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W Jastrzębiu Zdroju odbyły się uroczystości 27. rocznicy podpisania Porozumienia

Jastrzębskiego. Prezydent Lech Kaczyński przyznał z tej okazji odznaczenia państwowe

17 działaczom opozycyjnym, społecznym i związkowym z naszego regionu.

Socjalne postulaty sierpnia wciąż aktualne

W numerze:Gdyby Wybrzeże wiedziało,

jak strajkuje Jastrzębie...
To właśnie w Porozumieniu
Jastrzębskim bardzo kon-
kretnie została postawiona
sprawa wolnych sobót.  W
Porozumieniu Gdańskim
była mowa o tym, że od po-
czątku 1981 r. miała stop-
niowo wzrastać ich liczba.

W Jastrzębiu ustalono, że od 1 stycznia 1981 r. wszystkie
soboty mają być wolne. To było też pewne niedopatrzenie
strony rządowej, która zapis o wolnych sobotach trakto-
wała jako mający obowiązywać jedynie w górnictwie.

Czytaj na stronie 3

XXI KZD - „Solidarność”

przyjazna pracownikom
Ważnym osiągnięciem tego-
rocznego KZD jest przyjęcie
deklaracji programowej oraz
programu "Polska przyjazna
pracownikom", które Związek
w najbliższych latach będzie
realizował. W dokumentach

zapisano, że najważniejszym celem działania NSZZ "Soli-
darność" jest godność pracownika, który ma zagwarantowa-
ną swobodę korzystania ze wszystkich podstawowych praw
człowieka i praw socjalnych.                  Czytaj na stronie 6

Damian Jonak zawalczy

w rodzinnym mieście!
22 września w zabytkowej
hali Elektrowni Szombierki
w Bytomiu odbędzie się
gala boksu zawodowego
WBC, w ramach której wal-
kę w obronie tytułu mistrza
świata stoczy Damian Jonak
- członek NSZZ „Solidarność”.
Udział w gali jest dla boksera szansą na awans w bokser-
skim rankingu i przybliża go do walk o kolejne mistrzow-
skie pasy w grupie seniorów.

Czytaj na stronie 8
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Wieœci

z Biur Terenowych ZR

BT Gliwice
5 września o godz.12 w siedzibie

gliwickiego BT odbędzie się spotka-
nie przedstawicieli organizacji związ-
kowych z obszaru działania Biura.

***
Z okazji obchodów 27 rocznicy po-

wstania "Solidarności"BT w Gliwi-
cach oraz Terenowa Sekcja Proble-
mowa NSZZ "S" Gliwic i Powiatu
Gliwickiego zapraszają do uczestnic-
twa w nabożeństwie w intencji NSZZ
"S" i członków Związku
oraz zwracająsię o uświet-
nienie Mszy św. obecnością
pocztów sztandarowych or-
ganizacji związkowych.

Eucharystia odprawiona
zostania 9 września o godz.
17  w Kościele Katedralnym
w Gliwicach przez ks. bisku-
pa Gerarda Kusza.

***
W siedzibie BT w Gliwi-

cach można zamówić albu-
my obrazujące kształtowanie się "So-
lidarności" z udziałem Ojca Święte-
go Jana Pawła II. Cena albumu wy-
nosi 49 zł.

***
KZ NSZZ "Solidarność" KWK

"Budryk" S.A. zorganizowała wy-
cieczkę dla członków Związku i ich
rodzin w Tatry. Jej uczestnicy przez
dwa dni mogli podziwiać okolice
Morskiego Oka, Doliny Kościeliskiej,

Gubałówki i Krupówek. Odwiedzili
również Sanktuarium Matki Boskiej
Fatimskiej na zakopiańskich Krzep-
tówkach.

Po zwiedzaniu Zakopanego i oko-
lic każdy mógł korzystać z odnowy
biologicznej, basenu i sauny.

 BT Zabrze
28 sierpnia związkowcy z zabrzań-

skiego BT wzięli udział w posiedze-
niu miejskiej Komisji Prawa i Prawo-
rządności. W trakcie spotkania oma-
wiano problemy związane z prawem
pracy i bhp.

- Z przedstawionego przez inspek-
tora PIP sprawozdania wynika, że
przeprowadzone kontrole w zabrzań-
skich zakładach pracy wykazały sze-
reg nieprawidłowości, zarówno w za-
kresie obiektów pracy, pomieszczeń,
stanowisk pracy, jak i samych jej pro-
cesów - relacjonuje kierownik za-
brzańskiego BT Lech Moćko - W
związku z naruszeniami przepisów,
których najwięcej stwierdzono w ma-
łych zakładach, ukarano pracodaw-
ców mandatami karnymi na  kwotę
ponad 100 tys. zł. W stosunku do po-
nad 20 skierowano wnioski o ukara-
nie ich przez sądy grodzkie.

***
Związkowcy z BT w Zabrzu wzię-

li udział w negocjacjach Zakładowe-
go Układu Zbiorowego Pracy w
Miejskim Przedsiębiorstwie Gospo-
darki Komunalnej.

- W rozmowach "Solidarność"
zmierza do dokonania zmian w
ZUZP, które dotyczyć będą zalicza-
nia okresów pracy do stażu pracy oraz

wynagrodzeń jubileuszowych. Obec-
ny ZUZP liczy staż pracy odbyty wy-
łącznie w MPGW. Naszym zdaniem
są to dość nieetyczne działania - in-
formuje Lech Moćko.

BT Zawiercie
Tradycyjnym festynem rodzin-

nym "Solidarność" FUM Poręba
upamiętniła rocznicę podpisania Po-
rozumień Sierpniowych i powstania
Związku. Zakład mogący się po-

szczycić rzadką w branży metalowej
historią (ponad 200 lat) i rozpozna-
waną na świecie marką do szefów w
ostatnim czasie wyraźnie nie ma
szczęścia. Obecny prezes jest już bo-
daj siódmym w tym dziesięcioleciu,
a jego poprzednik "wsławił się" prze-
śladowaniami Mirosławy Juńczyk,
przewodniczącej zakładowej "Soli-
darności".

- Nie docenił siły Związku i wy-
gadanych, twardych bab -
żartowała Mirosława Juń-
czyk. - My w żadnym wy-
padku nie pozwolimy ani na
łamanie praw pracowni-
czych, ani na niszczenie
spółki.

Na festynie "S" FUM Po-
ręba nie zabrakło gości.

Wśród zabierających głos największą
owacją przyjęto Kazimierza Graj-
carka, przewodniczącego Krajowej
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
NSZZ "Solidarność".

***

Trzynasty raz "Solidarność" CMC
Zawiercie (dawniej po prostu Huty
Zawiercie) festyn z okazji rocznicy
powstania naszego związku połączyła
rodzinnym z pożegnaniem lata. W
tym roku bawiono się na terenie za-
wierciańskiego OSiR.

- Zabawa rozkręca się po południu,
jednak trzyzmianowy charakter pra-
cy naszego zakładu sprawia, że fe-
styn musi rozpocząć się na tyle wcze-
śniej, by choć przez chwilę mogli w
nim wziąć idący na drugą zmianę -
wyjaśnia Danuta Nowicka, prze-
wodnicząca "Solidarności" CMC
Zawiercie.

Atrakcje podczas związkowego
festynu nie ograniczały się tylko do
estrady. Na bocznym boisku OSiR
swój namiot rozbiło rycerskie brac-
two "Signum Polonicum". Zbrojni,
mający na swoim koncie m.in. wy-
prawy pod Grunwald przyciągali
uwagę nie tylko najmłodszych, a do-
datkową atrakcją była możliwość
przejażdżki na koniach.

- Taki otwarty festyn, to doskona-
ła promocja związku - zauważa Mał-
gorzata Benc, szefowa Biura Tere-
nowego Śląsko-Dąbrowskiej "S" w
Zawierciu. - Dobrze bawią się tu
wszyscy i nikt nie ma wątpliwości,
że "Solidarność" ma ofertę dla każ-
dego.

(zaw)

31 sierpnia minęło 25. lat od
zbrodni lubińskiej - zastrzele-
nia przez komunistyczną mi-
licję 31 sierpnia 1982 trzech
uczestników demonstracji. W
obchodach uczestniczył pre-
zydent Lech Kaczyński.

Uroczystości w Lubinie odbyły
się dzień po zakończeniu obrad
XXI Krajowego Zjazdu Delega-
tów, który odbywał się w Legnicy.
Wzięła w nich udział większość
delegatów z naszego regionu.
Wspólnie z innymi członkami "So-
lidarności" i mieszkańcami miasta
uczestniczyli w rozpoczynającej
uroczystości mszy, którą odprawiał
prymas Józef Glemp. W homilii
kardynał Henryk Gulbinowicz
podkreślił, że solą ziemi lubińskiej
nie są złoża miedzi, "ale najwięk-
szym bogactwem jest Lud Boży
zgromadzony m.in. w tym koście-
le". - Najstraszniejsze w zbrodni lu-
bińskiej jest to, że to Polacy Pola-
kom zadali śmierć - mówił kardy-
nał.

