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Bêdzie strajk w Kompanii Wêglowej

Ponad 97 proc. górników g³osuj¹cych w referendum opowiedzia³o siê za strajkiem ostrzegawczym

w Kompanii Wêglowej. W najbli¿szy poniedzia³ek na 24 godziny stan¹ wszystkie kopalnie i zak³ady tego

koncernu.

Zdj.: MKZ NSZZ „Solidarnoœæ” Soœnica-Makoszowy

W numerze:

Lombard w ho³dzie „Solidarnoœci”
- Za ka¿dym razem, gdy gra-
my ten koncert, jesteœmy na-
prawdê wzruszeni - przyzna-
je wokalistka zespo³u Marta
Cugier. - Daje on nam mo¿-
liwoœæ poznawania wspania-
³ych ludzi z "Solidarnoœci", którzy zas³uguj¹ na szacunek i
pamiêæ m³odych pokoleñ. Zale¿y nam, by nasza muzyka
sprawi³a, ¿e starsi ludzie bêd¹ pamiêtali o tragicznych wy-
darzeniach z naszej najnowszej historii, a m³odzi bêd¹ je
poznawali.

Czytaj na stronie 4

Pasjonaci koñcz¹ makietê
G³ównym eksponatem w mi-
nimuzeum na pewno bêdzie
makieta wydarzeñ z grudnia
1981. Pracê nad ni¹ koñcz¹ ju¿
warszawscy modelarze pod
kierownictwem Jana Na³êcza.
Makieta bêdzie mia³a blisko 9
m2 powierzchni, w skali 1:100
odwzorowywaæ bêdzie wszystkie detale z tamtych czasów.
Znajd¹ siê na niej zbudowane z kartonu, aluminium, plasti-
ku i drewna kopalniane budynki, pomiêdzy nimi zostan¹
zaaran¿owane scenki z figurami cywilów, robotników, ¿o³-
nierzy i milicjantów oraz modele pojazdów.

Czytaj na stronie 5

¯yjemy w cieniu „Wujka”
Pierwszymi osoba-
mi, które pomog³y
rodzinom zabitych
górników byli pañ-
stwo Miros³awa i
Stanis³aw Królczy-
kowie, polscy emi-
granci mieszkaj¹cy w Edmonton w Kanadzie. Wczeœniej
pomoc z Zachodu trafi³a do rodzin internowanych dzia³a-
czy opozycji.
- Jako zwyk³a polska rodzina chcieliœmy pomóc tym, któ-
rzy prze¿yli - wspominaj¹ pañstwo Królczykowie.

Czytaj na stronie 5
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Krótko Liczba tygodnia... Wieœci
z Biur Terenowych ZR

Napisano

Komunikat dla Komisji

Zak³adowych
Komisje nieposiadaj¹ce numeru Regon i NIP oraz niesk³adaj¹-

ce aktualnej ankiety informacyjnej, analizy sk³adek, nie otrzymaj¹
potwierdzenia rejestracji ZOZ i MOZ. Ponadto przypominamy o
ustawowych terminach sk³adania sprawozdañ w urzêdach skar-
bowych: CIT-8 do 31 marca 2008 r., za³¹czniki do CIT-8 (bilans,
rachunek wyników, informacja dodatkowa, uchwa³a o zatwier-
dzeniu bilansu) nie póŸniej ni¿ do 30 czerwca 2008 roku. PIT-y
rozliczeniowe z tytu³u podatku dochodowego od osób fizycznych
nale¿y z³o¿yæ do 29 lutego 2008 roku.

Termin sk³adania do ZR analizy sk³adek za rok 2007 up³ywa
31 marca 2008 r.

Wiêcej Informacji: Halina Murzyn - pok. 112, tel. 032 353 84
25 wew. 112.)

Zarz¹d Regionu na swojej stronie www.solidarnosc-kat.pl,
udostêpni³ do pobrania druki bilansu, rachunku wyników,
informacji dodatkowej - za³¹czniki do CIT-8 oraz inne (Do-

kumenty do pobrania).
G³ówna Ksiêgowa Zarz¹du Regionu

Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ”

BT Rybnik
28 listopada w siedzibie rybnickiego

BT odby³y siê wybory uzupe³niaj¹ce do
KZ NSZZ "S" Przedsiêbiorstwa Wo-
doci¹gów i Kanalizacji w Rybniku. No-
wym przewodnicz¹cym Komisji zosta³
Marek Frelich, a komisj¹ rewizyjn¹
kieruje Micha³ Palar.

BT Sosnowiec
W po³¹czonych szpitalach w Bêdzi-

nie i Czeladzi zwi¹zkowcy przystali na
propozycje dyrekcji dotycz¹ce wyp³a-
ty jednorazowego dodatku do wynagro-
dzeñ pracowników. Do 15 grudnia le-
karze maj¹ otrzymaæ po 600 z³, pielê-
gniarki po 400 z³, a pozosta³y personel
po 300 z³. Wczeœniej pracownicy obu
placówek zorganizowali strajk ostrze-
gawczy. Protestowali przeciwko upo-
karzaj¹cej podwy¿ce p³ac w wys. od 20
do 60 z³, w zale¿noœci od wykszta³ce-
nia i sta¿u pracy.

- W grudniu bêdzie ju¿ znana war-
toœæ kontraktu zawartego przez nasz
szpital z NFZ na 2008 rok. Dyrektor
obieca³, ¿e po³owa z tych œrodków prze-
znaczona zostanie na podwy¿ki wyna-
grodzeñ - informuje przewodnicz¹ca
"S" w czeladzkim szpitalu Hanna Szo-
towska.

BT Jastrzêbie
Jak co roku 4 grudnia z inicjatywy

MKK NSZZ "S" Jastrzêbskiej Spó³ki
Wêglowej w koœciele Na Górce w Ja-
strzêbiu odprawiona zosta³a Msza œw.
w intencji górników. Nabo¿eñstwo ce-
lebrowa³ kapelan Sekretariatu Górnic-
twa i Energetyki ksi¹dz pra³at Bernard
Czernecki.

BT Gliwice
8 grudnia w Gliwicach rozegrany zo-

sta³ Turniej Judo Juniorów M³odszych
i M³odzików o Puchar Przewodnicz¹-
cego Regionu Œl¹sko-D¹browskiego
NSZZ "Solidarnoœæ" Piotra Dudy. Za-
wody rozegrane zosta³y ju¿ po raz piêt-
nasty. Na matach Hali Sportowej Oœrod-
ka Sportu Politechniki Œl¹skiej w 9 ka-
tegoriach wagowych walczy³o ok. 150
m³odych adeptów i adeptek judo z ca-
³ej Polski.

Klub Œrodowiskowy AZS Politech-
niki Œl¹skiej dzia³a od 48 lat, wycho-
wuj¹c kolejne pokolenia zawodników
i amatorów judo. Jego dzia³aniami na
co dzieñ kieruje jego za³o¿yciel i obec-
ny wiceprezes - trener koordynator Cze-
s³aw Garncarz. Œl¹sko-D¹browska

£ódzki s¹d przyzna³ 61-letniemu
Marianowi Rojakowi prawo do wcze-
œniejszej emerytury, choæ teoretycznie
przys³uguje ona tylko kobietom. Usta-
wa o emeryturach i rentach z 1998 r.
gwarantuje ka¿dej Polce emeryturê po
ukoñczeniu 55 lat i po 30 latach pracy.
Mê¿czyŸni - poza wyj¹tkami (praca w
szczególnych warunkach lub o szcze-
gólnym charakterze) - musz¹ pracowaæ
do 65 lat.

Zwyciêstwo Mariana Rojaka to kon-
sekwencja orzeczenia Trybuna³u Kon-
stytucyjnego, który uzna³, ¿e obowi¹-
zuj¹ce przepisy dyskryminuj¹ mê¿-
czyzn.

- Jestem szczêœliwy, bo wywalczy-
³em coœ tak¿e dla innych panów - cie-
szy³ siê wczoraj.

Walkê o wczeœniejsz¹ emeryturê
Rojak zacz¹³ w 2006 r. Nie mia³ innego
wyjœcia. Straci³ pracê, a rok wczeœniej
zmar³a mu ¿ona, która opiekowa³a siê
ich niepe³nosprawnym synem. - By³a
na rencie opiekuñczej, a ja mog³em pra-
cowaæ - t³umaczy.

Na bezrobociu, z 1000-z³otowym
zasi³kiem samotny mê¿czyzna nie by³
w stanie utrzymaæ chorego dziecka. A
¿e mia³ 60 lat i ponad 40 lat sta¿u pracy,
poprosi³ ZUS o przyznanie wczeœniej-
szej emerytury.

Zak³ad odmówi³. - Nie ma przepisu,
który by na to pozwala³ - t³umaczy Ce-
cylia WoŸniak, naczelnik wydzia³u
obs³ugi prawnej ZUS.

Kobieta w podobnej sytuacji wcze-
œniejsz¹ emeryturê by dosta³a.

Marian Rojak odwo³a³ siê do ³ódz-
kiego s¹du okrêgowego, s¹d zaœ popro-
si³ o opiniê Trybuna³ Konstytucyjny. W
paŸdzierniku TK uzna³, ¿e przyznanie
prawa do wczeœniejszej emerytury tyl-
ko kobietom jest dyskryminacj¹ mê¿-
czyzn. Da³ parlamentowi rok na zmia-
nê przepisów.

Jednak ³ódzki s¹d postanowi³ nie
zwlekaæ. - S¹dy s¹ zwi¹zane wyrokiem
Trybuna³u i nie mog¹ chowaæ g³owy w
piasek, czekaj¹c na nowe rozwi¹zania

legislacyjne - mówi³ wczoraj sêdzia
Jacek Sobczak. I uzna³, ¿e ju¿ teraz
mo¿na przyznawaæ mê¿czyznom pra-
wo do wczeœniejszej emerytury, stosu-
j¹c przepisy obowi¹zuj¹ce wobec ko-
biet.

Marian Rojak jest tylko jednym z
wielu mê¿czyzn, którzy zg³aszaj¹ siê do
ZUS, by przejœæ na wczeœniejsz¹ eme-
ryturê. Na razie jest ich ponad 10 tys.,
ale problem potencjalnie dotyczy ok.
170 tys. mê¿czyzn urodzonych przed
1949 rokiem.

- Trybuna³ nie zdawa³ sobie sprawy,
jakie mog¹ byæ konsekwencje finanso-
we jego decyzji. Skutki dla Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych mog¹ byæ
nie do przewidzenia - ostrzega Cecylia
WoŸniak z ZUS.

Wniosek o przyznanie wczeœniejszej
emerytury z³o¿y³ ju¿ szczecinianin Jan
Zarzyka. W lutym 2008 r. i tak osi¹-
gnie pe³ny "mêski wiek emerytalny" (65
lat). Ale - jak mówi - dla zasady ju¿ te-
raz wyst¹pi³ do ZUS. - To ma byæ gest
mobilizuj¹cy rz¹d i pos³ów, by w koñ-
cu siê wziêli za te nasze emerytury.

