturę w związku z pracą w trudnych
warunkach. Z Karty nauczyciela rząd wyrzuci
przepis, który pozwala iść na emeryturę po 30
latach pracy niezależnie od wieku, a z ustawy
emerytalnej przepis dający to samo prawo każ-
dej 55-letniej Polce (niezależnie od zawodu). Z
tej ostatniej ustawy co roku korzystało od kil-
kunastu do kilkudziesięciu tysięcy kobiet.

Wyrazy najgłębszego współczucia

z powodu śmierci

CÓRKI
naszej Koleżance

Małgorzacie Tobale
W imieniu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Timken Polska

i wszystkich członków Związku

składa przewodniczący

Mieczysław Pietruch

80...
... urodziny papieża Benedykta XVI. Joseph

Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 roku w
Marktl am Inn w Niemczech. W 1944 roku
przymusowo został wcielony do Wermachtu.
Jednak ani on, ani nikt z jego rodziny nigdy nie
popierał nazistowskiej ideologii. W 1945 prze-
bywał w obozie dla jeńców wojennych. Po
wyjściu na wolność wstąpił do seminarium du-
chownego w Monachium, a święcenia kapłań-
skie przyjął w czerwcu 1951 r.

Na Uniwersytecie Monachijskim studiował
filozofię i teologię. W 1953 r. obronił pracę
doktorską, a w 1957 r. zdobył habilitację.
W marcu 1977 r. został arcybiskupem Mona-
chium i Freisingu. W czerwcu 1977 r. papież
Paweł VI mianował go kardynałem. 25 listopada 1981 r. z rąk Jana Pawła II otrzymał
nominację na prefekta Kongregacji ds. Nauki Wiary. W 2002 r. został wybrany dziekanem
Kolegium Kardynalskiego.

Benedykt XVI, w chwili wyboru na Stolicę Piotrową był najstarszym Papieżem od 275
lat. Jest też pierwszym Niemcem od 480 lat, po Hadrianie VI (1522-1523) z Utrechtu,
należącego wówczas do Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego.

rezygnowała z należnych pieniędzy chcąc rato-
wać zakład.

Sięganie do kieszeni pracowników zaczęło
się w 2002 roku. Cierpliwość oraz dobra wola
załogi i związków zawodowych wyczerpały się,
gdy po zgodzie na obniżenie odpisów na fun-
dusz świadczeń socjalnych zaoszczędzone pie-
niądze kierownictwo spółki przeznaczyło na
indywidualne podwyżki dla 28 osób.

- Niedopuszczalne jest aby większość załogi
zaciskała pasa chcąc ratować zakład, a korzy-
stali z tego tylko nieliczni - dodaje Małgorzata
Benc, szefowa Biura Terenowego Śląsko-Dą-
browskiej "S" w Zawierciu. - Na takie trakto-
wanie pracowników w żadnym zakładzie nie
może być zgody. Gdy raz pozwoli się na łama-
nie praw pracowniczych, to uruchomi się lawi-
nę, którą niezmiernie trudno będzie zatrzymać.
Dlatego podczas pikiety nie powinno zabrak-
nąć związkowców z innych firm.

Związkowcy z Przędzalni Zawiercie zaape-
lowali o wsparcie do komisji zakładowych "S"
w całym regionie. Obrona praw pracowniczych
jest bowiem wspólnym zadaniem. Jednocześnie
12 marca wystosowali pismo do Ministerstwa
Skarbu Państwa, właściciela 100 proc. akcji
przędzalni, z prośbą o interwencję w obronie
załogi i pomoc dla przeżywającej trudności spół-
ki. Niestety, choć upłyną ponad miesiąc nie
otrzymali żadnej odpowiedzi.

***
Za utrzymaniem pełnego odpisu na zakłado-

wy fundusz świadczeń socjalnych opowiedziała
się w referendum zdecydowana większość pra-
cowników Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu.
Tym samym takie właśnie stanowisko zajęła "So-
lidarność" Ochrony Zdrowia w Zawierciu, jedy-
ny reprezentatywny związek zawodowy działa-
jący w niewielkim siewierskim szpitalu.

W referendum wzięło udział 32 z 44 pracow-
ników szpitala. Za pełnym odpisem na fundusz
socjalny opowiedziało się 29 osób, a po jednej
osobie głosowało za odpisem zerowym i zmniej-
szonym. Jeden głos był natomiast nieważny.

- Przy takim wyniku głosowania stanowisko
"Solidarności" mogło być tylko jedno - mówi
Małgorzata Benc, szefowa zawierciańskiego
Biura Terenowego Śląsko-Dąbrowskiej "S" i
jednocześnie wiceprzewodnicząca "S" Ochro-
ny Zdrowia w Zawierciu. - Związek ma obo-
wiązek reprezentować swoich członków, a są
to dorośli ludzie, którzy sami potrafią określić
co jest dla nich dobre.

Zerowy odpis, czyli w praktyce zlikwidowa-
nie funduszu socjalnego zaproponował dyrek-
tor szpitala, argumentując, że po ostatnich pod-
wyżkach płac zabraknie pieniędzy na wsparcie
socjalne dla pracowników.

- Być może lekarze i zarząd są zadowoleni z
podwyżek, ale średni i niski personel na pewno
nie - podkreśla Małgorzata Grabowska, prze-
wodnicząca "Solidarności" Ochrony Zdrowia
w Zawierciu. - Podstawowa miesięczna pensja
pielęgniarki w Siewierzu to 1.250 zł brutto, nie-
mal o jedną piątą mniej niż w innych miastach
naszego województwa. Dla zarabiających tyle
osób możliwość skorzystania z funduszu socjal-
nego jest często jedyną szansą na przysłowio-
we związanie końca z końcem w przypadku
nagłych wydatków.

Podstawowy stawka odpisu na fundusz
świadczeń socjalnych to obecnie nieco ponad
800 zł rocznie. W skali całego szpitala chodzi
zatem o kwotę rzędu niecałych 3 tys. zł mie-
sięcznie.                                                (zaw)

11 maja o godz. 18 w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górni-
czej-Strzemieszycach odprawiona zostanie Msza święta w intencji śp. Marka Mirynowicza
ofiarowana przez koleżanki i kolegów z NSZZ "Solidarność".
Mamy nadzieję na liczne uczestnictwo w nabożeństwie związkowców i pocztów sztanda-
rowych.

Naszej drogiej Koleżance

Barbarze Mentel
przekazujemy wyrazy najgłębszego współczucia

z powodu śmierci

MĘŻA
Pracownicy Biura Terenowego ZR NSZZ „Solidarność” w Sosnowcu

oraz koleżanki i koledzy z organizacji związkowych z obszaru działania BT.

Żegnajcie wcześniejsze emerytury
(www.onet.pl, 16 kwietnia 2007 r.)
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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”

29 kwietnia NSZZ "Solidarność" za-
prasza na IX Ogólnopolską Pielgrzymkę
do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w
Licheniu pod hasłem:

"Prowadź naz Matko, w powołaniu na-
szym".

Program pielgrzymki:
- 9.30 - powitanie pielgrzymów przy ba-

zylice górnej przez przewodniczącego ZR
Konin,

- 9.45 - różaniec,

- 10.15 - koncert pieśni patriotycznych,
- 11.20 - wprowadzenie pocztów sztanda-

rowych,
- 11.55 - powitanie związkowców przez

przwodniczącego KK Janusz Śniadka,
- 12.00 - Msza św. w intencji Ojczyzny i

"Solidarności" koncelebrowana przez ks.
bp. Wiesława Meringa,

- 13.45 - złożenie kwiatów pod pomnika-
mi: Jana Pawła II, ks.Jerzego i Powsta-
nia NSZZ "Solidarność".