Bez odwagi nie ma
zwycięstwa

Główna część uroczystości od-
była się pod Pomnikiem Ofiar Lu-

bina'82, dokąd zgromadzeni na
mszy przeszli pieszo. W przemó-
wieniu pod pomnikiem Lech Ka-
czyński ocenił, że Porozumienia
Sierpniowe były wielkim histo-
rycznym zwycięstwem, mówił tak-
że z uznaniem o odwadze i deter-
minacji wszystkich tych, którzy
podejmowali walkę o wolną Pol-
skę. - Bez odwagi nie ma zwycię-
stwa - mówił prezydent. Prezydent
podkreślił też, że dzisiejsza Polska
jest od wielu lat wolna - "lepsza lub
gorsza, ale wolna". - Ulepszanie tej
Polski, walka z patologicznymi
zjawiskami, walka o to, żeby pra-
wo było równe dla wszystkich,
tych słabych, i tych bardzo potęż-
nych też wymaga odwagi, odwagi
narażania się na pomówienia i obe-
lgi, na kłamstwa, na rzekę kłamstw
- powiedział prezydent.

Przewodniczący NSZZ Solidar-
ność Janusz Śniadek podczas
swojego przemówienia powie-
dział, że postulaty sierpniowe do-
tyczące sfery wolności i demokra-
cji zostały już zrealizowane. - Ale
przed nami jeszcze długa droga do
osiągnięcia poziomu życia, zarob-
ków i zabezpieczeń socjalnych,
którymi cieszą się mieszkańcy sta-
rej Unii. Bez zmniejszenia dzielą-

cego nasze kraje dystansu nie uda
się zahamować emigracji zarobko-
wej rodaków,  za-
grażającej krajowej
gospodarce.

Przewodniczący
KK podkreślił, że
cieniem na polskiej
rzeczywistości  kła-
dą się postawy czę-
ści pracodawców. -
Zbyt często zdarza
się, że ci ludzie w
pogoni za zyskiem
depczą podstawowe
prawa i godność
pracownika. Łamią
konstytucyjne pra-
wo do zrzeszania się
w związki zawodo-
we. Próbują wyrzu-
cać z pracy za przy-
należność do "Soli-
darności" tak, jak w
stanie wojennym -
mówił Janusz Śnia-
dek.- To hańba dla
wymiaru sprawie-
dliwości.

Bohaterowie uhonorowani
W trakcie uroczystości prezy-

dent Lech Kaczyński wręczył kil-

25 lat po zbrodni lubińskiej

Prezydent Lech Kaczyński składa kwiaty
pod pomnikiem zbrodni lubińskiej

W przemarszu przez Lubin
uczestniczyły tysiące mieszkańców

miasta i zaproszonych gości

fot. K. Raczkowiak

31 sierpnia 1982 r., mieszkańcy
Lubina spontanicznie odpowiedzieli
na apel "Solidarności". Zgromadzili
się na rynku, gdzie zaczęli układać
krzyż z kwiatów i śpiewali pieśni pa-
triotyczne. Domagali się by "Uwol-
nić Lecha, zamknąć Wojciecha". Ok.

15.30 milicja zaczęła ostrzeliwać tłum
petardami, granatami łzawiącymi i
ostrą amunicją. Ofiarami brutalnej
pacyfikacji ZOMO byli nie tylko de-
monstranci, ale również przypadko-
wi przechodnie. W sumie milicja wy-
strzeliła ponad 900 szt. ostrej amuni-
cji. Zginęły trzy osoby, kilkanaście
osób trafiło do szpitala, w tym osiem
z ranami postrzałowymi. Symbolem

tamtych wydarzeń stało się wykona-
ne przez Krzysztofa Raczkowiaka
zdjęcie rannego Michała Adamowi-
cza, niesionego przez uczestników de-
monstracji. Władze komunistyczne
wszczęły śledztwo, które zostało jed-
nak umorzone z powodu "niewykry-

cia sprawców". Tuż po manifestacji
bowiem zaczęto zacierać ślady zbrod-
ni m.in. przestrzelono broń, aby osta-
tecznie ją sprzedać gdzieś za granicę.
Dopiero w lipcu tego roku skazano
ostatniego z dowodzących na 7 lat
więzienia, ale dzięki amnestii wyrok
zmniejszono mu o połowę. Wcześniej
skazano dwóch innych oficerów MO
i ZOMO.

kadziesiąt orderów i odznaczeń
państwowych. Krzyżem Kawaler-

skim Odrodzenia Polski zostali
odznaczeni pośmiertnie lubińscy
górnicy, zastrzeleni 25 lat temu.
Odznaczenia odebrały żony: Sta-
nisława Trajkowska, Wanda
Adamowicz oraz matka zabitego
- Bronisława Poźniak. Odczyta-
ny został również Apel Poległych
ku czci pamięci ofiar reżimu ko-
munistycznego.

 Podczas uroczystości grupa ku-
bańskich dysydentów i pochodzą-
cych z Kuby amerykańskich par-
lamentarzystów podpisała Porozu-
mienie na Rzecz Demokracji na
Kubie. Kongresman Lincoln Diaz-
Balart podkreślał, że doświadcze-
nia Kuby i Polski, związane z reżi-
mem komunistycznym, bardzo
zbliżają oba kraje.                        wg

Podczas festynu „Solidarności” FUM
Poręba parkiet nie mógł być pusty
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Porozumienie Jastrzębskie
było trzecim, po gdańskim i
szczecińskim, podpisanym
latem 1980 roku. Zdaniem
wielu historyków, masowe
strajki na Śląsku, których
efektem były ustalenia zawar-
te w Jastrzębiu, wpłynęły na
tempo i skuteczność negocja-
cji prowadzonych w Gdańsku
i Szczecinie, a podpisanie Po-
rozumienia Jastrzębskiego
przypieczętowało wcześniej-
sze umowy.

Taka jest opinia dr Jarosława
Neji, historyka z katowickiego
IPN. - W chwili rozpoczęcia nego-
cjacji z komisją rządową 2 wrze-
śnia 1980 r. protestujący w Jastrzę-
biu wiedzieli już o porozumieniach
zawartych w Szczecinie i Gdańsku
i postanowili, że punktem wyjścia
dla ich negocjacji będzie porozu-
mienie zawarte w Gdańsku. 21
postulatów postawionych przez
załogi Wybrzeża uznali za swoje.
Skoro więc w Gdańsku został wy-
negocjowany pakiet najważniej-
szych postulatów, w Jastrzębiu
skoncentrowano się na postulatach
dotyczących pozostałych, istot-
nych dla śląskich załóg, kwestii
socjalnych, płacowo-bytowych

oraz dotyczących zarządzania i or-
ganizacji pracy - podkreśla kato-
wicki historyk.

Wolne soboty, deputat
i wcześniejsze emerytury

Dr Neja przypomina, że to wła-
śnie w Porozumieniu Jastrzębskim
bardzo konkretnie została posta-
wiona sprawa wolnych sobót.  W
Porozumieniu Gdańskim była
mowa o tym, że od początku 1981
r. miała stopniowo wzrastać ich
liczba. W Jastrzębiu ustalono, że
od 1 stycznia 1981 r. wszystkie
soboty mają być wolne. - To było
też pewne niedopatrzenie strony
rządowej, która zapis o wolnych
sobotach traktowała jako mający
obowiązywać jedynie w górnic-
twie. Ponieważ oficjalne stanowi-

sko władz było takie, że wszystkie
trzy porozumienia obowiązują na
terenie całego kraju, więc otworzy-
ło to drogę do wolnych sobót dla

wszystkich załóg pracujących w
całym kraju - zwraca uwagę histo-
ryk.

Oprócz poparcia wszystkich 21
postulatów gdańskich, wolnych
sobót dla całej Polski oraz zniesie-
nia niszczącej więzi rodzinne
"czterobrygadówki", górnicy w
Porozumieniu Jastrzębskim wy-

walczyli m.in. podnoszenie zarob-
ków w ślad za wzrostem kosztów
utrzymania. Władza zgodziła się
też na wiele branżowych postula-
tów pracowników kopalń. Ustalo-
no np. że postulatem obniżenia
wieku emerytalnego górników, aby
m.in. mogli przechodzić na eme-
ryturę po 25 latach pracy pod zie-
mią, zajmie się Sejm PRL. W po-
rozumieniu częstą wśród górników
pylicę płuc zaliczono do chorób
zawodowych, a jednocześnie uza-
leżniono zaliczanie innych chorób
do tej kategorii od opinii związków
zawodowych, z czego korzystały

potem także inne branże. Porozu-
mienia zagwarantowały wszystkim
górnikom deputat węglowy i do-
datek za rozłąkę z rodziną dla

mieszkających poza domem.
Świadczenia rodzinne miały być
od tej pory jednolite w całej Pol-
sce, co oznaczało ich podwyżkę do
poziomu obowiązującego w woj-
sku i milicji.