Pan Zbigniew, budowlaniec z woj.
zachodniopomorskiego, te¿ ma gotowy
wniosek do ZUS. - Zanoszê go w pi¹-
tek, bo w pi¹tek koñczê 60 lat - mówi. -
Robota w b³ocie, na dworze, zim¹ zi¹b,
latem upa³. Jest okazja, to bêdê siê sta-
ra³.

Oddzia³y ZUS przyjmuj¹ wnioski
mê¿czyzn, ale wydaj¹ decyzje odmow-
ne. Jacek Dziekan, rzecznik centrali
ZUS, wyjaœnia, ¿e Ministerstwo Pracy
kaza³o Zak³adowi stosowaæ stary prze-
pis do czasu wprowadzenia nowego.

Urzêdnicy licz¹ na szybk¹ noweliza-
cjê ustawy. Maj¹ nadziejê, ¿e gotowa
bêdzie najpóŸniej do koñca pierwsze-
go kwarta³u 2008 r. Czy tak siê stanie?
Resort pracy zapewnia, ¿e jeszcze w
grudniu departament ubezpieczeñ spo-
³ecznych przeka¿e swój projekt nowe-
lizacji przepisu o wczeœniejszych eme-
ryturach do uzgodnieñ miêdzyresorto-
wych i konsultacji spo³ecznych.

10 grudnia (Gliwice). By³y pre-
mier, obecny eurodeputowany z
ramienia PO Jerzy Buzek zosta³
doktorem honoris causa Politech-
niki Œl¹skiej w Gliwicach. Absol-
went gliwickiej uczelni, przez wie-
le lat jej wyk³adowca, zosta³ wy-
ró¿niony m. in. za wybitny wk³ad
w rozwój nauki polskiej i europej-
skiej", tworzenie programu badaw-
czego Unii Europejskiej, umo¿li-
wiaj¹cego powstanie efektywnej i
jednolitej europejskiej przestrzeni
badawczej obejmuj¹cej nowe kra-
je cz³onkowskie oraz promowanie
czystych technologii wêglowych.
List gratulacyjny przes³a³ prof. Buz-
kowi szef Œl¹sko-D¹browskiej "S"
Piotr Duda. "To docenienie Pana
wieloletniej pracy naukowej i wy-
j¹tkowej aktywnoœci w ¿yciu spo-
³ecznym i politycznym. To tak¿e, a
mo¿e przede wszystkim, potwier-
dzenie s³usznoœci prawej i bezkom-
promisowej postawy moralnej
przez ca³e ¿ycie prezentowanej
przez Pana Profesora" - napisa³
Piotr Duda w liœcie. "Tytu³ doktora
honoris causa jest dla mnie szcze-
gólny, bo wszystko co robi³em w
¿yciu, co mog³em robiæ, wynios³em
ze Œl¹ska, ze szkó³ tutaj, z Politech-
niki Œl¹skiej. (...) Mnie ukszta³to-
wa³ Œl¹sk, takie miasta jak Chorzów
i Gliwice. Dlatego to jest dla mnie
miejsce najpiêkniejsze, najtrwalej
zapisane w mojej pamiêci. Powrót
tutaj jako doktor honoris causa to
najwy¿sze wyró¿nienie, jakie mo-
g³o spotkaæ mnie w ¿yciu" - powie-
dzia³ odbieraj¹c wyró¿nienie Jerzy
Buzek.

***
10 grudnia (Wroc³aw). Tadeusz
Kurkowiak, przewodnicz¹cy za-
k³adowej "Solidarnoœci" we wro-
c³awskim Instytucie Górnictwa Po-
ltegor rozpocz¹³ g³odówkê. - Bêdê
swój protest prowadzi³ dopóki po-
zwoli mi na to lekarz - zapowiada.
Powodem protestu jest rozporz¹-
dzenie ministra gospodarki po-
przedniego rz¹du Piotra WoŸnia-
ka, które sprawia, ¿e od nowego
roku IG Poltegor w³¹czony ma byæ
do G³ównego Urzêdu Górnictwa w
Katowicach. Rozporz¹dzenie wy-
dane bez konsultacji ze zwi¹zkami
zawodowymi spowodowa³o, ¿e za-
k³adowa "S" podjê³a 23 listopada
br. decyzjê o przekszta³ceniu siê w
Komitet Protestacyjny. Zwi¹zkow-
cy zapowiadaj¹, ¿e jeœli obecny mi-
nister gospodarki Waldemar Paw-
lak nie uchyli decyzji swego po-
przednika, to za kilka dni do Kur-
kowiaka do³¹cz¹ kolejni cz³onko-
wie Komitetu.

***
11 grudnia (Katowice). Przy Wy-
¿szym Urzêdzie Górniczym po-
wsta³a Rada do spraw Bezpieczeñ-
stwa Pracy w Górnictwie Wêgla
Kamiennego, skupiaj¹ca przedsta-
wicieli nadzoru górniczego, szefów
spó³ek wêglowych i zwi¹zanych z
bran¿¹  naukowców. Jednym z za-
dañ rady, powo³anej z inicjatywy
prezesa WUG Piotra Buchwalda,
ma byæ m.in. dba³oœæ o szybki i
efektywny transfer do praktyki gór-
niczej osi¹gniêæ naukowych i roz-
wi¹zañ, poprawiaj¹cych bezpie-
czeñstwo pracy w kopalniach. Zda-
niem prezesa WUG, œcis³a wspó³-
praca naukowców i praktyków,
wsparta doœwiadczeniami nadzoru
górniczego, mo¿e przyczyniæ siê do
realnej poprawy bezpieczeñstwa w
kopalniach.

S¹d przyzna³ emeryturê

60-letniemu mê¿czyŸnie
(www.gazeta.pl, 11 grudnia 2007 r.)

37 lat...
... up³ywa od wydarzeñ grudniowych w 1970 r. Bezpoœredni¹ przyczyn¹

ówczesnych strajków i demonstracji by³a wprowadzona drastyczna podwy¿-
ka cen detalicznych miêsa, przetworów miêsnych oraz innych artyku³ów spo-
¿ywczych, œrednio o 17%. Ju¿ nastêpnego dnia rozpocz¹³ siê strajk w Stoczni
Gdañskiej im. Lenina. Po po³udniu dosz³o do pierwszych staræ w mieœcie. W
kolejnych dniach do protestu do³¹cza³y siê kolejne zak³ady z Wybrze¿a. Znów
dochodzi³o do staræ, by³y ofiary. Ale do najwiêkszego dramatu dosz³o 17
grudnia rano. Do udaj¹cych siê rano do pracy robotników stoczni gdyñskiej
zaczê³o strzelaæ wojsko. By³o wielu zabitych i rannych. Odpowiedzi¹ by³y
kolejne strajki, które trwa³y do 22 grudnia (w Szczecinie).

Bilans grudniowych represji by³ tragiczny: ponad tysi¹c sto osób rannych,
co najmniej 44 osoby zabite. Ranne zosta³y 1 164 osoby. Zatrzymano prze-
sz³o 3 tysi¹ce osób. By³y przypadki rozje¿d¿ania ludzi g¹sienicami czo³gów.
W wyniku staræ oraz wypadków zginê³o te¿ kilku funkcjonariuszy MO oraz
¿o³nierzy LWP, a kilkudziesiêciu zosta³o rannych. Podpalono 17 gmachów
(w tym budynek Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdañsku), rozbito 220
sklepów, podpalono kilkadziesi¹t samochodów.

"Solidarnoœæ" od lat wspiera dzia³alnoœæ
tej placówki, doceniaj¹c jej rolê w pro-
mowaniu sportu i kszta³towaniu charak-
terów dzieci i m³odzie¿y naszego regio-
nu. W tym roku Czes³aw Garncarz œwiê-
tuje 50-lecie pracy trenerskiej. Z tej oka-
zji marsza³ek Janusz Moszyñski wrê-
czy³ mu podczas zawodów Odznakê
Honorow¹ za Zas³ugi dla Wojewódz-
twa Œl¹skiego.

BT Zawiercie
Cykl spotkañ i pogadanek z m³o-

dzie¿¹ poœwiêconych tragicznym wy-
darzeniom grudnia 1981 roku przygo-
towali zwi¹zkowcy z zawierciañskiej
"Solidarnoœci" Pracowników Oœwiaty.
W ten sposób chc¹ nie tylko przypo-
mnieæ o dramatycznym zwrocie w hi-
storii wspó³czesnej naszego kraju, kie-
dy to w imiê obcych interesów starano
siê zbrojnie powstrzymaæ walkê o pra-
wa pracownicze, godnoœæ cz³owieka i
niepodleg³¹ Polskê.

- To cenna inicjatywa, gdy¿ wyda-
rzenia z grudnia 1981 roku powoli za-
cierane s¹ w œwiadomoœci spo³ecznej -
mówi Ma³gorzata Benc, szefowa Biu-
ra Terenowego Œl¹sko-D¹browskiej "S"
w Zawierciu. - Dziêki "Solidarnoœci"
pamiêta siê o mordzie górników z ko-
palni "Wujek", ale ju¿ tylko pasjonaci
historii wspominaj¹ zakoñczony w
przeddzieñ Wigilii, jedenastodniowy
strajk w ówczesnej Hucie Katowice, czy
trwaj¹cy jeszcze d³u¿ej podziemny pro-
test w kopalni "Piast". A by³ to najd³u¿-
szy strajk pod ziemi¹ w historii nie tyl-
ko Polski, ale i œwiata.

Co gorsza nie brakuje euroentuzja-
stów, którzy 13 grudnia chcieliby za-
mieniæ w "radosn¹" rocznicê podpisa-
nia traktatu akcesyjnego do UE. I tym
samym dramatyczne wydarzenia sprzed
26 lat zepchn¹æ w cieñ.

- Do tego nie wolno w ¿adnym razie
dopuœciæ - dodaje Alina Miszczyk z na-
uczycielskiej "Solidarnoœci" w Zawier-
ciu. - To jest nasza historia, czêœæ  naro-
dowej to¿samoœci. A myœlenie o przy-
sz³oœci, w ¿adnym wypadku nie wyklu-
cza pamiêci o przesz³oœci. Wszak, jak
mawiali staro¿ytni, historia jest nauczy-
cielk¹ ¿ycia.

Warto przy tym pamiêtaæ o lokalnej
historii. I dlatego w ubieg³ym roku z
inicjatywy Biura Terenowego Œl¹sko-
D¹browskiej "Solidarnoœci" w Zawier-
ciu wydano ksi¹¿kê "Festiwal wolno-
œci", zawieraj¹c¹ wspomnienia zwi¹z-
kowców "S" z lat 1980-89.        (zaw)
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Ponad 300 zwi¹zkowców z Pol-
ski i Niemiec protestowa³o prze-
ciwko ³amaniu praw pracowni-
czych i zwi¹zkowych w handlu.
Demonstracja zorganizowana
zosta³a 10 grudnia, gdy w Euro-
pie obchodzony jest Dzieñ Praw
Cz³owieka.