Licheń:

Prowadź nas Matko!

Po wprowadzeniu stanu wojennego za-
częły powstawać niezależne podziemne
struktury, które walczyły z ówczesną wła-
dzą, głównie za pomocą informacji. Jed-
nym z największych osiągnięć podziem-
nej Solidarności w tej dziedzinie stało się
uruchomienie podziemnego radia. 12
kwietnia mija 25 lat od nadania pierw-
szej audycji Radia Solidarność.

Audycja ta została wyemitowana 12
kwietnia 1982 roku, drugiego dnia Wielka-

nocy, na wolnym paśmie UKF. Nadano ją z
dachu stołecznej kamienicy przy Grójeckiej
19/25 (na dole była kawiarnia "Melodia") o
godz. 21. Jej treścią były m.in. komunikaty
o więźniach z Rakowieckiej, trwała kilka
minut. Podczas audycji poproszono słucha-
czy, którzy złapali odbiór, o włączenie i
wyłączenie światła. Janusz Klekowski,
pierwszy spiker podziemnego Radia Solidar-
ność, wspomina nadawanie pierwszej audy-

cji jako jedną z najpiękniejszych chwil w
życiu. - Staliśmy wtedy na dachu i widzieli-
śmy jak Warszawa pod nami mruga świa-
tłami, które ludzie zapalali i gasili na znak,
że nas słyszą. Czułem euforię - opowiada
Klekowski.

Najpierw było o milicjantach
Pierwszy nadajnik dla Radia Solidarność

skonstruował inżynier elektronik Ryszard
Kołyszko. To był nadajnik na fale ultrakrót-

kie, tak niewielki, że można go było scho-
wać w teczce. Zbigniew Romaszewski, za-
łożyciel Radia Solidarność, nalegał w zimie
81/82 roku na pośpiech w jego budowie,
obawiając się, że "minie czas i duch w naro-
dzie upadnie". Perfekcjonista Kołyszko
chciał natomiast, żeby nadajnik był dosko-
nały, co przedłużało przygotowania. Nowy
nadajnik trzeba było sprawdzić. Sygnałem
próbnym była popularna w tym czasie pio-

senka o milicjantach "Chłopcy radarowcy".
- Pewnie nikt nie zauważył, że w marcu 1982
roku ta piosenka kilkakrotnie niespodziewa-
nie pojawiała się na UKF-ie" - wspominał
Janusz Klekowski.

Własną historię ma też sygnał Radia Soli-
darność. - Zbyszek i ja chcieliśmy, żeby to
była melodia patetyczna, zgodna z duchem
czasu, "Z dymem pożarów" czy "Rota".. Ale
co nam przyszło do głowy, to okazywało się,
że już gdzieś wykorzystano tę melodię. Zo-
sia Romaszewska, współtwórczyni Radia,
obstawała od początku przy pierwszych tak-
tach "Siekiera, motyka" - znanej warszaw-
skiej piosenki z czasów okupacji, co wyda-
wało się nam zbyt lekkie. W końcu na tym
stanęło i okazało się, że był to doskonały
pomysł - mówi pierwszy spiker Radia Soli-
darność.

Pod tapczanem i kołdrą
Nikt z twórców Radia Solidarność nie spo-

dziewał się aż takiego odzewu. Informacje

o odbiorze napływały z okolic Warszawy, a
nawet z Tarnobrzegu. Pierwsza audycja zo-
stała zauważona także przez inne media.
Reemitowały ją Radio Wolna Europa i Ra-
dio BBC. Doczekała się też komentarzy w
PRL-owskiej prasie, które dementowały
wieści o prześladowaniach więźniów na

Rocznica powstania podziemnej stacji:

Tu Radio Solidarność
Rakowieckiej. - Mózgiem Radia Solidarność
był Zbigniew Romaszewski, to on pisał tek-
sty pierwszych audycji. Nagrywaliśmy je
najpierw na taśmę na bardzo wiekowym
magnetofonie szpulowym. Aby uniknąć po-
głosu robiliśmy to klęcząc przed tapczanem
z głowami pod kołdrą. Czytaliśmy informa-
cje na przemian - ja i Zofia Romaszewska -
opowiadał Klekowski. Potem ekipę, począt-
kowo złożoną zaledwie z kilku osób, czekał
żmudny montaż nagranego materiału przy
pomocy nożyczek i taśmy klejącej.

Niektóre audycje Radia słychać było na-
wet w TVP np. podczas nadawania Dzien-
nika Telewizyjnego lub wtorkowych konfe-
rencji prasowych rzecznika rządu Jerzego
Urbana. Audycje nie trwały jednak dłużej
niż kilka minut, by milicja nie mogła namie-
rzyć nadajników. Radio Solidarność nada-
wało nieregularnie. O tym, kiedy będzie
można słuchać jego audycji, informowały
ulotki rozrzucane na ulicach. Programy
nadawano m.in. z Warszawy, Wrocławia,

Gdańska, Poznania i Krakowa. Pierwszy
etap działalności Radia zakończyło areszto-
wanie Zbigniewa Romaszewskiego pod ko-
niec sierpnia 1982 roku. Potem Radio Soli-
darność odrodziło się i nadawało aż do 1989
roku.

oprac. wg za www.pap.pl

Zbigniew Romaszewski - założyciel Radia Solidarność

Ulotka informująca o zbliżającej się audycji Radia Solidarność



W REGIONIE4 Nr 16  (601) • 17 kwietnia 2007 r.

11 kwietnia zakończył się trzeci proces
w sprawie pacyfikacji kopalń "Wujek" i
"Manifest Lipcowy". W maju Sąd Okrę-
gowy w Katowicach wyda wyrok.

Górnicy ranni od milicyjnych kul mają
nadzieję, że członkowie plutonu specjalne-
go biorący udział w akcjach nie zostaną po
raz trzeci uniewinnieni. Nie mają wątpli-
wości, kto odpowiada za śmierć dziewię-
ciu górników i ranienie kilkudziesięciu in-
nych. Nie szukają zemsty, chcieliby tylko,
by wreszcie - po ponad 25 latach od tych
tragicznych wydarzeń - padło słowo "win-
ni".

Za najmocniejszy dowód uważają zezna-
nia taterników szkolących zomowców pod-
czas obozów wspinaczkowych organizowa-
nych w Tatrach. W ich trakcie funkcjona-
riusze chętnie opowiadali o pacyfikacji ślą-
skich kopalń. Chwalili się też, w jaki spo-
sób strzelali do strajkujących górników.

W trakcie ostatniej rozprawy górnik ran-
ny podczas pacyfikacji kopalni "Manifest

Konferencja "Opór wobec stanu wojen-
nego na Śląsku i Zagłębiu" odbyła się w
Katowicach bez udziału... władz Śląsko-
Dąbrowskiej "Solidarności". Nikt na czas
nie pomyślał, a może nie zechciał pomy-
śleć, by organizować ją wspólnie z naj-
większym w kraju regionem "S".

Organizatorem konferencji, która w ostat-
nią sobotę odbyła się w katowickim hotelu
Qubus, była Fundacja Centrum Solidarno-
ści. Pomagały jej katowicki oddział IPN i
Stowarzyszenie "Pokolenie". Wiadomość o
tym, że konferencja odbywa się w Katowi-
cach, do Zarządu Regionu dotarła poprzez...
media. Zabrakło więc nie tylko propozycji
współorganizacji konferencji, ale nawet
zwykłego, wysłanego z odpowiednim wy-
przedzeniem, zaproszenia.