Węgiel to dobro narodowe
Władza zobowiązała się, że od

1981 roku ustalony będzie pułap
minimalnych i maksymalnych płac
w kraju. Przyjęto również postulat
sprzedaży mięsa i jego przetworów
jedynie w ogólnej sieci handlowej
(zamiast także w tzw. sklepach ko-
mercyjnych, po wyższych cenach)
oraz likwidację talonów na atrak-
cyjne towary przemysłowe. Górni-
cy domagali się jednocześnie, aby
zaopatrzenie w te towary było lep-
sze, a mięso było lepszej jakości i
w większym wyborze. Jeden z
punktów porozumienia wskazywał
na konieczność racjonalnej gospo-
darki złożami węgla, uznanego za
dobro ogólnonarodowe. Górnicy
wywalczyli ponadto przestrzeganie
zakazu zatrudnienia pracowników
do pracy na rzecz dyrekcji kopalń,
obietnicę ograniczenia zatrudnie-
nia w administracji oraz możliwość
wnioskowania przez związki za-
wodowe o zmiany kadrowe w za-
kładach pracy.

W postanowieniach końcowych
porozumienia uzgodniono powoła-
nie komisji mieszanej, której zada-
niem było czuwanie nad realizacją
ustaleń. Taki mechanizm miał spra-
wić, aby sprawy sporne i różnice
w interpretacji zapisów rozstrzyga-
li ci, którzy tworzyli porozumienie.
Strajkujący otrzymali gwarancję
bezpieczeństwa i zapewnienie, że
nie będą karani za strajk. W załącz-

Gdyby Wybrzeże wiedziało,

jak strajkuje Jastrzębie...

niku do porozumienia wymienio-
no 56 zakładów tworzących Mię-
dzyzakładowy Komitet Strajkowy,
w tym 28 na 66 działających wów-
czas kopalń węgla. W rzeczywisto-
ści w chwili podpisywania porozu-
mienia MKS skupiał już znacznie
więcej strajkujących zakładów.

Śląski protest przyśpieszył
W jednym z postanowień koń-

cowych Porozumienia Jastrzęb-
skiego znalazł się też punkt, w któ-

rym stwierdzano, że zakładowe
komisje robotnicze, powstające z
przekształcenia dotychczasowych
komitetów strajkowych, zachowa-
ją uprawnienia do korzystania z
zakładowych radiowęzłów. - Kie-
dy zaczęły się kształtować ogniwa
"Solidarności", to wiele z nich ko-
rzystało z tego zapisu, który ozna-
czał przecież nie tylko dostęp do
lokalnego medium w zakładzie
pracy - można było rozumieć rów-

Negocjacje MKS-u ze stroną rządową

Pierwsze, szybko wygaszone
strajki na Śląsku, wybuchły już
na początku sierpnia 1980, m.in.
w Zakładzie Tworzyw Sztucz-
nych Erg w Bieruniu i tarnogór-
skim Fazosie. 28 sierpnia protest
rozpoczęli górnicy z kopalni
"Manifest Lipcowy" w Jastrzębiu
Zdroju. Strajkujący żądali znie-
sienia niszczącego więzi rodzin-
ne 4-brygadowego systemu pra-
cy w górnictwie, wprowadzenia
wolnych sobót i niedziel, powsta-
nia wolnych związków zawodo-
wych. W poparciu dla prowadzo-
nego strajku w regionie stanęło
28 kopalń. Powołany został Mię-
dzyzakładowy Komitet Strajko-
wy. Solidarność z robotnikami z
Wybrzeża i z górnikami zamani-
festowały również Huta "Katowi-
ce" oraz tyskie i bielskie FSM.

Po kilku dniach strajku i pró-
bach rozmów 2 września w Ja-
strzębiu przy negocjacyjnym sto-
le zasiadły delegacje MKS i spe-
cjalnej komisji rządowej pod
przewodnictwem wicepremiera
Aleksandra Kopcia. Górnicy

Protestujący górnicy z Manifestu Lipcowego

poparli 21 postulatów stoczniow-
ców z Gdańska i przyjęli je jako
własne, dodając do nich postula-
ty branżowe i socjalne. Pełne
emocji rozmowy trwały prawie
dobę i zakończyły się 3 września
o godz. 5.40 podpisaniem poro-
zumienia, zwanego od tej pory
"jastrzębskim". MKS przekształ-
cił się w Międzyzakładowy Ko-
mitet Robotniczy NSZZ. Wkrót-
ce zawarto też porozumienia w
FSM w Tychach, Hucie Katowi-
ce, Bytomiu, Siemianowicach
Śląskich i Tarnowskich Górach.
Na Śląsku powstało sześć wol-
nych międzyzakładowych orga-
nizacji związkowych. Ich zjedno-
czenie nastąpiło w lipcu 1981
roku. Główną siedzibą związku
było Jastrzębie Zdrój, potem Ka-
towice. Region Śląsko- Dąbrow-
ski liczył prawie 1,5 mln człon-
ków i stał się najpotężniejszy w
kraju. Na jego czele stanął Leszek
Waliszewski - dotychczasowy
przewodniczący MKZ NSZZ "S"
Tychy.

nież radiowęzeł jako konkretny
lokal - zaznacza dr Neja.

W ocenie historyka wybuch pro-
testu na Śląsku wpłynął w istotny
sposób na zakończenie przedłuża-
jącego się kryzysu na Wybrzeżu.
Władze zgodziły się wreszcie na
ustępstwa i podpisały porozumie-
nia w Szczecinie i Gdańsku, zda-
wały sobie bowiem sprawę z za-
grożenia, jakim były dla nich straj-
ki w kluczowych zakładach Gór-
nego Śląska i Zagłębia. - Z per-

spektywy lat spekuluje się, że gdy-
by strajkujący na Wybrzeżu wie-
dzieli dokładnie o tym, jak duży
był protest solidarnościowy na Ślą-
sku, to być może Porozumienie
Gdańskie byłoby jeszcze bardziej
korzystne dla strony strajkującej.
Na pewno jednak śląski protest
przyśpieszył podpisanie porozu-
mień na Wybrzeżu - ocenia Jaro-
sław dr Neja.

oprac. red.

Pełna treść Porozumienia Jastrzębskiego dostępna jest na stronie
internetowej http://www.solidarnosc-kat.pl/index.php?id=27_roczni-
ca&27_rocznica=porozumienia

Oczekiwanie na delegację rządową 3 września 1980 roku
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W 27. rocznicę podpisania
Porozumienia Jastrzębskie-
go uczestnicy obchodów
przypominali, że to robotni-
czy zryw w 1980 r. doprowa-
dził do demokratyzacji i wol-
ności w naszym kraju. Pod-
kreślali, że wciąż aktualne są
zgłaszane wówczas postula-
ty socjalne.

W uroczystościach w Jastrzę-
biu Zdroju uczestniczyli związ-
kowcy, przedstawiciele władz
państwowych i samorządowych,
górnicy i mieszkańcy Jastrzębia.
W czasie nabożeństwa odprawio-
nego w cechowni kopalni Zo-
fiówka - dokładnie tam, gdzie 27
lat temu podpisano trzecie z po-
rozumień z 1980 r. - arcybiskup
Damian Zimoń powiedział, że
na zmiany na świecie często
wpływ ma inteligencja, jednak w
Polsce w 1980 r. do przewrotu
przyczynili się zwyczajni robot-
nicy. - Tzw. klasa robotnicza -
górnicy, stoczniowcy - zwyczaj-
ni ludzie ciężkiej pracy, którzy
patrzyli na niebezpieczne warun-
ki swojego życia, a często nawet
ginęli w kopalniach - mówił me-
tropolita katowicki. Przytoczył
słowa Jana Pawła II nawiązują-
ce do przemian związanych z

"Solidarnością". - Jan Paweł II
wskazał prawdziwą perspektywę.
Duch św. jest tym, który nie-
ustannie odnawia oblicze tej zie-
mi - dodał.