Zwi¹zkowcy z "Solidarnoœci" i zwi¹z-
ku Ver.di spotkali siê na moœcie granicz-
nym w S³ubicach. Najpierw przemasze-
rowali pod sklep Biedronki, a nastêpnie
do Frankfurtu, by kontynuowaæ protest
pod Kauflandem. Na transparentach de-
monstrantów znalaz³y siê has³a nawi¹-
zuj¹ce do trudnej sytuacji pracowników
handlu: "To nie praca to wyzysk", "Bie-
dronka chora", "Biedronka krank".

Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej
Banków, Handlu i Ubezpieczeñ Alfred
Bujara podkreœla, ¿e protest szczegól-

nie skierowany zosta³ przeciwko sieciom
Lidl i Biedronka, w których nagminnie
³amane s¹ prawa pracownicze i zwi¹z-
kowe. Pikietuj¹cy zwracali uwagê, ¿e
pracownicy handlu s¹ Ÿle op³acani, pra-
cuj¹ ponad si³y, bez wolnych niedziel i z
nieop³aconymi nadgodzinami. Demon-
stranci domagali wprowadzenia ca³ko-
witego zakazu handlu w niedziele i rów-
nego traktowania pracowników zatrud-
nionych w tych samych sieciach w kra-
jach nale¿¹cych do UE.

- Chcemy uœwiadomiæ Polakom, ¿e
sukces tanich sieci handlowych to sku-
tek wyzysku pracowników - mówi Al-
fred Bujara. Przewodnicz¹cy zapowie-
dzia³, ¿e to nie koniec wspólnej walki o
lepsze traktowanie pracowników handlu.
- Chcemy doprowadziæ do utworzenia
przez instytucje unijne kart praw pracow-
niczych, które bêd¹ obowi¹zywa³y w
ca³ej Europie - podkreœla Bujara.       ak

Handel w niedziele powinien byæ
zakazany albo pracownicy po-
winni byæ dodatkowo op³acani.

Taka jest przynajmniej opinia uczest-
ników naszej sondy internetowej. 32
proc. z nich odpowiedzia³o, ¿e handel
w niedziele powinien byæ zakazany w
ka¿d¹ niedzielê. 31 proc. - ¿e dozwolo-
ny, pod warunkiem wyp³acania pracow-

Uchwalone podwy¿ki dla na-
uczycieli to inauguracja spraw
pracowniczych w nowej kaden-
cji parlamentu. Wcale nie naj-
trudniejsza - s¹ projekty zagra-
¿aj¹ce Kodeksowi pracy.

Sejm wprowadzi³ takie zmiany do
Karty Nauczyciela, ¿e podwy¿ki stan¹
siê faktem dziêki znacznemu zwiêk-
szeniu kwoty bazowej œrednich wyna-
grodzeñ w oœwiacie. Za tymi zmiana-
mi g³osowa³a ca³a sala - 423 obecnych
na sesji pos³ów. Przeciw nie by³ nikt.
Poprawka dotycz¹ca kwoty bazowej
zosta³a wniesiona przez klub Platfor-
my Obywatelskiej. W ten sposób mo¿-
na by³o zrealizowaæ jedn¹ z obietnic
premiera Donalda Tuska, który w
expose zapowiedzia³ m.in. ¿e p³ace na-
uczycieli zostan¹ podniesione o 10
proc. Czyli z 194,81 z³ do 2074,15 z³.
Wczeœniej, w toku prac legislacyjnych
pos³owie odrzucili postulat zg³oszony
przez pos³a LiD Artura Ostrowskie-
go, który mia³ inny cel - zwiêkszenie
œredniego wynagrodzenia nauczycieli
- sta¿ystów zamiast podwy¿ki kwoty
bazowej. Jak nam powiedzia³ pose³
Stanis³aw Szwed (PiS) podwy¿ki dla
nauczycieli w³¹cznie z obni¿k¹ sk³ad-
ki rentowej wynios¹ oko³o 13 proc.
tego, co dany nauczyciel otrzymuje
obecnie.

Zapisane w ustawie,
ale czy bêd¹?

 Nowe wynagrodzenia wchodz¹ w
¿ycie od 1 stycznia 2008 r. Trzeba by³o
znaleŸæ w bud¿ecie na ten cel prawie
2 mld z³. Czyli o tyle zwiêkszyæ sub-
wencjê oœwiatow¹ w stosunku do tego,
co zosta³o przewidziane w projekcie
bud¿etu przygotowanym jeszcze przez
rz¹d PiS. Sejmowa komisja finansów
publicznych musia³a znaleŸæ w³aœnie
tak¹ kwotê. Jak nam powiedzia³ pose³
Szwed, oszczêdnoœci poczyniono
zmniejszaj¹c dotacje bud¿etowe m.in.
dla Pañstwowej Inspekcji Pracy, Naj-
wy¿szej Izby Kontroli oraz Instytutu

Pamiêci Narodowej (!!!). Mo¿na siê
te¿ obawiaæ, ¿e œrodki na podwy¿ki
dla nauczycieli nie zostan¹ wykorzy-
stane na zwiêkszenie wynagrodzeñ.
Szko³y - poza nielicznymi wyj¹tkami
- znajduj¹ siê w strukturach samorz¹-
du terytorialnego. Œrodki na wynagro-
dzenia nie s¹ dotacj¹ celow¹ lecz kwo-
tami do dyspozycji w³adz samorz¹do-
wych. Samorz¹dy na ogó³ cierpi¹ na
brak œrodków wiêc z podwy¿kami
mo¿e byæ ró¿nie. Mo¿e siê okazaæ w
praktyce, ¿e spodziewane podwy¿ki
bêd¹ znacznie mniejsze.

To dopiero pocz¹tek prac sejmo-
wych zwi¹zanych z problemami pra-
cowniczymi. Najwiêcej ich dostarczy
zapewne tzw. pakiet Szejnfelda.

Nowe ustawy dla gospodarki
Adam Szejnfeld (PO), obecny wi-

ceminister gospodarki zapowiedzia³,
¿e w najbli¿szym czasie rz¹d przed-
stawi 25 projektów ustaw, które maj¹
na celu u³atwienie przedsiêbiorcom
prowadzenie dzia³alnoœci gospodar-
czej. A to znaczy realizacjê zapowia-
danego cudu gospodarczego w kraju.
Pose³ Szwed powiedzia³ nam, ¿e
wprawdzie jeszcze ¿aden z tych pro-
jektów nie trafi³ do Sejmu w ubieg³ym
tygodniu, ale z zapowiedzi wynika, ¿e
nie bêd¹ siê one ró¿niæ, od "pakietu"
prezentowanego przez Platformê w
kampanii wyborczej. Potwierdzaj¹ to
nieoficjalnie eksperci organizacji pra-
codawców. Ich zdaniem najwa¿niej-
sze nowe rozwi¹zania ustawowe bêd¹
dotyczyæ Kodeksu pracy, ustawy o
swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej,
ustawy o partnerstwie publiczno-praw-
nym, Kodeksu karnego, prawa upa-
d³oœciowego i naprawczego, Kodek-
su spó³ek handlowych oraz  prawa de-
wizowego. Ca³oœæ tych zmian to
ogromny materia³ i sejmowi eksperci
twierdz¹, ¿e dobre przygotowanie pro-
jektów tych wszystkich ustaw wyma-
ga ogromnego wk³adu pracy. Tymcza-
sem jak siê zdaje pierwsze dwa pro-
jekty - ustawy o swobodzie gospodar-

czej i partnerstwie publiczno-prawnym
trafi¹ do laski marsza³kowskiej dopie-
ro w drugiej po³owie grudnia br.

Walka o Kodeks pracy
Ju¿ obecnie wiadomo, ¿e przynaj-

mniej niektóre z zapowiadanych roz-
wi¹zañ bêd¹ budziæ kontrowersje.
Bardzo silne lobby biznesu - nie tylko
organizacje pracodawców - ¿¹daj¹
dalszych niekorzystnych dla pracow-
ników zmian w Kodeksie pracy. Maj¹
one dotyczyæ dalszego upowszechnia-
nia form elastycznego zatrudnienia. W
tym samym kierunku ma zmierzaæ
nowa regulacja prawna sta¿ów absol-
wenckich wprowadzaj¹ca m.in. wyna-
grodzenia sta¿owe ni¿sze od p³acy mi-
nimalnej, bez sk³adek na ZUS i ochro-
nê zdrowia. Lobby przedsiêbiorców
chce te¿ doprecyzowania definicji
prawnej "stosunek pracy" oraz ujed-
nolicenia przepisów dotycz¹cych pra-
cy w dni œwi¹teczne. Pose³ Szwed
zwraca uwagê, ¿e takie zmiany by³y-
by bardzo niekorzystne dla pracowni-
ków. Jeœli chodzi o elastyczne formy
pracy, Polska przoduje w Europie,
mo¿e oprócz Grecji i Hiszpanii. - Z
tym, ¿e w³aœnie Hiszpanie wycofuj¹
siê z tego, ich pracodawcy uznaj¹, ¿e
lepiej mieæ pracownika zatrudnione-
go na sta³e. W Polsce dalsze wprowa-
dzanie elastycznych form pracy jest
wbrew wymogom rynku pracy. Jak
wiadomo - mamy rynek pracownika.
Nie tylko u nas - pracowników poszu-
kuje siê w wiêkszoœci pañstw Unii Eu-
ropejskiej. Na ogó³ na umowê o pra-
cê. Jeœli polski pracownik bêdzie mieæ
do wyboru - du¿o wy¿sze wynagro-
dzenie i sta³y stosunek pracy zagranic¹
i "elastyczne zatrudnienie" u znacznie
gorzej p³ac¹cego krajowego praco-
dawcy - to bêdzie emigrowaæ. - pod-
kreœla Stanis³aw  Szwed. Ocenia, ¿e
ten problem musi byæ przedmiotem
solidnej debaty w Komisji Trójstron-
nej. Zdaniem wielu ekspertów NSZZ
"Solidarnoœæ" powinna w niej odegraæ
decyduj¹c¹ rolê.            Teresa Wójcik

Prawa pracownicze

w parlamencie

Przyt³aczaj¹ca wiêkszoœæ gór-
ników g³osuj¹cych w referen-
dum w Kompanii Wêglowej
opowiedzia³o siê za strajkiem
ostrzegawczym.

W referendum wziê³o udzia³
38275 osób, co stanowi 61,03% ogó-
³em zatrudnionych w Kompanii
Wêglowej. Za strajkiem g³osowa³o
97,08 proc. bior¹cych udzia³ w refe-
rendum (37159 osób), przeciw by³o
2,39 (914 osób).

Taki wynik g³osowania oznacza, ¿e
w poniedzia³ek 17 grudnia we wszyst-
kich kopalniach i zak³adach górni-
czych Kompanii Wêglowej przepro-
wadzony zostanie 24-godzinny strajk
ostrzegawczy. Dzieñ póŸniej sztab
protestacyjno-strajkowy podejmie
decyzjê co do dalszego protestu. Zo-
stanie ona og³oszona 19 grudnia.