Szef Śląsko-Dąbrowskiej "Solidarności"
Piotr Duda nie wziął oczywiście udziału w
konferencji. Podobnie postąpili m. in. prze-
wodniczący Stowarzyszenia Represjonowa-
nych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego Eugeniusz Karasiński,
dziennikarz telewizyjny Adam Turula i
przewodniczący Społecznego Komitetu Pa-
mięci Górników KWK "Wujek" Krzysztof
Pluszczyk. - Do dyrekcji kopalni zaprosze-
nie dotarło faksem, kilkanaście godzin przed
konferencją - mówi Krzysztof Pluszczyk. -
To dziwne, bo kopalnia była jednym ze spon-
sorów. Nasz komitet i komisja "Solidarno-
ści" w ogóle nie dostali zaproszenia.

Piotr Duda przekazał organizatorom list,
w którym przypomniał, że to właśnie "Soli-
darność" od lat kultywuje pamięć o najnow-
szej historii Polski. Podkreślił, że brak za-
proszenia dla Związku do współorganizo-
wania konferencji świadczy, że jej organi-
zatorzy nie dostrzegają tych wieloletnich
wysiłków. - Taką postawę odbieram jako lek-
ceważenie 115 tys. członków Śląsko-Dą-
browskiej "Solidarności". Przykro mi, że
wśród nas nadal znajdują się ludzie, którym
zależy na dzieleniu naszego Związku - na-
pisał Piotr Duda.

Szef Śląsko-Dąbrowskiej "S" przypomniał
w liście o uroczystościach podpisania Poro-
zumienia Jastrzębskiego i pacyfikacji KWK
"Wujek", które co roku są organizowane
przez Związek. Ale to nie jedyne przykłady
kultywowania przez "Solidarność" pamięci
o tym, co w niedawnej przyszłości zdarzyło
się w naszym regionie. Każdego roku w
poszczególnych komisjach "Solidarności" i
biurach terenowych czci się pamięć  organi-
zowanych w latach 80. protestów, które do-
prowadziły do zmian w naszym kraju.
Związkowych pocztów nie brakuje na wie-
lu uroczystościach w innych regionach.
Związek nie zapomina też o tych, którzy
kiedyś pracowali dla „S”, a których już nie
ma wśród nas. Jak widać, to wszystko było
za mało, aby zostać zaproszonym na wspo-
mnianą konferencję.

Wojciech Gumułka

Pokolenie nie po kolei...
Współorganizatorem konferencji było

katowickie Stowarzyszenie Pokolenie. Już
poprzednio zasłynęło ono z dość wybiór-
czego podejścia do historii. W interneto-
wej "Encyklopedii Solidarności", którą Po-
kolenie przygotowywało m. in. za pienią-
dze za pieniądze Ministerstwa Kultury,
wśród umieszczonych już w sieci 800 bio-
gramów czołowych działaczy opozycji
zabrakło tego najważniejszego - przywód-
cy "Solidarności" Lecha Wałęsy. Szef sto-
warzyszenia Przemysław Miśkiewicz tłu-
maczył potem, że biogram Wałęsy chciał
przygotować "szczególnie starannie", dla-
tego póki co go... nie przygotował. Z ko-
lei zbyt długą nazwą Społecznego Komi-
tetu Pamięci Górników Poległych 16 grud-
nia 1981 r. w KWK "Wujek" Miśkiewicz
tłumaczył nieumieszczenie jej na głównej
stronie albumu o pacyfikacji kopalni. Co
ciekawe - to właśnie Komitet zdobył na
album pieniądze i odegrał główną rolę przy
przygotowywaniu jego treści.

Katowice:

Konferencja bez „Solidarności”

Pacyfikacja KWK „Wujek”:

W oczekiwaniu na wyrok

Od tragicznych wydarzeń Grudnia 1981 r. minęło

ponad 25 lat, a winni śmierci 9 górników i ranienia

kilkudziesięciu innych wciąż nie zostali ukarani

Lipcowy" Czesław Kłosek ujawnił, że po
zakończeniu akcji dowódca plutonu specjal-

nego i dowódca śląskie-
go ZOMO otrzymali
wysokie odznaczenia
państwowe. Zdaniem
Czesława Kłoska ten
dowód jest bardzo waż-
ny, gdyż wcześniej ge-
nerał Wojciech Jaru-
zelski podkreślał, że
funkcjonariusze, którzy
brali udział w pacyfika-
cjach nie otrzymywali
żadnych nagród. - Gene-
rał łgał bo sam osobiście
ich odznaczył na wnio-
sek szefa MSW - mówił
Kłosek.

Przewodnicząca skła-
du orzekającego sędzina
Monika Śliwińska po-
informowała oskarżo-

nych, że jeżeli sąd dopatrzy się ich winy,
możliwa będzie zmiana kwalifikacji czynu

z "udziału w bójce z użyciem broni palnej"
na "zbrodnię komunistyczną, a nawet zabój-
stwo", za które grozi kara dożywotniego
więzienia.

Red.

Trzeci proces w sprawie pacyfikacji ko-
palń "Wujek" i "Manifest Lipcowy" trwał
ponad 2,5 roku. Podczas 95 rozpraw Sąd
Okręgowy w Katowicach przesłuchał 300
świadków.

Pierwszy proces rozpoczął się w mar-
cu 1993 r. przed ówczesnym Sądem Wo-
jewódzkim w Katowicach. Przesłuchano
280 świadków, odbyło się ponad 150 roz-
praw, a akta sprawy liczą 37 tomów. Po
czterech latach i ośmiu miesiącach zapadł
wyrok uniewinniający 9 zomowców,
wobec innych sprawę umorzono. Jednak
Sąd Apelacyjny w Katowicach dopatrzył
się wielu nieprawidłowości formalnych i
w grudniu 1998 r. przekazał sprawę do
ponownego rozpatrzenia.

Drugi proces rozpoczął się 20 paździer-
nika 1999 r. i trwał dwa lata. Podobnie
jak poprzedni zakończył się wyrokiem
uniewinniającym członków plutonu spe-
cjalnego.
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- Jestem pełen podziwu wobec tak mło-
dych ludzi, jak również ich wychowawców
i nauczycieli, którzy dzisiaj, w 2007 roku,
zechcieli dotknąć tak niemodnych tematów,
jak wspomnienia z czasów represji, wspo-
mnienia walk o wolność i niepodległość,
walk o nową rzeczywistość - powiedział wi-
cewojewoda śląski Artur Warzocha, inau-
gurując w Sali Marmurowej Urzędu Wo-
jewódzkiego uroczyste rozstrzygnięcie kon-
kursu historyczno-literackiego na temat
"Wojna przeciwko narodowi grudzień
1981-czerwiec 1989. Stan wojenny i jego
konsekwencje oczami współczesnej mło-
dzieży."

Konkurs zorganizowany został z inicjatywy
Stowarzyszenia NZS 1980 dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych pod patronatem Śląskie-
go Kuratora Oświa-
ty, rektora Uniwersy-
tetu Śląskiego i rek-
tora Akademii Eko-
nomicznej w Kato-
wicach. Miał na celu
m.in. popularyzację
wiedzy na temat naj-
nowszej historii Pol-
ski, upowszechnia-
nie wydarzeń z lat
1981-1989 związa-
nych z działalnością
na rzecz odzyskania
niepodległości, mo-
tywowanie uczniów
do udziału w życiu
społecznym oraz
uwrażliwianie ich na dostrzeganie związków
obecnej rzeczywistości z odległymi dla nich
wydarzeniami.