Historia zatoczyła koło
Do sytuacji sprzed 27 laty na-

wiązał również przewodniczący
Śląsko-Dąbrowskiej "S" Piotr
Duda, który powiedział pod po-
mnikiem, że Porozumienie Ja-
strzębskie spięło klamrą wcze-
śniejsze porozumienia z Wybrze-
ża. - Postawiło "kropkę  nad i"
oraz otwarło drogę do roku 1989,
który dał Polsce wolność. Wów-
czas rozpoczęliśmy realizację po-
stulatów socjalnych - powiedział
przewodniczący - Minęło 27 lat,
a część z tych postulatów nadal
jest aktualna. "Solidarność" musi
stać na ich straży.

Nawiązując do niedawnych
konfliktów związkowców z pra-

codawcami i protestów w Koni-
nie i Kielcach Piotr Duda powie-

dział, że "historia zatoczyła
koło". - Są dzisiaj pracodawcy,

którzy robotników zwracających
się o podwyżkę wyrzucają z pra-

cy. Są też prezydenci miast, któ-
rzy za budżetowe pieniądze

Socjalne postulaty

Nabożeństwo na cechowni KWK Zofiówka

Od lewej: wojewoda Tomasz Pietrzykowski, Główna Inspektor
Pracy Bożena Borys-Szopa i poseł Stanisław Szwed

wprowadzają agencję ochrony,
by wyrzucać robotników z ich
miejsc pracy. Z takim postępowa-
niem będziemy walczyć. Praco-
dawcy i prezydenci powinni pa-
miętać, że mogą nimi być dzięki
zrywowi robotników w 1980 r." -

podkreślił szef  Śląsko-Dąbrow-
skiej "S'.

Piotr Duda nawiązał do poro-
zumienia podpisanego przez "So-

lidarność" z rzą-
dem i do pojawia-
jących się w me-
diach głosach o po-
wrocie Związku do
wielkiej polityki. -
Jeżeli upominanie
się o najuboższych
poprzez podniesie-
nie płacy minimal-
nej i podwyżki w
budżetówce jest po-
lityką - to w taką
politykę "S" będzie
wchodzić i taką po-
litykę będzie kon-
tynuować - mówi
Piotr Duda.

Podczas uroczy-
stości 17 działaczy
opozycji z 1980  r.
i zasłużeni działa-
cze NSZZ "Soli-

Ostatnie przygotowania do uroczystości
- Piotr Duda i Roman Brudziński

Prof. Andrzej Stelmachowski wręcza Krzyż Komandorski
Orderu Odrodzenia Polski Czesławowi Kłoskowi

Od lewej: Zbyszek Klich, Józef Kula
 i ks. Stanisław Puchała

darność" otrzymało odznaczenia
państwowe przyznane przez Pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego. W
jego imieniu wręczał je prof. An-
drzej Stelmachowski. - Taki or-
der jest widocznym znakiem nie-
widocznego szacunku, w tym

przypadku Prezydenta Rzeczpo-
spolitej - powiedział w imieniu
odznaczonych Czesław Kłosek,
górnik ranny podczas pacyfikacji
kopalni "Manifest Lipcowy". -
Mam trzy odznaczenia, z których
jestem bardzo dumny. Pierwsze za
25 litrów krwi oddanej honorowo.
Drugie otrzymałem jako górnik
fedrujący - za 25 lat potu. Nato-
miast trzecie za to, że ponad 25
lat temu w tym miejscu przelałem
krew, pot i łzy - dodał Czesław
Kłosek.

Solidarność
to odpowiedzialność

W tym roku obchody rozpoczę-
ły się już 2 września. W kościele
Najświętszej Marii Panny Matki
Kościoła w Jastrzębiu - Zdroju
odprawiona została msza za oj-
czyznę. Homilię wygłosił biskup
pomocniczy archidiecezji kato-
wickiej Józef Kupny. W swojej
homilii, nawiązując do ówcze-

Kwiaty od Zarządu Regionu
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „S”
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W 27. rocznicę podpisania Porozumienia Jastrzębskiego
działacze opozycji z lat 80. oraz zasłużeni działacze
„Solidarności” dostali przyznane przez Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego ordery i odznaczenia państwowe. Otrzy-
mali je:

– Czesław Kłosek - górnik ranny 26 lat temu podczas pacyfika-
cji kopalni Manifest Lipcowy, pocisk tkwi do dziś w trzonie
kręgu szyjnego (Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Pol-
ski),

– ks. Stanisław Puchała - w latach 1981-1998 organizator Die-
cezjalnego Duszpasterstwa Akademickiego, współorganizator
Komitetu Pomocy Internowanym i Aresztowanym; obecnie
kapelan Śląsko-Dąbrowskiej "Solidarności" (Krzyż Komandor-
ski Orderu Odrodzenia Polski),

– Romuald Bożko - jeden z twórców "Solidarności" w kopalni
Moszczenica, w 1981 r. doprowadził do wypowiedzenia umo-
wy dzierżawy budynku, w którym mieścił się Komitet Miejski
PZPR w Jastrzębiu Zdroju. W stanie wojennym internowany,
pobity i skazany na 2 lata pozbawienia wolności z zawiesze-
niem na 5 lat i karę grzywny; członek podziemnej Regionalnej
Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" (Krzyż Oficerski
Orderu Odrodzenia Polski),

– Stefan Czardybon - jeden z uczestników strajku podziemnego
w KWK Piast w grudniu 1981 r. (Krzyż Oficerski Orderu Od-
rodzenia Polski),

– Zbyszek Klich - jeden z założycieli "Solidarności" w tarno-
górskim Fazosie; w stanie wojennym internowany, później
uczestnik czynnego oporu w ramach podziemnych struktur Re-
gionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność", odpo-
wiedzialny m. in. za kolportaż i plakatowanie(Krzyż Oficerski
Orderu Odrodzenia Polski),

– Józef Kula - 76-letni działacz - nestor Śląsko-Dąbrowskiej "So-
lidarności" (Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski),

– Mirosław Szot - działacz "Solidarności" w kopalni Brzeszcze,
w stanie wojennym internowany, a następnie skazany na wy-
rok więzienia (Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski),

– Krzysztof Zaniewski - współtwórca "Solidarności" w kopalni
Borynia, internowany w stanie wojennym (Krzyż Oficerski Or-
deru Odrodzenia Polski),

– Piotr Boruszewski - działacz "Solidarności" w kopalni Cen-
trum (Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski),

– Alfred Brzezinka - założyciel NSZZ "Solidarność" w kopalni
Anna w Pszowie; w stanie wojennym internowany, pózniej dzia-
łał w podziemnych strukturach związku, gdzie odpowiadał m.
in. za kolportaż prasy i zbiórkę funduszy przeznaczonych na
pomoc zwolnionym członkom związku (Krzyż Kawalerski Or-
deru Odrodzenia Polski),

– Jan Dąbrowa - działacz "Solidarności" w kopalni Brzeszcze
(Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski),

– Józef Gałuszka - jeden z twórców "Solidarności" w kopalni
Krupiński, w 1982 r. internowany i skazany; w 1988 roku po
reaktywowaniu był współtwórcą strajku w KWK "Krupiński",
za co decyzją prokuratora został skazany na przymusowy po-
byt w szpitalu psychiatrycznym (Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski),

– Jan Kutek - działacz NSZZ "Solidarność" w kopalni Piast
(Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski),

– Weronika Mielnik - twórczyni NSZZ "Solidarność" w ZTS
IZO - ERG Gliwice, działaczka społeczna i samorządowa (Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski),

– Kazimierz Rudzki - działacz "Solidarności w kopalni Bobrek
(Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski).

– Jan Strachota - działacz "Solidarności" w kopalni Knurów
(Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski),

– Henryk Tabiś - działacz "Solidarności", aktywny uczestnik naj-
dłuższego strajku pod ziemią w KWK Piast; internowany po
zakończeniu strajku. (Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski).

sierpnia wciąż aktualne

snego zaangażowania Kościoła w
sytuację w kraju, powiedział że
"misja kościoła nie byłaby pełna,
gdyby przechodził obojętnie

obok zła". - Kościół, oskarżany
wtedy o mieszanie się do polity-
ki, stanął po stronie pokrzywdzo-
nych. Zmieniały się czasy i sytu-
acja polityczna w naszym kraju,
ale nadal aktualne jest wezwanie
Piusa XI, zawarte w encyklice
ogłoszonej na 40-lecie encykliki
Rerum Novarum Leona XIII -
mówił kaznodzieja. Zacytował
owo wezwanie z encykliki Qu-
adragesimo Anno: "Tak trzeba or-
ganizować produkcję, aby czło-
wiek z warsztatu pracy, z które-
go materia wychodzi udoskona-
lona, sam nie wychodził gorszy".