Bêdzie strajk w Kompanii Wêglowej

Przypomnijmy: "Solidarnoœæ" i
inne zwi¹zki domagaj¹ siê podwy-
¿ek p³ac o 6,9 proc. jeszcze w tym

roku oraz zwiêkszenia ekwiwalentu
barbórkowego ze 160 do 500 z³.
Oczekuj¹ te¿, ¿e w przysz³ym roku

p³ace w Kompanii wzrosn¹ o 14
proc. w stosunku do roku bie¿¹ce-
go. W  Kompanii Wêglowej od 15
listopada twa pogotowie strajkowe.
Wszystkie górnicze centrale powo-
³a³y wspólny Komitet Protestacyjno-
Strajkowy.

W dniu og³aszania wyników refe-
rendum przedstawiciele Komitetu
otrzymali zaproszenie do rozmów z
zarz¹dem Kompanii. - W tej chwili

nie wiemy, czy mo¿emy to zaprosze-
nie odczytywaæ jako pozytywny ob-
jaw. Do rozmów jesteœmy bardzo
dobrze przygotowani merytorycznie
- mówi szef górniczej "Solidarnoœci"
Dominik Kolorz. - Je¿eli po raz ko-
lejny us³yszymy, ¿e zarz¹d nie mo¿e
podnieœæ wskaŸnika wynagrodzeñ,
¿e nie dysponuje finansami na reali-
zacjê naszych ¿¹dañ, to te rozmowy
bêd¹ trwa³y bardzo krótko. Zaufanie,
którym obdarzy³y nas za³ogi górni-
cze jest dla nas niezwykle mobilizu-
j¹ce.

Na razie zarz¹d Kompanii pod-
trzymuje stanowisko, ¿e ¿¹dania p³a-
cowe górników spowoduj¹ katastro-
fê ekonomiczn¹ firmy. Zwi¹zkowcy
z tym siê nie zgadzaj¹ i wytykaj¹ kie-
ruj¹cym koncernem z³e, nieudolne
zarz¹dzanie.

Beata Gajdziszewska

Dominik Kolorz (drugi z prawej) i szefowie innych zwi¹zków
dzia³aj¹cych w górnictwie podczas konferencji prasowej

podsumowuj¹cej referendum

Niewykluczone, ¿e wkrótce
zastrajkuj¹ równie¿ górnicy z Ja-
strzêbskiej Spó³ki Wêglowej.
Tam zwi¹zkowcy domagaj¹ siê
11-procentowych podwy¿ek dla
za³ogi. Rozmowy z zarz¹dem
JSW zaplanowane zosta³y na 21
grudnia.

nikom dodatków za pracê w tym dniu.
Za ograniczeniem handlu tylko do nie-
których niedziel opowiada siê 27 proc
naszych internautów. 10. proc. chce, aby
w niedziele nie mogli pracowaæ pracow-
nicy etatowi.

Na stronie www.solidarnoœæ-kat.pl
jest ju¿ kolejna sonda. Tym razem py-
tamy o wiek emerytalny.

Handel w niedziele?

Niekoniecznie

To nie praca, to wyzysk
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Zbli¿a siê kolejna rocznica
wprowadzenia stanu wojenne-
go. 26 lat temu, w nocy z 12 na
13 grudnia, w³adza PRL  wypo-
wiedzia³a wojnê narodowi. Lufy
karabinów i czo³gów skierowa-
ne zosta³y w stronê robotników
i „Solidarnoœci”.

W tê mroŸn¹ grudniow¹ noc na uli-
ce polskich miast wyjecha³y oddzia-
³y zomo i milicji, przesta³y dzia³aæ
telefony, wprowadzono godzinê mi-
licyjn¹. Dzia³alnoœæ wszystkich orga-
nizacji zwi¹zkowych i spo³ecznych
zosta³a zawieszona. Zacz¹³ obowi¹-
zywaæ zakaz zgromadzeñ i strajków,
ograniczono mo¿liwoœæ podró¿owa-
nia. Do zmilitaryzowanych zak³adów
pracy wkroczyli komisarze wojsko-
wi. W domach dzia³aczy opozycyj-
nych rozpoczê³y siê przeszukania.
Najbardziej niewygodni dla w³adzy
znaleŸli siê w wiêzieniach i obozach
odosobnienia. Kontrolê nad pañ-
stwem przejê³a Rada Ocalenia Naro-
dowego, któr¹ kierowa³ genera³ Woj-
ciech Jaruzelski.

Dzia³ania Jaruzelskiego by³y nie-
legalne, niezgodne z Konstytucj¹ i
obowi¹zuj¹cym prawem. Dekret o
stanie wojennym opublikowany zo-
sta³ w Dzienniku Ustaw dopiero 18
grudnia.

Pierwsze strajki na Œl¹sku wybu-
ch³y ju¿ 13 grudnia. Protestowa³y za-
³ogi hut "Katowice" i "Baildon", ko-
palñ "Wieczorek", "Wujek", "Mys³o-
wice", "Halemba", "Anna", "Julian",
"Manifest Lipcowy", ZNWP w By-
tomiu i d¹browskiego "Transbudu".

Najtragiczniejszy fina³ mia³ protest
w katowickiej kopalni „Wujek”.

W nocy z 12 na 13 grudnia s³u¿ba
bezpieczeñstwa aresztowa³a prze-
wodnicz¹cego tamtejszej "Solidarno-
œci" Jana Ludwiczaka i dotkliwie
pobi³a górników, którzy stanêli w jego
obronie.

Te wydarzenia wzburzy³y ca³¹ za-
³og¹. Decyzja o rozpoczêciu strajku
zapad³a w niedzielê i zosta³a podtrzy-

Multimedialny koncert „W ho³-
dzie Solidarnoœci” zespo³u
Lombard uœwietni obchody 26.
rocznicy pacyfikacji kopalni
„Wujek”.

Jak mówi³ szef Œl¹sko-D¹brow-
skiej "S" Piotr Duda podczas zapo-
wiadaj¹cej obchody konferencji pra-
sowej, dziêki temu koncertowi po raz
kolejny uroczystoœci wychodz¹ poza
tradycyjne ramy. - Wczeœniej obcho-
dy mia³y doœæ hermetyczny charak-
ter. A przez to zw³aszcza m³ode oso-
by nie orientowa³y siê w rozmiarach
tragedii, która wydarzy³a siê na
"Wujku". Prze³omem dla nas by³a
25. rocznica pacyfikacji kopalni.
Zorganizowaliœmy wtedy konkursy
historyczne, wydany zosta³ komiks,

w Spodku pojawi³ siê Piotr Rubik
z oratorium "Tu es Petrus". W ten
sposób chcemy zapoznawaæ m³o-
dych ludzi z nasz¹ najnowsz¹ histo-
ri¹, bo przecie¿, ktoœ bêdzie musia³
pamiêtaæ o tych tragicznych wyda-
rzeniach, gdy nas ju¿ nie bêdzie -
podkreœla³ Piotr Duda.

Muzycy Lombardu zaprezentuj¹
swój koncert 15 grudnia w Górno-
œl¹skim Centrum Kultury w Katowi-
cach. Premierowe wykonanie kon-

certu mia³o miejsce w ub. roku w
Opolu w 25 rocznicê powstania "So-
lidarnoœci". - Analizuj¹c wtedy nasz¹
twórczoœæ zwróciliœmy uwagê, ¿e
nasze utwory uk³adaj¹ siê chronolo-
gicznie. Z nich u³o¿yliœmy scena-
riusz, który uzupe³niliœmy o kwestie
wspó³czesne - mówi lider zespo³u
Grzegorz Stró¿niak. - Tym koncer-
tem komentujemy 25 lat najnowszej
historii Polski. Rozpoczynamy go
utworem "Stan gotowoœci", a pierw-
sze prezentowane na ekranie zdjêcia
tematycznie zwi¹zane s¹ z pacyfi-
kacj¹ kopalni "Wujek".

Muzycy podkreœlaj¹, ¿e ich dzia-
³alnoœæ artystyczna nie polega na pla-
stikowej promocji, lecz na mówie-
niu ludziom rzeczy wa¿nych. Tek-
sty ich piosenek ju¿ nie musz¹ prze-

bijaæ siê przez mur cenzury i nabie-
raj¹ w³aœciwego znaczenia, któremu
towarzysz¹ analogiczne sceny na
obrazie.

- Za ka¿dym razem, gdy gramy ten
koncert, jesteœmy naprawdê wzru-
szeni - przyznaje wokalistka zespo-
³u Marta Cugier. - Daje on nam
mo¿liwoœæ poznawania wspania³ych
ludzi z "Solidarnoœci", którzy zas³u-
guj¹ na szacunek i pamiêæ m³odych
pokoleñ. Zale¿y nam, by nasza mu-
zyka sprawi³a, ¿e starsi ludzie bêd¹
pamiêtali o tragicznych wydarze-
niach z naszej najnowszej historii, a
m³odzi bêd¹ je poznawali.

Dlatego te¿ zespó³ postanowi³, ¿e
katowicki koncert "W ho³dzie Soli-
darnoœci" zostanie zarejestrowany
technik¹ DVD, a nastêpnie udostêp-
niony na p³ytach szerokim rzeszom
spo³eczeñstwa.

Przed konferencj¹ prasow¹ muzy-
cy mieli okazjê zjechaæ do kopalni
"Wujek" na poziom 680 m. Po wy-
jeŸdzie z ogromnym szacunkiem
mówili o pracy górników. - Ten gór-
nik, który dotychczas kojarzy³ nam
siê z galowym mundurem - prysn¹³
- stwierdzili. - Dziœ zobaczyliœmy
bardzo ciê¿ko pracuj¹cych ludzi w
warunkach ekstremalnych. Zwiedza-
j¹c kopalniê czasami musieliœmy po-
konaæ drogê przez piek³o. Ale tam
pod ziemi¹, wœród górników panuje
wspania³a atmosfera przyjaŸni i re-
spektu wobec zagro¿eñ. To napraw-
dê coœ niesamowitego. Nasz szacu-
nek dla górników wzrós³ o milion
procent - mówili muzycy.

Beata Gajdziszewska

Pierwsz¹ nagrodê oraz na-
grodê publicznoœci na 13.
Ogólnopolskim Niezale¿nym
Przegl¹dzie Form Dokumen-
talnych „NURT 2007” w Kiel-
cach zdoby³ film wg scenariu-
sza i w re¿yserii dziennikarki
TVP Katowice Agnieszki Œwi-
dziñskiej pt. „Sprawiedli-
woœæ? Proszê czekaæ?”, opo-
wiadaj¹cy o tragedii w kopal-
ni „Wujek”.

Film uznany zosta³ za wydarze-
nie "Nurtu 2007". Rywalizowa³o z
nim 112 filmów dokumentalnych
nades³anych z ca³ej Polski.

To ju¿ drugi presti¿owy laur, któ-
rym ten obraz zosta³ uhonorowa-
ny. Wczeœniej film otrzyma³ II na-
grodê na Ogólnopolskim Przegl¹-
dzie i Konkursie Dziennikarskim
w Gdañsku.

W obronie i godnoœci
mana przez górników, którzy w po-
niedzia³ek przyszli na porann¹ zmia-
nê. Protestuj¹cy domagali siê odwo-

³ania stanu wojennego, uwolnienia
wszystkich internowanych, przywró-
cenia dzia³alnoœci zwi¹zku i realiza-
cji Porozumieñ Jastrzêbskich.