- Dla was, ludzi kilkunastoletnich, czasy sta-
nu wojennego to przecież prehistoria - mówił
do młodzieży A.Warzocha - Ale bez przeszło-
ści nie ma przyszłości. Macie to szczęście, że
urodziliście się w wolnej Polsce i jeszcze ma-
cie bezpośredni kontakt z ludźmi, którzy wal-
czyli o ten wolny kraj. Ten kontakt jest nie do
przecenienia, ponieważ na podstawie relacji
tych ludzi możecie przeżywać odległe wam
czasy. Stokrotnie dziękuję za to, że podjęli-
ście się tego trudnego, ale jakże wdzięcznego
zadania.

Obecny na uroczystości wicekurator oświaty
Krzysztof Chodorowski podkreślił, że dzię-
ki zaangażowaniu organizatorów przedsię-
wzięcia, nauczycieli i uczniów, konkurs oka-
zał się niezwykle owocny. Wskazał, że w tam-
tych haniebnych czasach bardzo znaczącym
wydarzeniem dla całego społeczeństwa pol-
skiego była wizyta Ojca Świętego Jana Paw-

ła II w 1993 roku w Ojczyźnie. Przypomniał
sens słów, z którymi Papież zwrócił się do
młodzieży na Westerplatte.

- Jan Paweł II powiedział wówczas, że każ-
dy młody Polak powinien mieć w swoim ży-
ciu jakieś Westreplatte i powinien stawiać so-
bie wymagania, choćby nikt od niego niczego
nie wymagał. Wy swoim uczestnictwem w
konkursie udowodniliście, że macie przyczół-
ki na miarę bohaterskiego Westerplatte.

Zdaniem konkursowego jury poziom 30-u
nadesłanych prac był bardzo wysoki. Laureat-
ką konkursu została Marzena Rosynek,  któ-
ra w nagrodę weźmie udział w dwutygodnio-
wym kursie języka angielskiego w Wielkiej
Brytanii.

W uroczystości rozstrzygnięcia konkursu
uczestniczyli również członkowie Prezydium

Zarządu Regionu Bogdan Biś i Mirosław
Truchan, którzy wręczyli laureatom nagrody
ufundowane przez Śląsko-Dąbrowską "Soli-
darność".                        Beata Gajdziszewska

W Warszawie obradował Zespół Trój-
stronny ds. bezpieczeństwa socjalnego gór-
ników.

Strona związkowa zauważa, że dzięki obec-
ności Krzysztofa Tchórzewskiego, nowego
wiceministra gospodarki odpowiedzialnego za
górnictwo, przebieg obrad był zgoła inny, niż
za czasów wiceministra Pawła Poncyliusza.
Związkowcy podkreślają, że posiedzenie miało
bardzo merytoryczny i rzeczowy charakter.

Strony ustaliły, że nie dojdzie do sprzedaży
pojedynczych kopalń. Ten zapis został wykre-
ślony z rządowej "Strategii dla górnictwa".
Rozmawiano również o dokapitalizowaniu
Kompani Węglowej S.A.

- Przedstawiciele rządu zadeklarowali, że
przeznaczone zostaną środki na ten cel. O ich
wysokości zostaniemy poinformowani na ko-
lejnym posiedzeniu Zespołu - oznajmia prze-
wodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Wę-
gla Kamiennego Dominik Kolorz.

W trakcie obrad pojawiły się jednak pewne
rozbieżności dotyczące kwestii zgazowywa-
nia węgla i produkcji paliwa płynnego z tego
surowca. Strona związkowa domaga się, by w
"Strategii dla górnictwa" pojawił się zapis, że

jest to element narodowego programu rozwo-
ju i strategii. Minister Tchórzewski oświadczył,
że jeżeli ten zapis zostanie pozytywnie skon-
sultowany z ministrem ds. rozwoju regional-
nego Grażyną Gęsicką, to wówczas możli-
we będzie ujęcie go w rządowym programie
dla górnictwa.

- Zainteresowaliśmy również uczestników
posiedzenia pomysłem powołania grupy ka-
pitałowej obejmującej zarówno producentów
węgla energetycznego, jak również przedsię-
biorstwa sektora elektroenergetycznego - re-
lacjonuje Dominik Kolorz - Dyskusje nad tym
pomysłem zainicjujemy podczas kolejnego
spotkania trójstronnego, na którym również
przedstawiciele rządu mają przedstawić swo-
je zamiary dotyczące ewentualnej prywatyza-
cji  spółek węglowych.

Na posiedzeniu rząd podtrzymał swoją kon-
cepcję, by samodzielna kopalnia "Budryk"
S.A. w Ornontowicach została połączona z
Jastrzębską SpółkąWęglową S.A. Związkow-
cy nie zabierali głosu w tej sprawie, uznając,
że najpierw muszą zapoznać się z rządowymi
planami dotyczącymi prywatyzacji kopalń.

- Wtedy też odniesiemy się do koncepcji

Minister Skarbu Wojciech Jasiński był
gościem Śląsko-Dąbrowskiej "Solidarno-
ści".

W czwartek 12 kwietnia minister spotkał
się z przewodniczącym Piotrem Dudą i
członkami Prezydium ZR. - Chcieliśmy, by
minister zapoznał się ze stanowiskiem stro-
ny społecznej w sprawie najistotniejszych
problemów gospodarczych regionu - mówi
Piotr Duda. Za takie uznaje m. in. przyszłość

Zarząd Regionu:

Minister skarbu pomoże

Od lewej: Piotr Duda, Henryk Moskwa,

Wojciech Jasiński i Tomasz Pietrzykowski

spółki Tramwaje Śląskie, Górnośląskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowi-
cach i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

w Katowicach. Jak mówi
przewodniczący Śląsko-
Dąbrowskiej "S", można
się spodziewać, że w
wielu z zasygnalizowa-
nych ministrowi proble-
mów postara się on po-
móc. Sytuacja panująca
w tych spółkach miała
być omawiana podczas
niedawnego posiedzenia
Wojewódzkiej Komisji
Dialogu Społecznego. I
faktycznie była, tylko że
bez obecności ministra
Jasińskiego, który na to
posiedzenie nie dotarł.

Na zaproszenie "Soli-
darności" w spotkaniu

uczestniczyli też szef wojewódzkich struk-
tur OPZZ Henryk Moskwa oraz Dariusz
Trzcionka z ZZ Kadra. Ministrowi towa-
rzyszyli m. in. wojewoda śląski Tomasz Pie-
trzykowski i wicewojewoda Artur Warzo-
cha.