Biskup Kupny podkreślił, że
również dziś należy szukać odpo-
wiedzi na pytanie, co jeszcze na-
leży zrobić, by polepszyć sytu-
ację człowieka pracującego. -
Dziś związkowcy stawiają sobie
nowe cele, m.in. podwyżkę pła-

Na uroczystościach nie zabrakło też
pieśni Jacka Kaczmarskiego
i niepodległościowej poezji

W imieniu Komisji Krajowej NSZZ „S” kwiaty pod pomnikiem
Porozumienia Jastrzębskiego złożyli wiceprzewodniczący

Maciej Jankowski i Marian Krzaklewski

cy minimalnej i
wzrost wynagro-
dzeń w sferze bu-
dżetowej. To
wszystko zasłu-

guje na nasze
uznanie i popar-
cie; świadczy
także o tym, że

- Solidarność to odpowiedzialność za drugiego człowieka
- mówił w homilii wygłoszonej w kościele „na górce”

biskup Józef Kupny

Uroczystości przy tablicy
poświęconej jastrzębskim górnikom

jest kontynuowana zapoczątko-
wana tu w Jastrzębiu-Zdroju 27
lat temu pokojowa walka o god-
ność człowieka pracy - ocenił bp
Kupny. - Ta walka zawsze powin-

na być prowadzona w duchu so-
lidarności i nie może być rozu-
miana jako walka z człowiekiem.
Być solidarnym oznacza podej-
mować działania na rzecz tego,
by życie na ziemi uczynić bar-
dziej ludzkim - powiedział bi-
skup, nawiązując do słów Jana
Pawła II, że zasadniczą cechą so-
lidarności jest mocna i trwała
wola angażowania się na rzecz
dobra wspólnego. - Nie jest ona
tylko zwykłym współczuciem i
wolą sprzeciwu wobec zła, lecz
przede wszystkim powinna być
wewnętrznym zobowiązaniem do
odpowiedzialności za drugiego
człowieka.

Agnieszka Konieczny,

Wojciech Gumułka
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Blisko 300 delegatów obrado-
wało w Legnicy podczas XXI
Krajowego Zjazdu Delegatów
NSZZ „Solidarność”.

Ważnym osiągnięciem tegorocz-
nego KZD jest przyjęcie deklara-
cji programowej oraz programu
"Polska przyjazna pracownikom",
które Związek w najbliższych la-
tach będzie realizował. W doku-
mentach zapisano, że najważniej-
szym celem działania NSZZ "So-
lidarność" jest godność pracowni-
ka, który ma zagwarantowaną swo-
bodę korzystania ze wszystkich
podstawowych praw człowieka i
praw socjalnych. W deklaracji pro-
gramowej związkowcy postulują
m.in.: solidarność z bezrobotnymi
i działanie na rzecz tworzenia no-
wych miejsc pracy, podnoszenie
kwalifikacji zawodowych pracow-
ników, działania na rzecz zabezpie-
czenia potrzeb materialnych, kul-
turalnych oraz ochrony zdrowia i
edukacji pracownika i jego rodzi-
ny.

Ludzie sami ocenią
Ale co najmniej równie duże za-

interesowanie, jak te dokumenty
wzbudzała kwestia poparcia
Związku dla którejś z partii poli-
tycznych. - "Solidarność" nie musi
nikogo popierać, bo to obrażałoby
inteligencję naszych członków -
mówił w swoim wystąpieniu pod-
czas KZD szef związku Janusz
Śniadek. - "Solidarność" tylko ar-
tykułuje potrzeby i oczekiwania
społeczeństwa, a ludzie sami oce-
nią, kto najlepiej gwarantuje ich
realizację.

W wystąpieniu podsumowują-
cym ostatnie 12 miesięcy przewod-
niczący KK wymienił najważniej-
sze jego zdaniem sukcesy Związ-
ku. Za takie uznał przede wszyst-
kim zawarte w poprzednim tygo-
dniu porozumienie z rządem. Od-
niósł się do opinii krytykujących
te wydarzenie. - Naszą rolą nie jest
walka o branżowe postulaty, ale o
sprawy generalne. Spotykają nas
teraz furia i oskarżenia. Nasi wro-

gowie atakują nas, bo boją się, że
to porozumienie spodoba się lu-
dziom.

Za osiągnięcie Związku Śniadek
uznał też nową ustawę o Państwo-
wej Inspekcji Pracy, silną pozycję
"S" na arenie międzynarodowej,
dobrą kondycję finansową oraz
zwolnienie spadku liczby człon-
ków. Słabości związku to według
przewodniczącego KK niekorzyst-
ny obraz "S" mediach oraz we-
wnętrzne konflikty.

Obrady w Legnicy poprzedziła
msza św. w tamtejszej archikate-
drze. W homilii biskup Jan Cichy
przypomniał, że "Solidarność" za-
biega o podniesienie płacy mini-
malnej, wprowadzenie ustawo-
wych ograniczeń w zawieraniu
umów o pracę na czas określony
oraz regulacjami prawnymi decy-
dującymi o możliwości przejściu
na emeryturę. - Nie wyobrażam
sobie sytuacji, żeby związkowcy
odwrócili się od tych problemów.
Nasz związek jest wszędzie tam,
gdzie pojawiają się konflikty na
linii pracownik - pracodawca. Je-
śli w odległym regionie Polski po-
jawia się poważny problem to my
wspieramy naszymi działaniami
tamtejszych działaczy. Solidarność
jest cały czas solidarna. I to we
wszystkich obszarach. Historycz-
nym, społecznym i związkowym -
mówił bp Cichy.

„Solidarność” to spoiwo
Gościem drugiego dnia obrad był

Jarosław Kaczyński. Premier,

przez delegatów powitany owacyj-
nie, w swoim wystąpieniu podkre-
ślał główną zasadę, jaką kieruje się
jego rząd. - Dla nas jest jedna za-
sada: równość wobec prawa; wszy-
scy prawa muszą przestrzegać -
mówił. Podkreślił, że konieczne
jest odbudowanie wspólnoty w
naszym kraju. Spoiwem łączącym
naród jest wg premiera "Solidar-
ność". - Od kilkunastu lat Polska

się rozwija. Znaczna część społe-
czeństwa bardzo się wzbogaciła.
Ale bardzo wielu Polaków, milio-
ny pracowników, żyją w warun-

Piotr Duda (przewodniczący
Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarno-
ści”) - Zjazd zdominowało pod-
pisane kilka dni wcześniej poro-
zumienie z rządem. Potwierdzi-
ło się, że nacisk na Komisję Kra-
jową w tej sprawie dał efekt.
Ważna też była wizyta premiera
i merytoryczne poprawki do sta-
tutu. Naszemu regionowi, wspól-
nie z Podbeskidziem, udało się
przeforsować korzystne stanowi-
sko w sprawie komisji w firmie
Delfo. To pokazuje, że mamy
mocną pozycję.

***
Alfred Bujara (Krajowy Sekre-
tariat Banków, Handlu i Ubez-
pieczeń) - Po raz kolejny na
KZD byłem inicjatorem stano-
wiska w sprawie wolnych świąt
ale po raz pierwszy spotkałem
się z takim poparciem - przyję-
to je jednogłośnie. To pokazuje
że świadomość potrzeby wpro-
wadzenia takich rozwiązań -
także wśród związkowców - jest
coraz silniejsza. To dla mnie naj-
większe osiągniecie tego zjaz-
du.

***
Zdzisław Goliszewski (Bumar
Łabędy) - To był merytorycznie
udany zjazd. Udało się uchwa-
lic Deklarację Programową,
która jest jednym z najważniej-
szych dokumentów naszego
Związku.

***
Bogusław Hutek (Kopalnia
Piast) - Żałuję, że nie doszło na-
wet do próby zmian personal-
nych w Komisji Krajowej. Nie
podoba mi się też postawa prze-
wodniczącego Śniadka, który
niejednokrotnie krytykował do-
kumenty przygotowywane przez
delegatów. Taka sytuacja nie po-
winna mieć miejsca.

***
Henryk Nakonieczny - To był
dobry, merytoryczny zjazd. W
trakcie obrad przyjęliśmy szereg
ważnych dokumentów. Wbrew
informacjom podawanym przez
media zjazd nie miał polityczne-
go charakteru.

***
Grzegorz Sułkowski (Kopalnia
Kazimierz-Juliusz) - Obyło się
bez wielkich fajerwerków, de-
legaci skupili się na pracy pro-
gramowej. Cieszy, że naszemu
regionowi udało się wygrać kil-
ka prestiżowych głosowań.
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XXI KZD - „S” przyjazna pracownikom

Stolik Śląsko-Dąbrowski - strategiczne miejsca
dla Piotra Dudy i Mariana Krzaklewskiego

Delegaci z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

kach trudnych. Wyzwaniem jest to,
jak pogodzić rozwój z rozwiąza-
niem problemów społecznych -
stwierdził szef rządu.