15 grudnia do górników z kopalni
"Wujek" dotar³a wiadomoœæ o brutal-
nej pacyfikacji Huty "Baildon" oraz
kopalñ "Jastrzêbie" i "Manifest Lip-
cowy". Zaczêli przygotowywaæ siê do
obrony i budowaæ barykady. Z ks.
Henrykiem Bolczykiem odmówili
ró¿aniec, po czym kapelan udzieli³ im
absolucji generalnej.

16 grudnia kopalniê otoczy³ kordon
milicji i wojska. Górnicy byli gotowi
zawiesiæ strajk, gdyby na teren zak³a-
du wkroczy³o wojsko. Zapowiedzie-
li, ¿e je¿eli wejdzie milicja bêd¹ siê
broniæ.

Pacyfikacja rozpoczê³a siê od roz-
bicia t³umu zgromadzonego przez
kopalni¹. Armatki wodne i gaz ³za-
wi¹cy nie oszczêdzi³y kobiet i dzieci.
Przed godzin¹ 11. czo³g sforsowa³
mur kopalni i uzbrojone oddzia³y
zomo wdar³y siê na teren zak³adu.
Górnicy ostrzeliwani œrodkami che-
micznymi, polewani wod¹ i ra¿eni pu-
stymi nabojami, stawili opór. Po skie-

rowaniu do akcji plutonu specjalne-
go pad³y pierwsze strza³y z ostrej
amunicji. Szeœciu górników zginê³o

na miejscu, jeden zmar³ w szpitalu, a
dwóch kolejnych na pocz¹tku stycz-
nia 1982 r. Ponad czterdziestu zosta-
³o rannych.

Gdy górnicy zorientowali siê, ¿e s¹
ofiary œmiertelne za¿¹dali rozmów z
przedstawicielami wojska. Wojskowi,
którzy przybyli do punktu sanitarne-
go, gdzie przyniesiono rannych i za-
bitych wykazali siê but¹ i arogancj¹,
niektórzy nie zdjêli nawet czapek z
g³ów. Jednak dramat górników jesz-
cze siê nie zakoñczy³. Ogromnym
problemem okaza³ siê transport ran-
nych wymagaj¹cych hospitalizacji.
Rozwœcieczona s³u¿ba bezpieczeñ-
stwa zatrzymywa³a karetki, bij¹c ran-
nych i sanitariuszy. O godz. 19. gór-
nicy opuœcili kopalniê, za nimi wy-
cofa³o siê ZOMO.                       Red.

Lombard w ho³dzie

„Solidarnoœci”

„Sprawiedliwoœæ...” znów nagrodzona

- Jak jurorzy uzasadnili przyzna-

nie Twojemu filmowi Grand Prix

festiwalu w Kielcach?

Jury podkreœla³o osobisty, autorski
sposób opowiedzenia tej historii, ale
te¿ to, ¿e film uœwiadamia rolê doku-
mentu - jako czujnego narzêdzia spra-
wiedliwoœci. Zdaniem jurorów, wa-
lorem filmu jest te¿ zderzenie dwóch
œwiatów - górników i plutonu specjal-
nego.
- Z jakimi uczuciami przyjê³aœ obie

nagrody?

Dla mnie wa¿ne by³o to, ¿e jury jed-
nog³oœnie zdecydowa³o o przyznaniu
Grand Prix mojemu filmowi, a jesz-
cze wa¿niejsze, ¿e publicznoœæ tak¿e
odda³a najwiêcej g³osów na ten do-
kument mimo, ¿e na festiwalu - jak
co roku by³o bardzo du¿o wartoœcio-

wych obrazów autorstwa uznanych
dokumentalistów. Po cichu - jak pew-
nie ka¿dy autor - liczy³am, ¿e film zo-
stanie dostrze¿ony, ale a¿ dwie nagro-
dy na jednym Festiwalu, to by³a dla
mnie wielka radoœæ i satysfakcja.
- W trakcie festiwalu z pewnoœci¹

mia³aœ okazjê us³yszeæ wiele opi-

nii na temat swojego filmu...

Po jego projekcji wielu widzów pod-
kreœla³o, ¿e inaczej teraz myœl¹ o tym,
co sta³o siê w kopalni "Wujek". By³y
te¿ krótkie, ale dla mnie bardzo wa¿-
ne recenzje widzów, którzy dziêko-
wali, ¿e taki film powsta³ i byli nim
bardzo wzruszeni. Ja - ci¹gle podkre-
œlam, ¿e si³a tego filmu to bohatero-
wie - autentyczni, szczerzy - którzy
zaufali mi, a moj¹ zas³ug¹ by³o w³a-
œciwie tylko to, ¿e mia³am szczêœcie

ich spotkaæ, dobrze poznaæ i z ca³¹
konieczn¹ przy takim temacie - wra¿-
liwoœci¹ - wys³uchaæ.
- Czy zamierzasz jeszcze kontynu-

owaæ temat zbrodni w kopalni

"Wujek"?

Dla TVP Info - przygotowujê w³aœnie
scenariusz pó³godzinnego programu
o tych wydarzeniach, który zostanie
wyemitowany 16 grudnia, w 26 rocz-
nicê pacyfikacji kopalni "Wujek".
Bardzo chcia³abym te¿ namówiæ ska-
zanych na szczer¹ rozmowê, ale
mimo kolejnych prób, na razie wszy-
scy zgodnie odmawiaj¹. Mo¿e to siê
zmieni po apelacji? Liczê, ¿e nawet,
jeœli choæ jeden z oskar¿onych z³amie
zmowê milczenia, mo¿e to byæ ko-
lejny krok do prawdy o tej tragedii.
- Dziêkujê za rozmowê.

Z autork¹ filmu Agnieszk¹ Œwidziñsk¹ rozmawia
Beata Gajdziszewska

Od lewej: Stanis³aw P³atek, Grzegorz Stró¿niak,
Marta Cugier i Jan Na³êcz

Pacyfikacja „Wujka” by³a najtragiczniejszym aktem
stanu wojennego

W obronie wolnoœci i godnoœci
od milicyjnych kul zginêli Józef
Czekalski, Joachim Gnida, Bo-
gus³aw Kopczak, Krzysztof
Giza, Ryszard Gzik, Andrzej
Pe³ka, Zbigniew Wilk, Jan Sta-
wisiñski, Zenon Zaj¹c.
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Program obchodów
26. rocznicy pacyfikacji KWK „Wujek”

Katowice, 15- 16 grudnia 2007 r.

15 grudnia 2007 r.

godz.19.00 Multimedialny Koncert „Lombard
w ho³dzie Solidarnoœci - Drogi do wolnoœci”
(GCK, pl. Sejmu Œl¹skiego, Katowice)

16 grudnia 2007 r.

godz.12.00 Msza œw. w koœciele pw. Podwy¿szenia
Krzy¿a Œwiêtego (ul. Piêkna 8, Katowice)

13.30 Przemarsz pod Pomnik-Krzy¿
14.00 Uroczystoœci pod Pomnikiem-Krzy¿em

(ul. Wincentego Pola, Katowice)
- Ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej

Huty Katowice
- Apel poleg³ych, sk³adanie wieñców

i kwiatów

Do udzia³u w uroczystoœciach
zapraszamy poczty sztandarowe.

Ca³¹ noc sta³a w oknie i cze-
ka³a. Mimo zdenerwowania
czu³a wewnêtrzny spokój.
By³a pewna, ¿e nic z³ego nie
mog³o siê staæ. Gdy rano po-
jecha³a na kopalniê i us³ysza-
³a: „Tutaj jest gorzej” zrozu-
mia³a, ¿e zosta³a sama i musi
¿yæ dalej, by wychowaæ 11-
letni¹ córkê.

- To by³y okropne chwile. Spa-
³am po dwie, trzy godziny na dobê
- opowiada Krystyna Gzik, ¿ona
górnika zabitego podczas pacyfika-
cji kopalni "Wujek" - Do ¿ycia mo-
bilizowa³a mnie jedynie myœl, ¿e
muszê zaj¹æ siê dzieckiem, które
straci³o ojca i ma teraz tylko mnie.

¯ony górników musia³y pora-
dziæ sobie nie tylko z utrat¹ naj-
bli¿szej osoby. ¯ycie w PRL-u
oznacza³o wiele problemów, rów-
nie¿ finansowych. Krystyna Gzik
do tej pory nie otrzyma³a ¿adnego
odszkodowania, a rentê po mê¿u
przyznano jej dopiero pó³ roku po
tragedii.

Pierwszymi osobami, które po-
mog³y rodzinom zabitych górni-
ków byli pañstwo Miros³awa i
Stanis³aw Królczykowie, polscy
emigranci mieszkaj¹cy w Edmon-
ton w Kanadzie. Wczeœniej pomoc
z Zachodu trafi³a do rodzin inter-
nowanych dzia³aczy opozycji.

- Jako zwyk³a polska rodzina
chcieliœmy pomóc tym, którzy
prze¿yli - wspominaj¹ pañstwo
Królczykowie.

Oboje s¹ stomatologami. Od
grudnia 1981 r. do czerwca 1983 r.
w soboty i niedziele, kosztem wy-
poczynku, jeŸdzili do okolicznych
szpitali i leczyli najbardziej cho-
rych pacjentów. Takich, których
transport do gabinetów stomatolo-
gicznych by³ niemo¿liwy. Le¿¹-
cych, poruszaj¹cych siê na wóz-
kach inwalidzkich i w podesz³ym
wieku.

- ̄ ona usuwa³a zêby, a ja popra-
wia³em protezy - opisuje pan Sta-
nis³aw. Ceny tych us³ug nie by³y
wygórowane, ale i tak uzbiera³a siê
spora suma. Pojawi³ siê tylko pro-
blem: w jaki sposób zdobyæ adre-
sy rodzin górników i jak przeka-
zaæ im pieni¹dze.

Pe³na konspiracja
- W 1982 r. poczta polska by³a

kontrolowana. "Solidarnoœæ" dzia-
³a³a w podziemiu, a wielu dzia³a-
czy znalaz³o siê w wiêzieniach.
Zwróci³em siê do znajomego, któ-
ry latem 1982 r. wyje¿d¿a³ na Œl¹sk
odwiedziæ rodzinê, by podjecha³ do
kurii katowickiej i poprosi³ o ad-
resy matek, wdów i sierot - wspo-
mina pan Stanis³aw. Znajomy spe³-
ni³ tê proœbê, adresy trafi³y do Król-
czyka, tyle tylko, ¿e wys³anie li-
stów z Kanady by³o niemo¿liwe.

Dr Królczyk postanowi³ wiêc
przyjechaæ z rodzin¹ do Polski.

Gdy by³ ju¿ w swojej rodzinnej
Ochotnicy Górnej w Gorcach w
konspiracji napisa³ listy do rodzin
górników i zaprosi³ je na spotka-

nie. PóŸniej wysy³a³ zaproszenia z
okolicznych wiosek. Po dwa z ka¿-
dej, ¿eby s³u¿ba bezpieczeñstwa,
nie zorientowa³a siê, do kogo s¹
adresowane. Co trzy dni musia³
meldowaæ siê i t³umaczyæ cel swo-
jego pobytu w Polsce.