Wojciech Gumułka

Podczas pobytu w Katowicach minister
Jasiński poinformował, że Skarb Państwa
przekaże KZK GOP 100 proc. akcji Tram-
wajów Śląskich. - Nie mam woli powstrzy-
mywania tego procesu - jego zakończenie
trzeba liczyć w tygodniach - powiedział Ja-
siński. Przez ostatnich kilka miesięcy mię-
dzy ministerstwem a KZK GOP miał miej-
sce spór o wielkość przekazywanego pa-
kietu akcji. Związek wystąpił w paździer-
niku ubiegłego roku o przekazanie całej
spółki, ministerstwo w styczniu zaofero-
wało przekazanie 85 proc. akcji tej pań-

stwowej firmy. - Nie miałem intencji, by
minister skarbu dysponował jakąś częścią
akcji, musiałem mieć jednak pewność, że
żadnych pieniędzy nie będzie trzeba do
tego dopłacać. Podejmując tego typu dzia-
łania muszę zwracać uwagę, by nie powsta-
wały problemy z ewentualnymi roszcze-
niami - wyjaśniał minister skarbu. - Te 15
proc. byłoby konieczne do zachowania,
jeśli TŚ miałyby być prywatyzowane.
Tymczasem nikt nie mówi o prywatyzacji
- docelowo całość akcji trafi do samorzą-
dów - podkreślił Wojciech Jasiński

Historia:

Bez przeszłości

nie ma przyszłości

Konkurs był dla uczniów bardzo trudnym,

a zarazem wdzięcznym wyzwaniem

Zbigniew Kopczyński,
prezes Stowarzyszenia NZS 1980:

- Tym kon-
kursem chcie-
liśmy upamięt-
nić 25 rocznicę
ogłoszenia sta-
nu wojennego.
Chc ie l i śmy
sprowokować
młodzież do
historycznej
aktywności. Byliśmy zaskoczeni tak du-
żym zainteresowaniem konkursem, a
jeszcze bardziej wysokim poziomem prac
oraz niezwykłą dojrzałością młodzieży.

Daria Hernas, uczennica
II Liceum Ogólnokształcącego
im. C.K. Norwida w Tychach,
laureatka III nagrody w konkursie:

- W mojej pra-
cy zamieści-
łam historie
dwóch działa-
czy opozycyj-
nych, do któ-
rych dołączy-
łam własne
opinie i prze-
myślenia na

temat stanu wojennego. Dla kilkunasto-
latki nie było to łatwe zadanie. Z nagro-
dy jestem bardzo zadowolona, choć mu-
szę przyznać, że się jej zupełnie nie spo-
dziewałam.

Górnictwo:

Wreszcie merytorycznie!

połączenia "Budryka" z JSW - zapowiadają.
Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ

"Solidarność" KWK "Budryk" Andrzej Po-
wała uważa, że za przyłączeniem kopalni do
JSW załoga powinna opowiedzieć się w refe-
rendum..

- Polskiego górnictwa nie trzeba prywaty-
zować - mówi - Należy tylko wyznaczyć od-
powiednich ludzi do kierowania kopalniami.
Wówczas znajdą się środki i na inwestycje i
na wynagrodzenia. Załoga powinna czuć się
bezpieczna. My postaramy się przekazać jej
jak najwięcej informacji na temat, zarówno
korzyści jak i zagrożeń, wynikających z przy-
łączenia do JSW.

Beata Gajdziszewska
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Przed laty sprawy ekologii były w Cho-
rzowie mocno zaniedbane. W mieście,
gdzie wszystkie normy zanieczyszczeń
były wielokrotnie przekraczane, o ochro-
nie środowiska lepiej było wręcz nie wspo-
minać. Kilkugodzinny pobyt w centrum
kończył się nieodmiennie tym, że ubranie
pokrywało się kropkami sadzy. Za to prze-
jeżdżając obok rynku można było zoba-
czyć jak w hucie "Kościuszko" wytapia
się stal.

Te "atrakcje" należą już do przeszłości.
Obecnie w Chorzowie coraz skuteczniej re-
kultywuje się tereny poprzemysłowe, a przy-
roda odżywa. Nawet tereny, które do nie-
dawna wydawały się niegodne ekologicznej
uwagi, traktowane kiedyś jako składowiska
odpadów, uwolnione po dziesiątkach lat od
nieodpowiedzialnej działalności gospodar-
czej człowieka i pozostawione naturze, sta-
ją się piękne do tego stopnia, że warto je
chronić. W ostatnich latach w mieście wy-
znaczono dwa obszary prawnie chronione.
Są to "Żabie Doły" - obszar na pograniczu
Bytomia i Chorzowa i "Uroczysko Buczy-
na" w Chorzowie Batorym przy granicy z
Rudą Śląską. Tym ostatnim terenem zarzą-
dzają Lasy Państwowe.

Wizytówka z pustułką w tle
Widocznym znakiem przemian zachodzą-

cych w gminie jest fakt, że do Chorzowa
powróciły gatunki ptaków, których nie spo-
tykano od dziesięcioleci. Zauważalne stało
się to... nawet w centrum miasta. Od trzech
lat gmach Urzędu Miasta w Chorzowie
upodobała sobie para pustułek - dość rzad-
kich ptaków z rodziny jastrzębiowatych, któ-
re postanowiły osiedlić się właśnie tam.
Dzicy lokatorzy zyskali tak wielką sympa-
tię interesantów odwiedzających Urząd, że
władze miasta zdecydowały się na zainsta-
lowanie w pobliżu gniazda małej kamery.
Przez długi czas odwiedzając stronę inter-
netową UM, stanowiącą wizytówkę miasta,
wystarczyło kliknąć w odpowiedni odno-
śnik, by sprawdzić, co słychać u skrzydla-
tych lokatorów.

Ta atrakcja była z pewnością bardziej sym-
patyczna, niż dawna - czyli podziwianie
wytopu stali w hucie "Kościuszko", której
działalność została zresztą maksymalnie zre-
dukowana. Obecnie pracują tam już jedynie
dwie walcownie. Na terenach niegdyś nale-
żących do zakładu powstał już ogromny su-
permarket, lecz wciąż trwają dyskusje, jak
zagospodarować pozostałe mienie.

Problem zagospodarowania poprzemysło-
wych terenów w Chorzowie jest poważny,
gdyż wiele zakładów produkcyjnych usytu-
owanch było nieopodal centrum. Sporą część
należących niegdyś do nich terenów miasto
sprzedało firmom, które przedstawiły inte-
resujące pomysły dotyczące ich nowego za-
gospodarowania. Do takich zakładów nale-
ży "Pro logist", który wykupił tereny w Cho-
rzowie Batorym na dawnej hałdzie. Obec-
nie hałdy już nie ma. Żużle zostały wywie-
zione, podłoże umocniono i teraz na terenie
dawnego składowiska pojawiły się nowe
obiekty przemysłowe o charakterze maga-
zynowo-składowym.

- Nie narzucamy nowym właścicielom te-
renu konkretnej koncepcji rekultywacji, któ-
rą zmuszeni byliby realizować - mówi Ewa

Lorenc, naczelnik Wydziału Ochrony Śro-
dowiska w Chorzowie. - Nowi właściciele
mają więc możliwość wykazania się własną
inwencją.

Wkrótce zagospodarowane zostaną obsza-
ry należące do b. KWK "Prezydent". Będzie
tam prowadzić obwodnica. Przejmie ona
cały ruch kołowy z kierunku Katowic. Dzię-
ki temu przedsięwzięciu, mieszkańcy cen-
trum, uwolnieni od komunikacyjnego zgieł-
ku, będą mogli cieszyć się spokojem i ciszą.
Drogą zarządzać będą władze miasta.

W pobliżu Żabich Dołów na terenach bę-
dących niegdyś własnością KWK "Barba-
ra" powstanie osiedle domków jednorodzin-
nych. Wykupiła je już pewna firma dewelo-
perska.