W części poświęconej na rozmo-
wę ze związkowcami premier od-
powiadał m. in. na pytanie doty-
czące zastępowania umów o pracę
umowami zleceniami. - Od nowe-
go Kodeksu pracy oczekujemy za-
tkanie tych dziur, przez które moż-
na tego rodzaju rozwiązania wpro-
wadzać. To jest faktycznie gigan-
tyczne nadużycie. Zmienia się sta-
tus pracownika i kiedy pracownik
traci uprawnienie, zmienia się też
jego statut obywatelski, bo praca
jest podstawowym wymiarem ży-
cia każdego dorosłego człowieka -
mówił J. Kaczyński. Pytania zada-
wali mu również związkowcy z
naszego regionu - Zdzisław Goli-
szewski pytał o zmiany w branży
zbrojeniowej, a Ewa Fica o wąt-
pliwości związane z legalnością
strajku lekarzy.

Oprócz deklaracji programowej
i dokumentu "Polska przyjazna
pracownikom" podczas KZD przy-
jęto też szereg innych uchwał, apeli
i stanowisk. Delegaci tradycyjnie
już wystosowali też list do Ojca
Świętego. Ich treść, a także szer-

szą relację z obrad, opublikujemy
w kolejnym TSD.

Wojciech Gumułka

Gościem KZD był premier Jarosław Kaczyński
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Dzięki nowym technologiom
zmuszającym zakłady pracy
do ograniczenia zanieczysz-
czania środowiska na Gór-
nym Śląsku systematycznie
poprawia się jego jakość.
Proces naprawy trwa już 20
lat.

W naszym regionie odnotowano
bardzo wyraźną poprawę środowi-
ska naturalnego. Wzrosła jakość
powietrza, którym oddychamy,
gdyż w ciągu minionych dekad w
sposób istotny udało się ograniczyć
emisję zanieczyszczeń, emitowa-
nych do atmosfery. Zdołano to osią-
gnąć w naszym województwie, któ-
re jest postrzegane jako jeden z naj-
bardziej zdegradowanych rejonów
w Europie. Istnieje jednak problem,
z którym, jak dotąd poradzono so-
bie tylko w niewielkim stopniu.

Najmniej zadowalającą poprawę
uzyskano jednak w zakresie rewi-
talizacji terenów poprzemysłowych.

Przemysł wydobywczy na tere-
nach Śląska prowadzony był od
XIII wieku. Te ziemie bogate w
srebra, cynk, ołów, miedź były
atrakcyjne dla państwa i przemy-
słowców. Potem "czarnym złotem"
okazał się węgiel. Niestety, prze-
mysł wydobywczy w sposób nie-

wyobrażalny zdegradował niektó-
re obszary Górnego Śląska.

Obecnie rewitalizacja terenów
poprzemyslowych jest jednym z naj-
trudniejszych problemów woje-
wództwa. W czasie ostatnich 27 lat
jedynie w niewielkim zakresie uda-
ło się doprowadzić do przywrócenia
kulturalnych i rekreacyjnych funk-
cji terenów zdegradowanych. W cią-
gu ostatniego dwudziestolecia uda-
ło się zrewitalizować jedynie 20 tys.
ha takich gruntów. Ponad 80 tys. ha
czeka jeszcze na pomoc człowieka.

W naszym województwie mamy
5700 ha zupełnie zdegradowanych.
Władze miast nie wiedzą, co zro-
bić z tymi terenami. Są to często
rejony znajdujące się w całkowitej
ruinie. Takie miejsca znajdują się
w Bytomiu, Sosnowcu, Chorzo-
wie, Katowicach. Krajobraz po-
przemysłowych zniszczeń jest tam
najbardziej widoczny, ale takich
miejsc jest o wiele więcej w całym
województwie śląskim.

Co zrobić z Kopcem
Powstańców?

Dla wielu Ślązaków ogromną
przykrością jest fakt, że właśnie do
takich terenów należy Kopiec Po-
wstańców Śląskich. Ludność Gór-
nego Śląska usypała go w 1930

roku. W ten sposób Ślązacy uczci-
li 10 rocznicę II Powstania Śląskie-
go. Kopiec Powstańców wznosili
nie tylko mieszkańcy Śląska. Po-
wstał również dzięki Polakom

mieszkającym we Francji, Belgii i
Stanach Zjednoczonych.

Kopiec pozostał do naszych cza-
sów, ale dzisiaj nikt nie ma pomy-
słu, jak przywrócić mu dawną
świetność. 333 m nad ziemią znaj-
duje się wierzch góry, którą Śląza-
cy usypali, aby uczcić pamięć swo-

Przywracanie urody śląskiej ziemi

Radzionków dołączył do gór-
nośląskich gmin, które zdecy-
dowały się na modernizację
systemu ogrzewania. W ra-
mach „Programu Ogranicza-
nia Niskiej Emisji” gmina chce
pomóc mieszkańcom, którzy
są gotowi zmodernizować sys-
tem ogrzewania na bardziej
przyjazny dla środowiska.

Władze gminy deklarują, że są
gotowe na pokrycie połowy kosztów,
które w program zainwestowaliby
sami mieszkańcy. Włodarze gminy
tłumaczą, że chcą przeciwdziałać
emitowaniu do atmosfery zanie-

W ubiegłych dziesięcioleciach
dochodziło do bardzo częste-
go meliorowania terenów
podmokłych. Dopiero dzisiaj
takie postępowanie określa
się jako jeden z najgroźniej-
szych czynników degradują-
cych środowisko.

Ujednolicenie warunków wod-
nych wydawało się bezwzględnie
potrzebne dla potrzeb człowieka.
Przez dziesięciolecia stosowano za-
sadę, że tylko w ten sposób uda się
uzyskać dogodne warunki dla roz-
woju rolnictwa, leśnictwa i gospo-
darki wodnej. Obecnie ocenia się,
że takie postępowanie spowodowa-
ło ogromne zubożenie wszystkich
niemal terenów Górnego Śląska.

Bezpowrotnie z tego obszaru zgi-
nęło wiele okazów fauny i flory ,
które związane były z nieistnieją-
cymi już systemami wodnymi. Wie-
le gatunków związanych z siedli-
skami wodnymi albo wyginęło,
albo znacząco graniczyło zasięg i li-
czebność.

Zazwyczaj wydaje się nam, że
powinno się chronić naturalne
akweny wodne. Na Górnym Śląsku
nie mniej istotną sprawą wydaję się
ochrona obszarów wodnych założo-
nych przez człowieka. O ochronę
stawów w Ciasnej upomina się
Krzysztof Spałek, naukowiec z
Uniwersytetu Opolskiego w jednym
z najnowszych numerów "Przyro-
dy Górnego Śląska".

Warto wspomnieć, że pierwsze
stawy hodowlane na Górnym Ślą-
sku były zakładane przez zakon cy-
stersów już w XIII wieku. Kom-
pleks stawów rybnych otoczony
urokliwymi lasami położony w
Ciasnej jest takim fragmentem
dziedzictwa przyrodniczego, któ-
re z pewnością warto zachować.
Stawy, które można tu zobaczyć,
wpisały się w naturalny pejzaż w
taki sposób, że niemal niezauwa-
żalna jest ingerencja człowieka.
Niektóre z nich, powstały już w
XVIII wieku, inne założono na po-
czątku XIX i XX stulecia. Zostały
w pełni zaakceptowane przez miej-
scowe gatunki roślin. Ciekawost-
ką jest, że występuje tu nawet bar-
dzo rzadki w Polsce niezwykle
wrażliwy na zanieczyszczenie ze-
spół rdestnicy trawiastej. Duże
powierzchnie zajmuje też zespół
roślinny, w którym dominuje pły-
wak zwyczajny. Nie wiadomo jed-
nak, czemu ten rzadki zespół ro-
ślinny jak zaobserwowali naukow-
cy ulega ciągle zmniejszeniu. W
stawach hodowlanych w Ciasnej
występuje rzadka już obecnie w na-
szym regionie roślinność wodna.

Na obrzeżu stawów hodowla-
nych wykształciły się wartościowe
przyrodniczo stanowiska szuwaro-
we. Znajdziemy tu szuwar trzcino-
wy, oczeretowy, szerokopałkowy i
wąskolistny. Nie jest też trudno
wytropić tu zbiorowiska roślinne
z panującą w nich jeżogłówką ga-

ich bliskich, którzy zginęli w obro-
nie polskości tych ziem. Z wierz-
chołka kopca widać cały region,
górnicze miejscowości Zagłębia ,
ale również Chorzów, Zabrze i Gli-

wice. Można z tego miejsca zoba-
czyć szyby i zabudowania nieist-
niejących już kopalń. To, jedno z
najbardziej czcigodnych dla Polski
miejsc obecnie haniebnie niszcze-
je. Być może rozpisany ostatnio
konkurs zmieni ten stan rzeczy. Do
udziału w konkursie "Promienie
Śląska" zaproszeni zostali wszy-
scy, którzy mają pomysł na godne
zagospodarowanie tego miejsca.