- Nawet siostra nie wiedzia³a, ¿e
bêdê mia³ goœci z ró¿nych stron
Polski  - dodaje. - J¹ i szwagra po-
informowa³em dopiero dzieñ przed
umówionym spotkaniem. Byli tro-
chê przestraszeni, obawiali siê k³o-
potów w razie wpadki.

Krystyna Gzik bardzo prze¿y³a
to spotkanie. Mimo up³ywu lat pa-
miêta, ¿e by³o wzruszaj¹ce.

- Z jednej strony cieszy³yœmy siê,
¿e jest ktoœ kto o nas pamiêta, a z
drugiej wraca³yœmy do tamtych
wydarzeñ - opowiada pani Krysty-
na.

O spotkaniu wiedzia³ tylko ks.
prof. Józef Homerki wyk³adowca
KUL, który odprawi³ Mszê œw. Dla

bezpieczeñstwa w gara¿u, a nie w
koœciele.

- Po mszy pojedynczo, a nie
grup¹ wróciliœmy do domu siostry
- wspomina dr Królczyk. - Pieni¹-
dze, które przywioz³em podzieli-
liœmy równo, na ka¿d¹ wdowê,
matkê i sierotê.

Spotkanie po latach
Ani pani Miros³awa, ani pan Sta-

nis³aw nie spodziewali siê, ¿e po-
moc, jak¹ okazali rodzinom górni-
ków bêdzie kiedykolwiek wyna-
grodzona. Medal upamiêtniaj¹cy
25-rocznicê pacyfikacji KWK
"Wujek" przyjêli z ogromnym
wzruszeniem. Odznaczenie nada-
ne 16 grudnia 2006 r. odebrali 2
sierpnia 2007 r. w Kamieniu Œl¹-
skim. W dniu 75 urodzin pana Sta-
nis³awa. Goœciem spotkania by³
abp Alfons Nossol.

- Jeszcze raz dziêkujê w imieniu
mojej ¿ony i w³asnym za to za-
szczytne odznaczenie. Œl¹sk Gór-
ny i Opolski to lata mojej m³odo-
œci, nauki i pracy. To, co uczynili-
œmy z ¿on¹ Mir¹ to skromna
wdziêcznoœæ, za to co uzyska³em
od ziemi œl¹skiej - tymi s³owami
dr Królczyk podziêkowa³ "Solidar-
noœci" kopalni "Wujek" za to za-
szczytne odznaczenie.

ak

¯yjemy w cieniu „Wujka”

Zdjêcie zrobione 2 sierpnia 2007 r., w Kamieniu Œl¹skim.
Od lewej: Katarzyna Kopczak, ks. Jan Plichta, Krystian
Mandla z „S” kopalni „Wujek”, dr Stanis³aw Królczyk,
Krystyna Gzik, abp Alfons Nossol,  dr Mira Królczyk,

Ewa Widuch - cz³onek Spo³ecznego Komitetu Pamiêci
Górników KWK „Wujek” Poleg³ych 16 grudnia 1981 r., Teresa

Kopczak, Krzysztof Pluszczyk - przewodnicz¹cy Komitetu

W przysz³ym roku powinno
zostaæ otwarte minimuzeum
pacyfikacji w kopalni „Wu-
jek”. Jego najwa¿niejszym
eksponatem bêdzie makieta
wydarzeñ z 1981 r.

Nowa, ponad stumetrowa izba pa-
miêci powstanie w budynku maga-
zynu odzie¿owego, po prawej stronie
Pomnika-Krzy¿a. Do izby trafi¹ nie

tylko pokazywane w domu kultury
fotogramy i eksponaty, jak np. zo-
mowski mundur. Znajd¹ w niej miej-
sce równie¿ pami¹tki z kopalnianej
sali tradycji. O przekazywanie ekspo-
natów do nowego minimuzeum ape-
luje uczestnik wydarzeñ sprzed 26 lat
Stanis³aw P³atek. - Chcemy te rze-
czy ocaliæ od zapomnienia, przeka-
zaæ tê wiedzê ludziom m³odym. ̄ eby
oni poznawali historiê dziêki wspa-
nia³ej wystawie, dziêki multimediom,

a nie tylko dziêki szkole i opowie-
œciom rodziców.

G³ównym eksponatem w minimu-
zeum na pewno bêdzie makieta wy-
darzeñ z grudnia 1981. Pracê nad ni¹
koñcz¹ ju¿ warszawscy modelarze
pod kierownictwem Jana Na³êcza.
Makieta bêdzie mia³a blisko 9 m2 po-
wierzchni, w skali 1:100 odwzorowy-
waæ bêdzie wszystkie detale z tam-
tych czasów. Znajd¹ siê na niej zbu-
dowane z kartonu, aluminium, plasti-
ku i drewna kopalniane budynki, po-
miêdzy nimi zostan¹ zaaran¿owane

scenki z figurami cywilów, robotni-
ków, ¿o³nierzy i milicjantów oraz
modele pojazdów - czo³gów, karetek
pogotowia, pojazdów wojskowych.
Na dioramie znajdzie siê ponad pó³
tysi¹ca figur i kilkaset modeli.
Wszystko po to, by osoba j¹ ogl¹da-
j¹ca ju¿ po kilku sekundach mia³a w
miarê mo¿liwoœci pe³ny, plastyczny,
i co najwa¿niejsze maksymalnie
prawdziwy obraz pacyfikacji.

- Wci¹¿ jeszcze czytamy ksi¹¿ki,
studiujemy mapy, zbieramy ró¿ne hi-
storie. Tych Ÿróde³ nie ma a¿ tak du¿o,
by stwierdziæ, ¿e nasza makieta bê-
dzie idealnie pokazywaæ tamte wy-
darzenia - zastrzega Jan Na³êcz. Dla-
tego modelarze apeluj¹ do osób bê-
d¹cych wówczas œwiadkami pacyfi-
kacji o pomoc. By zakoñczyæ prace,
brakuje im m. in. informacji, jakiego
koloru by³ helikopter kr¹¿¹cy wtedy
nad kopalni¹, gdzie le¿a³ przewróco-

ny barakowóz i jakiego koloru by³a
wo³ga, w której siedzia³ dowodz¹cy
akcj¹ p³k Kazimierz Wilczyñski.

- Kiedy widzi siê ich dzie³o na
¿ywo, kiedy widzi siê ogrom pracy,
jak¹ wykonali, to "szczêka opada" -
mówi Stanis³aw P³atek. - Po zmonto-
waniu bêdzie to rzecz wyj¹tkowa. To
prawdziwe dzie³o wspania³ego zespo-
³u pasjonatów.

Zdjêcia tworzonych obiektów ma-
kiety mo¿na ogl¹daæ na stronie inter-
netowej pod adresem 16grud-
nia1981.ovh.org.  Wojciech Gumu³ka

Pasjonaci

koñcz¹ makietê

Makieta ma blisko 9 m2 powierzchni

Na dioramie znajdzie siê ponad pó³ tysi¹ca figur
 i kilkaset modeli
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Przewodnicz¹cy Krajowego
Sekretariatu Banków, Handlu i
Ubezpieczeñ NSZZ „S” uhono-
rowany zosta³ przez Polsk¹ Izbê
Handlu statuetk¹ „Polski Ku-
piec”.

Po raz pierwszy organizacja kupiec-
ka nagrodzi³a zwi¹zkowca, i to za
"wspólny lobbing na rzecz wolnych
od handlu niedziel i œwi¹t".

- Taka nagroda po raz pierwszy przy-
znana zosta³a zwi¹zkowcowi, z czego
niezmiernie siê cieszê. To dowód na
to, ¿e wspólna walka pracodawców i

zwi¹zkowców o poprawê wa-
runków pracy jest mo¿liwa -
mówi Alfred Bujara. - To dowód
równie¿ na to, ¿e polskie œrodo-
wiska kupieckie popieraj¹ ca³ko-
wity zakaz handlu w niedziele i
œwiêta, nie tylko w obiektach
wielkopowierzchniowych, ale
równie¿ w ma³ych sklepach.

Przewodnicz¹cy podkreœla, ¿e
"Polskiego Kupca" dedykuje
wszystkim zwi¹zkowcom, któ-
rzy wspierali i wspieraj¹ pracow-
ników handlu w walce o popra-
wê warunków pracy i p³acy, a
tak¿e o wolne niedziele i œwiêta.

Kapitu³a przyzna³a 25 statu-
etek. W gronie laureatów znalaz³
siê równie¿ Marek Jurek - mar-
sza³ek Sejmu V kadencji. Nagro-
dy wrêczone zosta³y podczas
Gali 10-lecia Polskiej Izby Han-

dlu. Wziêli w niej udzia³ przedstawi-
ciele sieci handlowych zrzeszonych w
Izbie oraz instytucji pañstwowych i
biznesowych.     Agnieszka Konieczny

Jeszcze w grudniu zak³adowa
„Solidarnoœæ” Szpitala Specja-
listycznego w D¹browie Górni-
czej rozpocznie rozmowy z pra-
codawc¹ na temat mo¿liwoœci
przyznania wszystkim pracow-
nikom podwy¿ek p³ac w 2008
roku.

W bie¿¹cym roku zwi¹zkowcom
"S" uda³o siê wynegocjowaæ podwy¿-
ki dla wszystkich medycznych grup
zawodowych szpitala w wys. 20 proc.
do uposa¿enia zasadniczego, a dla
pracowników niemedycznych 16-
procentowe podwy¿ki.

Dyrekcja szpitala nie ukrywa, ¿e na
tak¹ wysokoœæ podwy¿ek negatyw-
ny wp³yw mia³ strajk prowadzony
przez lekarzy i pielêgniarki.

- Nie braliœmy udzia³u w strajku,
lecz zgodnie z procedurami sporu
zbiorowego i w drodze mediacji osi¹-
gnêliœmy ten pu³ap podwy¿ek. Teraz,
gdy dyrekcja przedstawi³a nam ob-
szerny program dotycz¹cy strategii i
dzia³alnoœci szpitala od 2008 do 2012
roku, postanowiliœmy wznowiæ nego-
cjacje p³acowe. Nie zakoñczyliœmy
sporu, tylko go zawiesiliœmy - infor-
muje przewodnicz¹ca zak³adowej "S"
El¿bieta ̄ uchowicz. - Mamy nadzie-
jê, ¿e zaplanowane na po³owê grud-
nia spotkanie z dyrekcj¹ przyniesie

odpowiedŸ na pytanie o wysokoœæ
kontraktu zawartego przez szpital z
NFZ na 2008 rok. Pracodawca zobo-
wi¹za³ siê do prowadzenia z nami dia-
logu opartego o merytoryczne pod-
stawy dotycz¹ce kontraktu.