 - Zależy nam na dalszej wyprzedaży te-
renów poprzemysłowych - mówi E. Lorenc.
- W UM działa Wydział Rozwoju i Promo-
cji Miasta, którego zadaniem jest m.in. wy-
szukiwanie inwestorów zainteresowanych
nabywaniem takich obszarów. Są one naj-
częściej oddalone od ścisłej zabudowy
mieszkaniowej, więc cieszymy się, kiedy
pojawiają się nowi inwestorzy, którzy są
gotowi te tereny zagospodarować. Te trans-
akcje są korzystne nie tylko dla nabywcy,
który zyskuje tereny niezbędne dla rozwoju
firmy, lecz także dla miasta, gdyż na miej-
scach dawniej bezużytecznych powstają
nowe zakłady, a tym samym - również miej-
sca pracy. Sporo terenów poprzemysłowych
pozostaje jednak jeszcze w rękach sukceso-
rów zlikwidowanych zakładów i to oni za-
decydują, jak zagospodarować tereny, które
przypadły im w spadku. Mamy nadzieję, że
wykorzystają je zgodnie z interesem miesz-
kańców naszej gminy. Miasto ma pewien
nadzór nad tymi terenami, gdyż nowy wła-
ściciel zanim zacznie realizować swoje
przedsięwzięcia, musi pozyskać zgodę
władz. Wizja nabywcy terenu musi być
zgodna z planem zagospodarowania prze-
strzennego miasta.

W Chorzowie zadbano nie tylko o to, aby
w mieście przyjemniej się żyło i lżej oddy-
chało. Walory odzyskują także tereny nie-
gdyś zaniedbane przyrodniczo, a więc wspo-
mniane już "Żabie Doły" i "Buczyna". Dla
obu tych obszarów opracowano ścieżki dy-

daktyczne i wydano starannie ilustrowane
przewodniki. Stanowią one cenną pomoc
naukową dla nauczycieli organizujących
wycieczki szkolne do tych uroczych zakąt-
ków. A są warte zwiedzania i to - jak za-
pewniają autorzy opracowań - o każdej
porze roku.

Zaginiony świat „Buczyny”
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Uro-

czysko Buczyna" jest swego rodzaju ewe-
nementem. Ten niewielki powierzchniowo

teren (65,32 ha) usytuowany w centrum
GOP-u, otoczony jest dużymi miastami (Ka-
towice, Chorzów i Ruda Śląska) oraz licz-
nymi, bardzo uciążliwymi dla środowiska
zakładami przemysłowymi i gęstą siecią
szlaków komunikacyjnych. Mimo tego
wciąż trwa i funkcjonuje niczym przysło-
wiowy "zaginiony świat". Jest to fragment
środowiska przyrodniczego, którego czło-
wiek nie tylko, że nie zniszczył całkowicie,
ale które w niewielkim stopniu zdołał prze-
obrazić. Odznacza się on bardzo cennymi
walorami przyrodniczymi i rzadką w GOP-
ie bioróżnorodnością. Spotkamy tu zadzi-
wiające bogactwo flory i fauny. Do uroczy-
ska należy pięć zbiorowisk leśnych, przy
czym trzy z nich są dobrze zachowane i mają
charakter naturalny.

Nauczyciele organizujący wycieczki do
uroczyska podkreślają, że teren ten dosko-
nale nadaje się do prowadzenia badań na-
ukowych z zakresu botaniki, zoologii i eko-
logii. Poprzez nagromadzenie na niewielkiej
powierzchni znacznej ilości obiektów i zja-
wisk przyrodniczych, "Buczyna"pełni funk-
cję cennego poligonu edukacyjnego zarów-
no dla studentów pobliskich uczelni,
uczniów wszystkich typów szkół i miłośni-
ków przyrody.

Położenie uroczyska sprawia, że zaledwie
w kilkanaście minut można przenieść się z
centrum Chorzowa w zupełnie inny świat.
Wędrując po tym terenie, można poznać
dobrze zachowane zbiorowiska leśne, o na-
turalnym charakterze i dorodnych drzewo-
stanach z udziałem licznych drzew pomni-
kowych. Dla kontrastu ścieżka prowadzi tak-
że przez fragmenty lasu silnie przekształco-
ne i zdegenerowane przez działalność czło-

wieka. Takie poprowadzenie zwiedzających
było możliwe dzięki temu, że "Uroczysko
Buczyna" znajduje się bezpośrednio nad
pokładami węgla kamiennego, eksploatowa-
nymi przez okoliczne kopalnie.

Bogactwa „Żabich Dołów”
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Ża-

bie Doły" został utworzony w 1997 r.
Zajmuje 226,24 ha. Zachodnia część oma-

wianego terenu należała w przeszłości do
gminy Rozbark, a pozostała do Maciejko-
wic. Pierwotny krajobraz na obszarze Ża-
bich Dołów został niemal całkowicie prze-
kształcony przez człowieka. Występujące w
podłożu skały triasowe wykształciły się w
postaci dolomitów i wapieni. Zalegają one
na głębokości od 50 do 100 metrów. Dolo-
mity te, zwane kruszconośnymi, ze wzglę-
du na występujące w nich rudy cynku i oło-
wiu eksploatowano już od XII w. Wraz z
postępującym rozwojem techniki górniczej
sięgano po coraz głębiej zalegające zasoby.
Opuszczone wyrobiska górnicze często ule-
gały zawałom. Doprowadziło to do piono-
wych przemieszczeń skał, dzięki którym na
powierzchni terenu tworzyły się malowni-
cze niecki, leje i zapadliska w ulegających
obniżeniu fragmentach terenu stopniowo
powstawały obszary podmokłe, zalewiska i
stawy.

Obecnie w Żabich Dołach można podzi-
wiać szerokie pasy trzcin, turzycowiska i
podmokłe łąki. Zbiorniki wodne zajmują
łącznie 35 ha powierzchni. Pasy i półwyspy
roślinności wodnej wynurzonej stanowią 7.6
ha. Wśród roślinności dominuje trzcina po-
spolita (70% powierzchni), a resztę zajmuje
pałka wąskolistna i pałka szerokolistna. Śro-
dowisko to upodobało sobie również wiele
grup zwierząt, np. ptaków i płazów, które
znalazły tu dogodne warunki do rozrodu i
przezimowania. Teren ten związany jest z
przemysłem i stanowi historyczny obraz
części Górnego Śląska, dlatego administra-
cja samorządów gminnych ustaliła, że wszel-
ka działalność wprowadzająca zmiany na
tym terenie będzie konsultowana z inicjato-
rami i projektodawcami ustanowionego ze-
społu przyrodniczo-krajobrazowego Żabie
Doły, czyli z Polskim Towarzystwem Przy-
jaciół Przyrody "Pro Natura".

O ochronę cennego zespołu przyrodnicze-
go dbają nie tylko przedstawiciele admini-
stracji, ekolodzy i społeczność lokalna. W
działalność tę zaangażowali się także ucznio-
wie i nauczyciele ze szkół bytomskich (Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących nr 1 i Spo-
łeczne Liceum Ogólnokształcące), Towarzy-
stwo "Pro Natura" i Dział Przyrody Muzeum
Górnośląskiego, a nawet... prywatne gimna-
zjum z Louisenlund z okolic Hamburga.

Elżbieta Budzyńska
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Przemysł ustępuje przyrodzie

Nie wiadomo jeszcze, kto i w jaki sposób

zrekultywuje tereny po hucie „Kościuszko”
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28 kwietnia każdego roku związkow-
cy na całym świecie  obchodzą Świato-
wy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy
Pracy i Chorób Zawodowych. W Polsce
obchody tego dnia zainicjował w 1991 r.
NSZZ "Solidarność" organizując z tej
okazji okolicznościowe seminaria, kon-
ferencje, odczyty, audycja radiowe i te-
lewizyjne. Odprawiane są msze święte w
intencji ofiar wypadków przy pracy i cho-
rób zawodowych.

Na świecie ten dzień obchodzony jest
od 1996 r.

Organizatorami ogólnokrajowych ob-
chodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar
Wypadków przy Pracy i Chorób Zawo-
dowych w 2007 r. jest Komisja Krajowa
oraz Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ
"Solidarność".