Podziemne muzeum
Możemy się także pochwalić

bardzo udaną rewitalizacją terenów
poprzemysłowych. Należy do nich
m.in. bytomska Dolina Dolomito-
wa, o której pisaliśmy już w na-
szym Tygodniku.

Niezwykłym sukcesem jest rów-
nież utrzymanie i udostępnienie
turystom zabrzańskiej zabytkowej
kopalni "Guido". Ten niezwykły
obiekt - unikatowe podziemne
muzeum - jeszcze przed kilku laty
zagrożony był likwidacją. Obecnie
turystom udostępniony jest poziom

170 m. Można tam podziwiać, jak
wyglądało śląskie górnictwo w po-
łowie XIX i początku XX wieku.
W przyszłości planuje się otwar-
cie kolejnych poziomów kopalni.
W najbliższym czasie zwiedzają-
cym ma zostać udostępniony po-
ziom 320 m. Odnowienie "Guido"
i udostępnienie starej kopalni tu-
rystom nie był łatwe. Trzeba było
odnowić chodniki. Wywieziono
setki taczek gruzu. Zwiedzającym
na początku proponuje się lekcję
historii. A brzmi ona nieomal
śmiesznie. Tę kopalnię założył hra-
bia Donnesmarck w 1855 roku.
Hrabia liczył, że znajdzie tu węgiel
koksujący. Niestety, rozczarował
się. Był tu tylko najzwyklejszy
węgiel. Dzisiaj pokazuje się tury-
stom, że węgiel jest skałą osado-
wą pochodzenia roślinnego. Na
bryłach węgla obserwuje się ka-
wałki odbitych roślin, takich jak
paprocie. Można tu także zobaczyć
"złoto głupców", czyli piryt.

Udane przykłady rewitalizacji
terenów poprzemysłowych odno-
towano również w Sosnowcu, Lę-
dzinach i Bieruniu.

Niestety, rekultywacja terenów
zdegradowanych działalnością
przemysłową wymaga wielu pienię-
dzy. W wielu gminach pojawiły się
dobre pomysły na to, co zrobić, aby
miejsca te służyły lokalnym spo-
łecznościom. Brak środków unie-
możliwia jednak te plany.

Pomoże prawo
W sukurs gminom, które dążą do

rewitalizacji terenów poprzemy-
słowych mogą przyjść najnowsze
uregulowania prawne. Ochronę
środowiska w zakresie przywróce-
nia ziemiom ich funkcji społecz-
nych, kulturowych i socjalnych
mają wspomóc ustawy, które ma
wesprzeć rząd. W tym zakresie
może Śląskowi pomóc także Unia
Europejska. Z tego źródła również
można liczyć na wydatne wspar-
cie finansowe.

czyszczeń pochodzących z palenisk
węglowych. W ostatnich latach w
mieście nie robiono wiele, aby zmo-
dernizować źródła ciepła. Doprowa-
dziło to do tego, że Radzionków zna-
lazł się na czarnej liście śląskich
gmin, które emitowały duże ilości
dwutlenku węgla do atmosfery.

Już pierwszego dnia, kiedy ogło-
szono projekt, do radzionkowskie-
go magistratu zgłosiło się sporo
chętnych, którzy zadeklarowali, że
chętnie wymienią przestarzałe sys-
temy grzewcze na nowoczesne ko-
tły węglowe.

Kolumnę oprac.

 Elżbieta Budzyńska

Ekologiczny

Radzionków

łęziastą, która jest dość rzadka na
Górnym Śląsku.

Późnym latem i jesienią na wy-
sychających brzegach stawów wy-
kształcają się rzadkie fitocenezy.

W większości stawów hodowla-
nych, prowadzi się intensywną go-
spodarkę. Z tego powodu stawy te
są zalewane w różnych porach
roku.

Niekorzystnym zjawiskiem jest
osuszanie takich zbiorników wod-
nych. Powoduje ono, że w stawach
brakuje wody, co uniemożliwia
rozwój fauny i flory.

W zbiornikach w Ciasnej, jak od-
notowali naukowcy, równie boga-
ty jak świat zwierzęcy jest szata ro-
ślinna. Ciekawostką jest, że w oko-
licznych stawach odnotowano wy-
stępowanie szczeżui wielkiej. Jest
to gatunek objęty szczególną
ochroną. Słodkowodny małż osią-
gający wielkość niemożliwą dla in-
nych polskich gatunków mięcza-
ków. Dorodne okazy osiągają po-
nad 20 cm długości. Mięczak ten
występuje w naszym kraju rzadko
- pojawia się w starorzeczach, je-
ziorach i wolno płynących rzekach.

Okolice stawów hodowlanych są
też ulubionym miejscem lęgowym
dla ptaków. Zbiorniki koło Ciasnej
ulubiły m.in. bączek, błotnik sta-
wowy zimorodki i perkozy.

Uczeni sugerują, że stawy w Cia-
snej powinny zostać objęte całko-
witą ochroną.

Stawy warte chronienia

Maszyna wyciągowa w zabytkowej kopalni „Guido”
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31 sierpnia w Szpitalu Specja-
listycznym w Jastrzębiu Zdro-
ju przeprowadzony został dwu-
godzinny strajk ostrzegawczy.
Od godz. 7.15 do godz. 9.15
strajkowali pracownicy Przy-
chodni Specjalistycznej, a od
godz. 8.00 do godz. 10.00 po-
zostałe grupy zawodowe, z
wyjątkiem lekarzy.

Akcję strajkową ogłosiło pięć
związków zawodowych działających
w placówce, w tym NSZZ "Solidar-
ność". Była to odpowiedź 900 pra-
cowników szpitala na pominięcie ich
w porozumieniu płacowym podpisa-
nym tylko z lekarzami.

"Solidarność" weszła w spór zbio-
rowy z dyrekcją placówki. Jednak
prowadzone 17 sierpnia w obecno-
ści mediatora rokowania zakończy-
ły się fiaskiem i sporządzeniem pro-
tokołu rozbieżności.

- Pracownicy czują się oszukani i
zlekceważeni - mówi Halina Cier-

22 września w zabytkowej hali
Elektrowni Szombierki w By-
tomiu odbędzie się gala bok-
su zawodowego WBC, w ra-
mach której walkę w obronie
tytułu mistrza świata stoczy
Damian Jonak - członek NSZZ
„Solidarność”.

Udział w gali jest dla boksera szan-
są na awans w bokserskim rankingu i
przybliża go do walk o kolejne mi-
strzowskie pasy w grupie seniorów.

Tę informację zawodnik przekazał
w trakcie konferencji prasowej zor-
ganizowanej w budynku dyrekcji
Elektrowni "Szombierki".

Obecny na spotkaniu z dziennika-
rzami prezydent Bytomia Piotr Koj
podkreślił, że obiekty elektrowni są
magiczne i władze miasta oraz kierow-
nictwo zakładu mają zamiar udostęp-
nić je mieszkańcom Śląska. Trener a
zarazem promotor Damiana Piotr
Werner poinformował, że mistrz od
dawna prosił go o zorganizowanie po-
jedynku w jego rodzinnym mieście, ale
przeszkodą był brak obiektu spełnia-
jącego wymogi boksu zawodowego.
Dopiero niedawno okazało się, że
może nim być zabytkowa hala Elek-
trowni Szombierki. Tym samym, po
raz pierwszy w historii tej dyscypliny
sportu, pojedynki organizowane będą
w zakładzie przemysłowym. Po prze-
prowadzeniu prac przystosowujących
ten obiekt do wrześniowej gali, będzie
to miejsce o niepowtarzalnej atmosfe-

rze. Pewnym mankamentem jest fakt,
że widownia pomieści tylko 1200-
1400 osób, ale jednocześnie w tej ka-
meralności organizatorzy dostrzegają
atut. Piotr Werner wyraził nadzieję, że
w przyszłości, prócz gali boksu zawo-
dowego, w hali Elektrowni Szombier-
ki organizowane będą koncerty, spek-
takle teatralne lub pokazy mody.

- Moje przygotowania do walki z
nieznanym mi jeszcze przeciwnikiem
są na półmetku, już rozpocząłem spa-
ringi - oświadczył mistrz świata -  Od
10 września będę trenował w Niem-
czech, a tydzień przed walką w War-
szawie.

Damian Jonak poinformował rów-
nież o akcji charytatywnej, której
współautorką jest jego niedawno po-

W ostry spór zbiorowy z praco-
dawcą weszły związki zawodo-
we z Wielospecjalistycznego
Szpitala Powiatowego im. B.
Hagiera w Tarnowskich Górach.