Przedstawiony stronie zwi¹zkowej
program strategiczny szpitala zak³a-
da m.in. wy³¹czanie niektórych us³ug
na zewn¹trz, w celu obni¿enia kosz-
tów dzia³alnoœci placówki. Pe³ni
obaw zwi¹zkowcy przypominaj¹ pro-
blemy zwi¹zane z przejêciem grupy
salowych z d¹browskiego szpitala
przez krakowsk¹ firmê "Aspen", ale
jednoczeœnie zdaj¹ sobie sprawê, ¿e
analogicznych procesów oszczêdno-
œciowych placówka nie jest w stanie
unikn¹æ. Ju¿ na najbli¿szym posiedze-
niu rady spo³ecznej szpitala dyrekcja
zapozna jej cz³onków z propozycja-
mi wy³¹czenia z jego struktur m.in.
us³ug laboratoryjnych, mikrobiolo-
gicznych, sterylizacji, sekretarek me-
dycznych, obs³ugi technicznej.

- Te plany maj¹ zostaæ zrealizowa-
ne do 2012 roku, ale wiemy, ¿e ju¿
po nowym roku ze struktur szpitala
maj¹ zostaæ wy³¹czeni laboranci. Ta
informacja wzbudza wiele emocji. Je-
steœmy pe³ni obaw o losy pracowni-
ków tego dzia³u - mówi El¿bieta
¯uchowicz.

Beata Gajdziszewska

Starosta tarnogórski wzbrania
siê od rozmów ze zwi¹zkowca-
mi „Solidarnoœci” na temat pod-
wy¿ek p³ac dla pracowników
tamtejszego szpitala powia-
towego.

Jak mówi¹ zwi¹zkowcy, tak¹
postawê zaprezentowa³ w trakcie
ostatniego spotkania z przewodnicz¹-
cym zak³adowej "S" Jackiem Szar-
kiem i przewodnicz¹cym Terenowej
Sekcji Problemowej NSZZ "S" Powia-
tu Tarnogórskiego Andrzejem Ba³-
chanem.

- Da³ wyraŸnie do zrozumienia, ¿e
kwestie dotycz¹ce wysokoœci podwy-
¿ek p³ac pozostawia w gestii dyrekcji
szpitala - relacjonuje Jacek Szarek. -
Wystosowaliœmy do pracodawcy pi-

smo dotycz¹ce ewentualnych rozmów,
jednak do tej pory nie otrzymaliœmy
odpowiedzi.

Obecnie "S" jest jedynym w szpita-
lu zwi¹zkiem zawodowym pozostaj¹-
cym w sporze zbiorowym z praco-
dawc¹ o charakterze p³acowym. Po-
stanowi³a samodzielnie wznowiæ ne-
gocjacje na temat podwy¿ek p³ac oraz
planowanej przez organ za³o¿ycielski
likwidacji placówki. Pozosta³e organi-
zacje przysta³y na zaproponowan¹
przez starostê, w przededniu planowa-
nego strajku, wysokoœæ podwy¿ek p³ac
i podpisa³y z dyrekcj¹ porozumienie
na mocy którego, personel œredni z
wy¿szym wykszta³ceniem otrzyma
300 z³ podwy¿ki, personel œredni 250
z³, a ni¿szy 100 z³. Wysokoœæ podwy¿-
ki t³umaczona by³a trudn¹ sytuacj¹

Na Miêdzynarodowym Mitingu
P³ywackim Osób Nies³ysz¹cych
w Poznaniu faworytka Œl¹sko-
D¹browskiej „Solidarnoœci”
Sabina Srzypiec, 17-letnia p³y-
waczka ¿yj¹ca w œwiecie ciszy,
zdoby³a 3 z³ote medale i 1 srebr-
ny. Pobi³a te¿ 2 rekordy Polski
w p³ywaniu stylem dowolnym
na dystansach 200 i 400 m.

Zaraz potem z sukcesem wystarto-
wa³a w Mistrzostwach Polski Osób
Nies³ysz¹cych, gdzie pobi³a rekord
Europy juniorów i rekord Polski se-
niorów, p³yn¹c na dystansie 1500 m
stylem dowolnym.

Sabina jest córk¹ Beaty Skrzypiec,
wieloletniej przewodnicz¹cej Komisji
Zak³adowej NSZZ "S" Miejskiego

Bêd¹ kontynuowaæ

negocjacje p³acowe

Od 19 listopada, piêciokrotnie
zwi¹zkowcy z „Solidarnoœci”
ZKM Zawiercie negocjowali z
prezydentem przysz³oroczny
wzrost p³ac. W tym czasie,
g³ównie za spraw¹ niskich za-
robków, zawierciañsk¹ komu-
nikacjê miejsk¹ opuœci³ co dzie-
si¹ty kierowca, a kolejni zapo-
wiadaj¹ z³o¿enie wymówieñ.

- Sytuacja staje siê dramatyczna,
gdy¿ przy utrzymaniu siê tej  tenden-
cji realne staje siê ograniczenie czê-
stotliwoœci kursowania komunikacji
miejskiej - mówi Ma³gorzata Benc,
szefowa Biura Terenowego Œl¹sko-
D¹browskiej "S" w Zawierciu.

- Wo¿enie ludzi po zat³oczonym
mieœcie to ci¹g³y stres, co w po³¹cze-
niu z kiepskimi zarobkami powodu-
je, ¿e m³odzi kierowcy wybieraj¹ jaz-
dê ciê¿arówkami w firmach transpor-
towych - dodaje Janusz Jarzyñski z
"Solidarnoœci" ZKM Zawiercie. - Za-
robi¹ wiêcej i jednoczeœnie maj¹ wol-
ne œwiêta. Obowi¹zuje wówczas za-
kaz jazdy ciê¿arówek, ale nie auto-
busów miejskich.

Zwi¹zkowcy postulowali, aby p³a-
ce kierowców wzros³y w przysz³ym
roku o 1.100 z³ miesiêcznie. Ni¿sze
podwy¿ki mieli otrzymaæ mechani-
cy (œrednio 80 proc.) oraz pozostali
pracownicy (60 proc.). Prezydent o
takim wzroœcie wynagrodzeñ nie
chcia³ nawet rozmawiaæ, choæ pieni¹-
dze na komunikacjê miejsk¹ mo¿na
w projekcie przysz³orocznego bud¿e-
tu znaleŸæ bez wiêkszego problemu.

Przyk³adowo na œcie¿ki rowerowe na
pograniczu miasta ma byæ wydane
ponad pó³tora miliona z³otych, czyli
trzy razy wiêcej ni¿ kosztowa³yby
roczne podwy¿ki dla wszystkich
(obecnie 42) kierowców ZKM.
Oszczêdny, delikatnie mówi¹c, w sto-
sunku do pracowników komunikacji
miejskiej prezydent lekk¹ rêk¹ wydaje
jednoczeœnie prawie æwieræ miliona
z³otych na doœæ w¹tpliw¹ promocjê
miasta czy te¿ ponad 300 tys. z³ na
telefony swoich urzêdników.

Podczas poniedzia³kowych nego-
cjacji uda³o siê natomiast ustaliæ za-
sady wzrostu wynagrodzeñ w zawier-
ciañskich "czerwonych autobusach".
Kierowcy maj¹ otrzymaæ po 100 proc.
tzw. kwoty bazowej, mechanicy 60
proc., pracownicy utrzymania ruchu
30 proc., a administracja œrednio 5
proc. obecnych wynagrodzeñ, czyli
tak jak urzêdnicy samorz¹dowi. Jako,
¿e owa "kwota bazowa" nie zosta³a
ustalona, realny poziom podwy¿ek
znaj¹ tylko "biurowcy".

- Kwota bazowa bêdzie znana naj-
póŸniej podczas grudniowej sesji
Rady Miejskiej, kiedy przyjmowany
bêdzie bud¿et miasta. ZKM jest za-
k³adem bud¿etowym i ma w nim swo-
je miejsce - dodaje Ma³gorzata Benc.

P³ace pracowników ZKM Zawier-
cie maj¹ przy tym rosn¹æ systema-
tycznie przez ca³y nastêpny rok. Po-
³owa podwy¿ki zostanie wyp³acona
w I kwartale, a reszta w trzech kolej-
nych.

(zaw)

Alfred Bujara uhonorowany

„Polskim Kupcem”

Po raz pierwszy nagroda
stowarzyszenia kupieckiego
trafi³a w rêce zwi¹zkowca

Dzia³aj¹ca od 1998 r. Polska Izba
Handlu jest krajow¹ organizacj¹ sa-
morz¹du gospodarczego. Za³o¿ona
zosta³a przez ponad 100 firm han-
dlowych, us³ugowych i producenc-
kich. Najwa¿niejszym zadaniem or-
ganizacji jest reprezentowanie in-
teresów gospodarczych i spo³ecz-
nych zrzeszonych w niej podmio-
tów oraz inicjowanie procesów re-
strukturyzacji handlu i wspó³dzia-
³anie na rzecz tworzenia strategii
handlu w Polsce.

Wyœcig z czasem

Komu naprawdê zale¿y na szpitalu?
ekonomiczn¹ szpitala. Wczeœniej leka-
rze otrzymali dodatek do uposa¿enia
zasadniczego w wys. od 1100  do 1600
z³otych.

- Z pewnoœci¹ za chwilê lekarze roz-
poczn¹ kolejn¹ totaln¹ awanturê, bo
zgodnie z dyrektywami unijnymi bêd¹
mogli pracowaæ tylko 48 godzin ty-
godniowo i jak mo¿emy siê domyœlaæ,
znowu wywalcz¹ wy³¹cznie dla swo-
jej grupy zawodowej krociowe pod-
wy¿ki. Strach pomyœleæ, co siê stanie,
gdy wyst¹pi¹ do s¹du o wyp³atê wy-
nagrodzeñ za nadgodziny przepraco-
wane w ubieg³ych latach. Wówczas
nale¿a³oby zadaæ panu staroœcie pyta-
nie: komu tak naprawdê zale¿y na tym
szpitalu - czy pracownikom, czy leka-
rzom?

Beata Gajdziszewska

Oœrodka Sportu i Rekre-
acji w Rybniku. Uczy siê
w Szkole Mistrzostwa
Sportowego w Racibo-
rzu. W sierpniu, wraz z
narodow¹ kadr¹ p³ywa-
ków nies³ysz¹cych, re-
prezentowa³a Polskê na
Mistrzostwach Œwiata w
Tajwanie. Œl¹sko-D¹-
browska "S" do³o¿y³a ce-
gie³kê, by umo¿liwiæ start
m³odziutkiej zawodnicz-
ki w tej imprezie i dofi-
nansowa³a jej wyjazd do
Tajwanu. W zamian Sa-
bina, w trakcie trwania
mistrzostw, promowa³a
Zwi¹zek, m.in. nosz¹c
koszulkê i czapkê z logo "S".

Kolejne sukcesy Sabiny!

B.G.

17-letnia p³ywaczka zdoby³a 3 z³ote

medale i 1 srebrny, pobi³a te¿

2 rekordy Polski
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Prezentacja wybranych elementów modelu wspierania elastycznych form zatrud-

nienia i zasad pracy na odleg³oœæ dla osób sprawuj¹cych opiekê nad osobami

zale¿nymi:

- Wzorów umów elastycznych form zatrudnienia ze szczególnym uwzglêdnieniem osób
sprawuj¹cych opiekê nad osobami zale¿nymi

- Rekomendacje zmian uregulowañ prawnych maj¹cych na celu usprawnienie wyko-
rzystania elastycznych form zatrudnienia.