Dzień 28 kwietnia jest okazją do sku-
pienia się nad problematyką bezpieczeń-
stwa i  zdrowia w miejscu pracy i na sta-
nowisku pracy.

Obchody 28 Kwietnia poświęcone upa-
miętnieniu ofiar wypadków przy pracy i
chorób zawodowych, niech będą przesła-
niem nadziei dla żyjących i pracujących.

Prosimy wszystkie organizacje zakłado-
we o uczczenie  "28 Kwietnia" we wła-
snych strukturach organizacyjnych, wspo-
minając tych, którzy wskutek wypadków
przy pracy lub chorób zawodowych opu-
ścili  grono pracowników i kolegów.

Niech widocznym znakiem pamięci o
nich będzie zapalony w tym dniu znicz.

XII Światowy Dzień
Pamięci Ofiar

Wypadków przy Pracy
i Chorób Zawodowych

Związkowców z Sekcji Krajowej Prze-
mysłu Zbrojeniowego NSZZ "Solidar-
ność" mocno zaniepokoiły destrukcyjne
propozycje wiceministra gospodarki Paw-
ła Poncyliusza, od niedawna odpowie-
dzialnego za branże zbrojeniową, doty-
czące zmian w rządowym programie dla
tego strategicznego sektora.

Minister zakwestionował podpisane wcze-
śnie założenia programu o utworzeniu gru-
py kapitałowej, która tworzyłaby polski
przemysł zbrojeniowy.

Zdaniem Poncyliusza inwestowanie w tę
branżę jest nieopłacalne. Na ostatnim posie-
dzeniu Zespołu Trójstronnego poinformował
stronę społeczną, że dozbrajenie polskiej
armii może odbywać się w oparciu o zakup
broni wyprodukowanej zagranicą.

- Zupełnie nie rozumiemy takiego podej-
ścia do naszej branży, która przecież stano-
wi istotny element suwerenności i bezpie-
czeństwa państwa - wskazuje biorący udział
w pracach Zespołu przewodniczący zakła-
dowej "S" w gliwickich zakładach zbroje-
niowych "Bumar-Łabędy" Zdzisław Goli-
szewski - Zgodnie z podpisanymi uzgodnie-
niami Zespołu Trójstronnego scalenie zakła-

dów zbrojeniowych miała umożliwić usta-
wa holdingowa, która do tej pory nie zosta-
ła opracowana.

Minister zaproponował, by branża prze-
jęła wszystkie wojskowe zakłady remonto-
we. Związkowcy wskazują, że przy tak ma-
łych zamówieniach polskiej armii, sektor nie
jest  w stanie udźwignąć ciężaru restruktu-
ryzacji zatrudnienia. Argumentują, że takie
działania są nieuczciwe w stosunku do pra-
cowników zatrudnionych w branży zbroje-
niowej. Ich zdaniem, zakłady remontowe
najpierw powinny zostać zrestrukturyzowa-
ne i dopiero wówczas, te z największymi
szansami ekonomicznymi, można by włą-
czyć do zbrojeniówki.

Podobna sytuacja jest z wojskowymi
ośrodkami badawczo-rozwojowymi. Ośrod-
ki bardzo często nie realizują programów,
na które wcześniej otrzymały fundusze. Stro-
na związkowa proponuje, by je włączyć do
sektora na zasadzie branżowej, pod warun-
kiem, że będą one pracować na bieżące po-
trzeby modernizacji uzbrojenia. Wtedy też
zakończyłaby się wirtualna działalność
ośrodków, pochłaniająca olbrzymie pienią-
dze.                             Beata Gajdziszewska

Pijani wandale zdewastowali wystawę
"Twarze katowickiej bezpieki".

Ekspozycja przygotowana przez katowic-
ki Instytut Pamięci Narodowej odsłonięta
została 31 marca. Ukazywała 84 sylwetki
najważniejszych funkcjonariuszy katowic-
kiej SB. Adam Dziurok z katowickiego IPN
zapewnia, że eksponaty wkrótce zostaną
naprawione i powrócą na katowicki rynek.

Red.

W kolejnych numerach Tygodnika Śląsko-
Dąbrowskiego będziemy prezentować Pań-
stwu odkryte przez IPN "Twarze katowic-
kiej bezpieki".

Józef Jurkowski - (Józef Jungman)
Ur. 30 marca 1913 r. w Lublinie
W UB w latach 1944-1956

– 1945 p.o. kierow-
nika Grupy
Operacyjnej MBP
na województwo
śląskie

– 1945-1948
kierownik szef
WUBP w Byd-
goszczy

– 1948-1950 szef
WUBP w Gdańsku

– 1951 starszy inspektor Inspektoratu
Ministra BP

– 1951-1956 dyrektor Departamentu V
KdsBP (ochrona transportu)
W 1956 r. pełnił służbę w Międzynarodo-

wej Komisji Nadzoru Kontroli w Wietnamie.
Przyjechałem do Katowic w styczniu 1945
r. organizować Urząd Wojewódzki Bezpie-
czeństwa. Miałem za sobą 60 ludzi zebra-
nych z Rzeszowa. Potrzeba mi było ludzi.
Trzonu dostarczyło mi Zagłębie, ale to nie
wystarczyło. Wiedziałem, że w kieleckim była
szeroka partyzantka AL.-owska, a ponieważ
był ze mną Połowniak, posłałem go do swo-
jej wioski i on stamtąd ściągnął mi ok. 200
mało piśmiennych, ale najwierniejszych bo-
jowców AL.-owców.

Józef Wargin-Słomiński
Ur. 16 marca 1904 r. w Jastrzębcu, pow.

Złotów.
W UB w latach 1945-1949

– 1945 p.o. kierow-
nika Wydziału IV
Departamentu I
MBP (ochrona
gospodarki)

– 1945-1946 szef
WUBP w Kato-
wicach

– 1946-1947
zastępca naczelni-
ka Wydziału II Samodzielnego MBP
(wywiad)

– 1947 zastępca naczelnika Oddziału IV
Wydziału II Samodzielnego MBP

– 1947-1949 naczelnik Wydziału I
Departamentu I MBP (kontrwywiad)

... jako kierownik słaby, w służbie i życiu
pozasłużbowym cechowały go nawyki dygni-
tarskie, nie posiadał należytego autorytetu
wśród pracowników i podwładnych.

Józef Kratko
Ur. 16 września

1914 r. w Pińsku
W MO/UB w la-

tach 1944-1956
– 1944-1945 szef

Inspektoratu KG
MO

– 1945-1946
komendant
wojewódzki MO
w Katowicach

– 1946-1947 szef WUBP w Katowicach
– 1947-1953 dyrektor Departamentu IV

MBP (ochrona gospodarki)
– 1953-1954 dyrektor Departamentu

Szkolenia MBP
– 1955-1956 wicedyrektor i p.o. dyrektora

Departamentu VII KdsBP (śledczy)

red.

Prezes Kompanii Węglowej Grzegorz
Pawłaszek poinformował, że jeszcze w
tym roku kopalnia "Silesia" w Czecho-
wicach Dziedzicach zostanie sprzedana.

Zdaniem Pawłaszka nie będzie to prywa-
tyzacja tylko, sprzedaż zorganizowanej czę-
ści majątku.

- Chcielibyśmy to zrobić jak najszybciej,
w najbliższym czasie przygotowujemy ma-
jątek do sprzedaży - mówił prezes KW pod-
czas konferencji prasowej.

Nie osiągnięto porozumienia, w prowa-
dzonych w ramach sporu zbiorowego ne-
gocjacjach pomiędzy związkowcami "So-
lidarności" z gliwickiego Opla a praco-
dawcą.