Jego powodem jest podpisanie przez
dyrekcję tymczasowego porozumienia
z komitetem strajkowym lekarzy, na
mocy którego wyższy personel me-
dyczny szpitala przez okres 3 miesię-
cy będzie otrzymywał dodatek do upo-
sażenia zasadniczego w wys. od 1100
do 1600 zł, w zależności od specjali-
zacji oraz stażu pracy. Dodatkowo le-
karze wywalczyli sobie prawo do wy-
nagrodzeń za okres strajku.

Wcześniej dyrekcja szpitala zapew-
niała stronę związkową, że nie ma
pieniędzy na podwyżki płac dla żad-
nej grupy zawodowej

Jeszcze w trakcie kilkumiesięcz-
nych negocjacji lekarzy z dyrekcją
szpitala zakładowa "Solidarność"
wszczęła spór zbiorowy z pracodaw-
cą. Bezskutecznie zwracała się do
strajkujących medyków z propozycją
utworzenia wspólnego komitetu, któ-
ry miałby reprezentować interesy pła-
cowe całej załogi liczącej 650 osób.

-Wcześniej lekarze sugerowali, że
chodzi im o rozwiązania systemowe
dla służby zdrowia. Gdy zaprzestali
wysyłania dokumentacji medycznej
do NFZ zorientowaliśmy się, że to
blef. Walczyli wyłącznie o swoje, gdy
tymczasem my uważamy, że szpital
funkcjonuje na zasadzie naczyń po-
łączonych i podwyżki płac powinny
objąć wszystkie grupy zawodowe  -
mówi przewodniczący zakładowej
"S" Jacek Szarek - Istniało realne za-
grożenie, że pracownicy niebiorący
udziału w strajku nie otrzymają wy-
nagrodzeń. Po długich negocjacjach
pracodawca zdołał ich przekonać do
wznowienia sprawozdawczości z wy-
konanych usług medycznych.

Elementem płacowego szantażu
było złożenie wypowiedzeń stosun-
ku pracy przez 42 lekarzy specjali-
stów. Nad szpitalem zawisła groźba,
że NFZ nie zdecyduje się podpisać z
nim kontraktu na 2008 r. Pojawiło się
również realne ryzyko ewakuacji pa-
cjentów... tyle, że nie wiadomo było
dokąd, bo w placówkach w sąsied-
nich miastach lekarze również straj-
kowali. W takiej sytuacji dyrekcja
szpitala zdecydowała się na zawarcie
porozumienia ze strajkującą grupą za-
wodową. Ta wiadomość zbulwerso-
wała przedstawicieli pozostałych
związków zawodowych, których pra-
codawca wciąż zapewniał o braku
środków na podwyżki płac dla zatrud-
nionych. Działania lekarzy doprowa-
dziły do skłócenia załogi. Związkow-
cy zaczęli organizować masowe ze-
brania personelu. Nie wykluczyli
przeprowadzenia akcji strajkowej.

- Pracownicy zapowiadają, że odej-
dą łóżek chorych - relacjonuje Jacek
Szarek - Domagają się sprawiedliwo-
ści społecznej. Jesteśmy świadomi, że
gradacja wynagrodzeń musi być, ale
nie może być tak, że jedni otrzymują
podwyżki, a drudzy nie.

Beata Gajdziszewska

Związkowcy z Regionalnego
Sekretariatu Ochrony Zdro-
wia NSZZ „Solidarność” dys-
kutowali o trudnej sytuacji
niektórych śląskich placówek
spowodowanej długotermi-
nowym strajkiem lekarzy i za-
przestaniem przekazywania
sprawozdań do NFZ.

Podczas spotkania przewodni-
cząca RSOZ Ewa Fica poinformo-

wała o problemach szpitala w Ru-
dzie Śląskiej, gdzie bezterminowy

protest rozpoczął w maju. Zdaniem
związkowców "S" przedłużająca
się akcja strajkowa może doprowa-
dzić do upadłości placówki, a na-
stępnie przejęcia jej majątku przez
wąską grupę osób.

- Wystąpiliśmy do prokuratury i
przekazaliśmy informację do Mini-
sterstwa Zdrowia, żeby zaintereso-
wało się strajkiem lekarzy w tym
szpitalu i sprawdziło, czy nie jest on
celowym działaniem zmierzającym

do doprowadzenia zakładu do upa-
dłości - powiedziała Ewa Fica.

Strajk ostrzegawczy

w jastrzębskim szpitalu

Damian Jonak zawalczy

w rodzinnym mieście!

piał przewodnicząca "Solidarności"
w jastrzębskim szpitalu. - 23 sierpnia
dyrektor zapowiedział, że jeżeli pod-
pisze porozumienie płacowe z jedną
grupą zawodową, to analogiczne po-
sunięcia wykona w stosunku do po-
zostałych pracowników. Nie dotrzy-
mał jednak słowa.

Halina Cierpiał dodaje, że pozostałe
organizacje związkowe nie negują po-
rozumienia zawartego z lekarzami,
ale podkreśla, że inne grupy zawodo-
we nie zdecydowały się na długoter-
minowy strajk ze względu na trudną
sytuację finansową placówki. Kiero-
wały się również dobrem mieszkań-
ców miasta, którzy mieliby zamknię-
tą drogę do leczenia w jedynym szpi-
talu w mieście.

Jeżeli przeprowadzony strajk
ostrzegawczy nie przyniesie oczeki-
wanych rezultatów, pracownicy po-
dejmą decyzję dotyczącą dalszej for-
my protestu.

Agnieszka Konieczny

ślubiona żona. Poprosili gości wesel-
nych, aby zamiast kwiatów kupili
przybory szkolne. Państwo młodzi
przekazali je wychowankom Domu
Dziecka nr 2 w Bytomiu. Kontynu-
acją tej akcji będzie licytacja spode-
nek i rękawic, w których Damian wy-
walczył w Spodku tytuł mistrza świa-
ta. Biorąca udział w konferencji dy-

rektor Domu Dziecka Teresa Głuch
zapowiedziała, że uzyskane z niej pie-
niądze przeznaczone zostaną na wy-
mianę najbardziej zniszczonych me-
bli w dziecięcych pokojach.

Bytomską gale boksu zawodowe-
go uświetni występ hip-hopowego ze-
społu "Bezimienni", z którym Da-
mian Jonak nagrał niedawno teledysk.

Bolesław Var Bogya de Csepy

Zdaniem związkowców "S", każ-
dy miesiąc strajku pogłębia zadłuże-
nie placówki o kolejne 2 mln zł. Je-
żeli szpital upadnie zagrożona zosta-
nie przyszłość blisko 1000 pracow-
ników. Dla 900 z nich jest on jednym
miejscem pracy. "Solidarność" prze-
strzega, że upadłość placówki może
przynieść znaczną redukcję zatrudnie-
nia, a pracownicy którzy pozostaną
będą musieli liczyć się nawet z 30
proc. obniżką wynagrodzenia.

Zdaniem przewodniczącej do-
niesienia do prokuratury powinny
złożyć również inne placówki, w
których trwa jeszcze strajk lekarzy
i gdzie pracownicy np. pozbawie-
ni zostali premii.

W trakcie spotkania związkow-
cy podkreślili, że w najlepszej sy-
tuacji są te ośrodki, które nie straj-
kowały, tylko przyjmowały pacjen-
tów, ponieważ mogą liczyć na środ-
ki pochodzące z nadwykonań.

Poinformowali również o proble-
mach szpitala im. Stefana Żerom-
skiego w Bytomiu, który przyjmo-
wał pacjentów i wykonał więcej
nadwykonań, niż planowano, ale le-
karze nie oddawali sprawozdań do
NFZ i teraz placówka ma proble-
my z odzyskaniem pieniędzy.

Agnieszka Konieczny

Pod lupą prokuratora

Zadłużenie trarnogórskiego
szpitala wynosi ok.10 mln zł i spo-
wodowane jest w dużej mierze zły-
mi decyzjami menadżerskimi. Jed-
ną z nich był zakup tomografu
komputerowego, który jest bezu-
żyteczny, ponieważ placówka nie
ma podpisanego kontraktu z NFZ
na wykonywanie badań tomogra-
ficznych. Inną chybioną decyzją
jest wybudowanie na terenie szpi-
tala apteki nieprzynoszącej żad-
nych dochodów. Istnieje realne za-
grożenie, że szpital zostanie zli-
kwidowany, ponieważ nie spełnia
wymogów resortu zdrowia.

Równi i równiejsi
- Strajk lekarzy grozi upadkiem rudzkiego szpitala

 - alarmują związkowcy

Kolejna walka Damiana Jonaka już 22 września