Katowice, 18 grudnia 2007 r., godz. 10:00 - 13:20

10:00 - 10:30
10:30 - 10:40

10:40 - 11:10

11:10 - 11:20
11:20 - 11:50

11:50 - 12:10
12:10 - 12:40

12:40 - 12:50

12:50 - 13:20

Rejestracja uczestników
Otwarcie spotkania - Bo¿ena Gabryel - Prezes Œl¹skiej Fundacji Wspierania Przedsiêbior-
czoœci, Kierownik projektu "Praca dla Dwojga"
Prezentacja wzorów umów elastycznych form pracy ze szczególnym uwzglêdnieniem osób
opiekuj¹cych siê osobami zale¿nymi - korzyœci i zagro¿enia (umowa o telepracê, umowa o
wykorzystanie przy wykonywaniu pracy sprzêtu stanowi¹cego w³asnoœæ pracownika,
Umowa o pracê w systemie zadaniowego czasu pracy, umowa o pracê - JOB SHARING,
Umowa o ³¹czne powierzenie pracownikom mienia z obowi¹zkiem wyliczenia
- Robert Kropiwnicki, Ekspert projektu
Przerwa kawowa
Rekomendacje zmian uregulowañ prawnych maj¹cych na celu usprawnienie wykorzystania
elastycznych form zatrudnienia - Robert Kropiwnicki, Ekspert projektu
Dyskusja nad proponowanymi rozwi¹zaniami
Podpisanie przez uczestników spotkania spo³ecznego apelu do parlamentarzystów o wprowa-
dzenie rekomendacji zmian w polskich przepisach umo¿liwiaj¹cych ³atwiejsze wykorzystanie
elastycznych form zatrudnienia na polskim rynku pracy
Podsumowanie i zamkniêcie spotkania - Bo¿ena Gabryel - Prezes Œl¹skiej Fundacji Wspierania
Przedsiêbiorczoœci, Kierownik projektu "Praca dla Dwojga"
Lunch

Spotkanie odbêdzie siê: Katowice, ul. Floriana 7

(siedziba Regionu Œl¹sko-Dabrowskiego NSZZ „Solidarnoœæ”)
Zg³oszenia pod nr tel. 032 353 84 25 w. 223, 428

ŒL¥SKA FUNDACJA WSPIERANIA PRZEDSIÊBIORCZOŒCI
44 - 100 Gliwice, ul. Zwyciêstwa 36

Tel./fax 230 48 79, 230 78 86

O dyskryminacji i mobbingu w
stosunkach pracy wiemy coraz
wiêcej, ale wci¹¿ jest to wiedza
ogólna, czêsto pobie¿na. Nie
wiemy te¿, jak skutecznie z tymi
zjawiskami walczyæ - to wnio-
ski z cyklu szkoleñ antydyskry-
minacyjnych  przeprowadzo-
nych przez Œl¹sko-D¹browsk¹
"Solidarnoœæ".

Szkolenia by³y czêœci¹ dotowane-
go przez KE i MP i PS projektu  "Upo-
wszechnianie norm prawa dotycz¹-
cych dyskryminacji a kszta³towanie
prawid³owych relacji miêdzyludzkich
w stosunkach pracy", który Œl¹sko-
D¹browska "S" realizowa³a w ramach
obchodów Europejskiego Roku Rów-
noœci Szans dla Wszystkich. Celem
og³oszonego przez Komisjê Euro-

pejsk¹ Roku Równoœci jest podnosze-
nie œwiadomoœci o prawie do równo-
œci i niedyskryminacji, zwiêkszenie
uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym
ró¿nych grup spo³ecznych, promowa-
nie ró¿norodnoœci i bardziej solidar-
nego spo³eczeñstwa.

W ramach programu blisko 500
osób - zwi¹zkowców, pracodawców
i wszystkich zainteresowanych tema-
tem - wziê³o udzia³ w jednym z 18
szkoleñ antydyskryminacyjnych oraz
konferencji poœwiêconej zwalczaniu
dyskryminacji, mobbingu, molesto-
wania i molestowania seksualnego.
Uczestnicy projektu dowiedzieli siê,
w jaki sposób rozpoznawaæ te zjawi-
ska i jak sobie z nimi radziæ. By³a
obszerna czêœæ teoretyczna, podczas
której omawiano prawne i psycholo-
giczne aspekty dyskryminacji i mob-
bingu w pracy. Nie zabrak³o te¿ ele-
mentów praktycznych. - Podczas
szkoleñ dochodzi³o momentami do
trudnych chwil, gdy osoba bior¹ca
udzia³ w szkoleniu przyznawa³a siê
do bycia ofiar¹ dyskryminacji czy
molestowania. Wspólnie szukaliœmy
potem rozwi¹zañ. Staraliœmy siê prze-
kazaæ instrukcje, jak broniæ siê przed
takimi zjawiskami, do kogo zwróciæ
siê o pomoc - mówi Agnieszka Le-

nartowicz-£ysik z Biura Szkoleñ
Œl¹sko-D¹browskiej "S", koordyna-
torka programu.

Podczas szkoleñ doœæ wyraŸnie
ujawni³o siê zró¿nicowanie wiedzy o
negatywnych zachowaniach w miej-
scu pracy. - Uczestnicy naszych szko-
leñ doœæ dobrze orientowali siê w za-
gadnieniach mobbingu, choæ oczywi-
œcie nie by³a to wiedza dog³êbna, a
raczej wynikaj¹ca z codziennych ob-
serwacji. Gorzej z dyskryminacj¹:
da³o siê zauwa¿yæ, ¿e bywa mylona
z mobbingiem albo nieuœwiadamia-
na. Natomiast jeœli chodzi o molesto-
wanie seksualne, to wci¹¿ jeszcze
wywo³uje nerwowe chichoty. Niektó-
rzy boj¹ siê nawet wymówiæ te s³o-
wa.

Bardzo du¿e jeszcze do niedawna
bezrobocie w naszym kraju nie two-
rzy³o sprzyjaj¹cego klimatu do zwal-
czania dyskryminacji czy mobbingu
w miejscu zatrudnienia. - Stosunki
pracy w naszym kraju s¹ niestety
wci¹¿ skrzywione. Z badañ ankieto-
wych, które przeprowadziliœmy pod-
czas szkoleñ wynika, ¿e 71 proc. ich
uczestników uwa¿a, ¿e by³o dyskry-
minowanych w pracy, 72 . proc. by³o
mobbingowanych lub by³o œwiadka-
mi mobbingu. Nawet uwzglêdniaj¹c
niepe³n¹ reprezentatywnoœæ tych ba-
dañ, ich wyniki s¹ co najmniej niepo-
koj¹ce - uwa¿a Agnieszka Lenarto-
wicz-£ysik, oznaczaj¹ bowiem, ¿e w

trakcie szkoleñ goœciliœmy oko³o 250
osób które bezpoœrednio lub poœred-
nio zetknê³o siê z tego typu patologa-
mi w miejscu pracy. Badania przepro-
wadzone przez Europejsk¹ Fundacjê
Poprawy Warunków ¯ycia i Pracy
oraz Miêdzynarodow¹ Organizacjê
Pracy na bardziej reprezentatywnej
próbie nie s¹ na szczêœcie a¿ tak alar-
muj¹ce, ale i tak sk³aniaj¹ do reflek-
sji. Wynika z nich, ¿e w krajach UE
praktykom mobbingowym poddawa-
nych jest 9 proc. pracowników.

Zaanga¿owanie siê Œl¹sko-D¹-
browskiej "Solidarnoœci" w szkolenia

Zwi¹zkowcy przeciwko dyskryminacji

Dyskryminacja w miejscu

pracy - nierówne traktowanie pra-
cownika ze wzglêdu na p³eæ, wiek,
niepe³nosprawnoœæ, rasê, religiê,
narodowoœæ, przekonania poli-
tyczne, przynale¿noœæ zwi¹zkow¹,
pochodzenie etniczne, wyznanie,
orientacjê seksualn¹, a tak¿e bez
wzglêdu na zatrudnienie na czas
okreœlony lub nieokreœlony albo w
pe³nym lub w niepe³nym wymia-
rze czasu pracy. Mo¿e siê przeja-
wiaæ w zakresie nawi¹zania i roz-
wi¹zania stosunku pracy, warun-
ków zatrudnienia, awansowania
oraz dostêpu do szkolenia w celu
podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych.

Mobbing - dzia³ania lub zacho-
wania dotycz¹ce pracownika lub
skierowane przeciwko pracowni-
kowi, polegaj¹ce na uporczywym
i d³ugotrwa³ym nêkaniu lub zastra-
szaniu pracownika, wywo³uj¹ce u
niego zani¿on¹ ocenê przydatno-
œci zawodowej, powoduj¹ce lub
maj¹ce na celu poni¿enie lub
oœmieszenie pracownika, izolowa-
nie go lub wyeliminowanie z ze-
spo³u wspó³pracowników.

Molestowanie seksualne - ka¿-
de nieakceptowane zachowanie o
charakterze seksualnym lub odno-
sz¹ce siê do p³ci pracownika, któ-
rego celem lub skutkiem jest na-
ruszenie godnoœci lub poni¿enie
albo upokorzenie pracownika; na
zachowanie to mog¹ siê sk³adaæ fi-
zyczne, werbalne lub pozawerbal-
ne elementy. Mo¿e przejawiaæ siê
poprzez seksualny dotyk, obraŸli-
we flirtowanie, czynienie propo-
zycji o charakterze seksualnym czy
te¿ domagania siê korzyœci seksu-
alnych lub proszenia o nie.

antydyskryminacyjne to czêœæ szer-
szej strategii polegaj¹cej na wycho-
dzeniu poza tradycyjnie w¹skie rozu-
mienie i postrzeganie roli zwi¹zku
zawodowego. - Przecie¿ ka¿dy dobry
i przygotowany zwi¹zek zawodowy
to organizacja, która w znacz¹cy spo-
sób mo¿e i powinna wp³ywaæ na hu-
manizowanie stosunków pracy,
zw³aszcza bezpoœrednio w zak³adzie.
Musimy wiêc mieæ dzia³aczy, którzy
maj¹ ugruntowan¹ wiedzê i umiejêt-
noœci zwalczania tych patologii. Dla-
tego ta tematyka zosta³a ju¿ na sta³e
wpisana do programu naszych szkleñ

zwi¹zkowych - podkreœla Piotr

Duda, przewodnicz¹cy Zarz¹du Re-
gionu.

Œl¹sko-D¹browska "Solidarnoœæ"
jest równie¿ zaanga¿owana w progra-
my sieci Femanet, s³u¿¹ce promocji
sukcesu i równoœci kobiet w miejscu
pracy. Jednym z rezultatów tego za-
anga¿owania jest wspó³praca przy
polskiej wersji "Poradnika Femanet
dla kobiet sukcesu", który podobnie
jak materia³ ze szkoleñ antydyskry-
minacyjnych, jest do pobrania ze stro-
ny internetowej www.solidarnosc-
kat.pl.                  Wojciech Gumu³ka
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