Przedmiotem sporu są niezrealizowane
żądania płacowe. Zakładowa "S" domaga się
dla załogi 6 bonusów w wys. 500 zł, które
miałyby zostać wypłacone jeszcze w bieżą-
cym roku oraz podwyżki wynagrodzeń o 450
zł dla każdego pracownika obowiązującej od
przyszłego roku.

- Fiasko negocjacji spowodowało, że
zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów
zbiorowych, zmuszeni zostaliśmy do rozpo-
częcia mediacji - oznajmia przewodniczący

Przemysł zbrojeniowy:

Pod rządami

Poncyliusza

IPN:

Zdewastowana wystawa

zakładowej "S" Sławomir Ciebiera - Na
mediatora proponujemy przedstawiciela Eu-
ropejskiej Rady Zakładowej.

Bez względu na prowadzone mediacje w
połowie maja załoga Opla weźmie udział w
referendum strajkowym. S. Ciebiera infor-
muje, że obecnie dyrekcja zakładu ucieka
się do metod zastraszania pracowników i
robienia im tzw. "prania mózgów".

- Zbierają ludzi i przekonują ich, że nie
ma powodu do strajku, bo załoga Opla za-
rabia bardzo dobrze. - mówi - Argumentują,
że zakład może zostać zamknięty, bo gdy żą-
dania pracowników będą zbyt wygórowa-
ne, to inwestowanie w gliwickiego Opla
przestanie się opłacać.                           B.G.

Pawłaszek zapewniał, że sprzedaż kopal-
ni jest najlepszym rozwiązaniem i alterna-
tywą dla jej "uśpienia". O zakup zakładu za-
biegają inwestorzy z Republiki Czeskiej,
Szwajcarii, Indii i Wielkiej Brytanii. Jednak
tylko Gibson Group zawarła umowę z orga-
nizacjami związkowymi, gwarantującą za-
trudnienie pracowników i inwestycje warte
100-150 mln dolarów.

red.

Czechowice-Dziedzice:

„Silesia” na sprzedaż

Opel Gliwice:

Niezrealizowane

ządania płacowe

Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa
Publicznego w Katowicach zorganizowa-
no w końcu stycznia 1945 r. MBP przy-
słało do Katowic grupę inicjatywną (li-
czącą 61 funkcjonariuszy), z kpt. Józe-
fem Jurkowskim na czele, której zada-
niem było stworzenie struktur UB na tym
terenie. Siedzibą WUBP stał się budynek
zlokalizowany na rogu ulic Powstańców
i Lompy, w którym w czasie okupacji nie-
mieckiej rezydowało gestapo - fragment
katalogu wystawy "Twarze katowickiej
bezpieki".
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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).

W karykaturze s³ów
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Prawda, czy fa³sz?
Siedz¹ na p³ocie krzykliwe wrony,
Kracz¹, ¿e znowu jest coœ nowego!
Podobno, ¿e do "Samoobrony"
Chc¹ skaperowaæ tow. Oleksego.

Na swojsk¹ nutê
Hej, tam pod lasem, coœ b³yszczy z dala,
To stary Ubek  ogieñ rozpala.
Iskry strzelaj¹, ¿ar z nieba bucha,
I ju¿ siê pal¹ akta komucha.

Podobno
autentyczne
- Ale¿ nasz stary dzisiaj jest wœciek³y!
Wrzeszcza³, ¿e po³owê kadry kierowni-
czej wyrzuci na zbit¹ twarz.
- Nas to nie dotyczy. On siê rano pok³óci³
z ¿on¹ i chce wykopaæ jej krewniaków.

Nas³uch
z Radia Erewañ
- Kochane Radio powiedz nam, co zna-
czy s³owo "józiolenie"?
- W tej kwestii zwróciliœmy siê do samego

Ÿród³a, czyli do z³otoustego Leszka M.
Niestety w³aœnie dopad³a go chandra
twórcza i wymyœla kolejne s³owa, na przy-
k³ad: "millerowanie" (grypsowanie), "lesz-
kowanie" (dziarganie), "olkowanie" (maj-
strowanie przy rosyjskim gazie). Tak, czy
owak s³ownik jêzyka polskiego nam siê
bogaci!

Horoskop na II kwarta³
Wierzyæ - nie wierzyæ, ale przeczytaæ
mo¿na
WAGA - Waha siê i waha,

Chocia¿ sprawa b³aha
STRZELEC - To taki ambitny gniot,

Co to trafia kul¹ w p³ot.
BYK - czasami uparty,

Ale... grzechu warty.

Sobie, a Muzom
Moje pióro robi kleksy,
Gdy napisaæ chce "Oleksy".
Pró¿ne moje józiolenie
- Pióro na d³ugopis zmieniê...

pk

Atmosfera w polskich szkołach staje się
coraz bardziej napięta. W najbliższym
czasie Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
łecznej ma przyjąć ustawę o emeryturach
pomostowych. Zapisy dokumentu są bar-
dzo restrykcyjne. Jeżeli projekt wejdzie
w życie w 2008 r. przywilej przechodze-
nia na wcześniejszą emeryturę straci ok.
300 tysięcy nauczycieli. W podobnej sy-
tuacji są przedstawiciele innych zawodów,
m.in. aktorzy i dziennikarze.

Ministerstwo zamierza zmienić definicję
pracy w trudnych warunkach. Uznawana za
nią będzie tylko praca przy materiałach nie-
bezpiecznych dla zdrowia np. chemikaliach
i taka, której wykonywanie w późnym wie-
ku może zagrażać bezpieczeństwu publicz-
nemu, czyli kierowców i pilotów.

- Projekt ustawy został zgłoszony, mimo
zastrzeżeń i uwag "Solidarności" - mówi Le-
sław Ordon, przewodniczący Regionalne-
go Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ "S".
- Nie godzimy się na takie traktowanie. Je-
żeli trzeba będzie zaostrzymy nasze wypo-
wiedzi protestami.

Przewodniczący nauczycielskiej "S" pod-
kreśla, że Związek nie zdecydował jeszcze
jaką formę protestu przyjmie, ale nie wy-

klucza strajku. Tym bardziej, że środowisko
zbulwersowane jest lekceważącym trakto-
waniem przez wiceministra pracy i polityki
społecznej Romualda Polińskiego, który
powiedział m.in., że "praca nauczyciela ni-
czym nie różni się np. od pracy w biurze i
nie zasługuje na specjalne traktowanie".

Okres przejściowy dla obowiązującej jesz-
cze ustawy kończy się w roku 2007 r. Dlate-
go - zdaniem Ordona - rząd za wszelką cenę
chce zdążyć z przyjęciem nowego dokumen-
tu, a to oznacza, że pracuje w dużym po-
śpiechu.

- Takie tempo na pewno spowoduje bała-
gan i bubel prawny - mówi przewodniczący
i podkreśla, że w szkolnictwie obowiązuje
inny "kalendarz pracy", ruchy kadrowe trwa-
ją do końca maja. Nauczyciele rozpoczyna-
ją i kończą pracę we wrześniu.

- Rząd nie zdąży przyjąć ustawy, a dla na-
uczycieli jest to bardzo istotne. Wielu z nich
jest "zawieszonych" i nie wie jaką decyzję
ma podjąć - dodaje.

Dlatego, zdaniem Ordona, najlepszym
rozwiązaniem byłoby wydłużenie okresu
przejściowego i spokojne przygotowanie
dokumentu.

Agnieszka Konieczny

Szkolnictwo:

Niekorzystna ustawa


