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W numerze: Chc¹ zmian. Czy zastrajkuj¹?

Oœwiatowa „Solidarnoœæ” rozpoczê³a przygotowania do ogólnopolskiego

protestu. Od ubieg³ego tygodnia wœród nauczycieli zbierane s¹ podpisy

popieraj¹ce akcjê. Trwa równie¿ zbieranie podpisów poparcia pod

obywatelskim projektem nowelizacji Karty Nauczyciela.

M³odzicy
w akcji
Wiele emocji towarzyszy³o m³odziutkim
zawodnikom podczas Pi³karskiego Miê-
dzynarodowego Memoria³u im. Grzego-

rza Kolosy, Adama Stepeckiego i Jana
Tyszkiewicza, tragicznie zmar³ych zwi¹z-
kowców Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarno-
œci”.

Czytaj na stronie 4

Traktowani
jak z³o konieczne
Borykamy siê z wieloma problemami pra-
cowniczymi. Szala goryczy przela³a siê,
gdy odebrano nam ekwiwalent za odzie¿.

- mówi w rozmowie z TŒD El¿bieta Krza-
nowska, przewodnicz¹cej TKZ w d¹-
browskim MOPS-ie.

Czytaj na stronie 5

Muzeum Œl¹skie –
historia i nowoczesnoœæ
Podziemne kondygnacje i rozœwietlaj¹ce
je szklane wie¿e na powierzchni - tak w
przysz³oœci bêdzie wygl¹da³o Muzeum

Œl¹skie, które powstanie na terenach by-
³ej kopalni „Katowice”.
Inwestycja zakoñczona zostanie w 2012
r. i obejmuje budowê nowego gmachu
oraz adaptacjê zabytkowych obiektów z
prze³omu XIX i XX w.

Czytaj na stronie 8
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Krótko Liczba tygodnia... Wieœci
z Biur Terenowych ZR

Napisano

BT Katowice
Zwi¹zki zawodowe dzia³aj¹ce w

Przedsiêbiorstwie Energetyki Ciepl-
nej w Katowicach nie mog¹ podpi-
saæ pakietu socjalnego, poniewa¿ -
mimo sp³aty nale¿noœci - syndyk nie
œpieszy siê z opuszczeniem zak³a-
du. Pierwszy termin min¹³ w grud-
niu 2007 r., kolejny up³ynie pod
koniec lutego.

- Syndyk zapowiedzia³, ¿e opu-
œci przedsiêbiorstwo najwczeœniej
pod koniec kwietnia - powiedzia³
Adam Jurczyk z "S" PEC, podczas
spotkania struktur bran¿owych  i
podkreœli³, ¿e do tego momentu
podpisanie pakietu bêdzie niemo¿-
liwe.

BT Zabrze
8 lutego w siedzibie zabrzañskie-

go BT odby³o siê spotkanie przed-
stawicieli "S" z Urzêdów Skarbo-
wych z Sosnowca, Jaworzna, Mi-
ko³owa i z Rudy Œl¹skiej z pos³em
Miros³awem Seku³¹.

Tematem rozmowy by³y m.in.
podwy¿ki wynagrodzeñ w urzêdach
skarbowych. Pose³ Seku³a zobowi¹-
za³ siê do poinformowania parla-
mentarzystów, bêd¹cych cz³onkami
Komisji Finansów Publicznych, do
przedstawienia im informacji doty-
cz¹cych omawianych ze zwi¹zkow-
cami problemów.

BT Gliwice
14 lutego w siedzibie gliwickie-

go BT odby³o siê spotkanie przed-
stawicieli organizacji zwi¹zkowych
z obszaru dzia³ania Biura. Uczest-
niczy³ w nim cz³onek Prezydium
ZR Miros³aw Truchan, który omó-
wi³ aktualn¹ sytuacjê Zwi¹zku.
Zwi¹zkowcy dyskutowali na temat
obni¿enia sk³adek i pozycji organi-
zacji zwi¹zkowych w zak³adach
pracy.

Omówiono równie¿ tematykê
szkoleñ oraz kwestie rozliczeñ ko-
misji zak³adowych z urzêdami skar-
bowymi.

Kolejne spotkanie, z udzia³em
szefa Œl¹sko-D¹browskiej "S" Pio-
tra Dudy, zaplanowane zosta³o na
marzec. O jego terminie komisje
zak³adowe poinformowane zostan¹
faksem.

BT Pszczyna
14 lutego w Szpitalu Miejskim w

¯orach odby³ siê dwugodzinny
strajk ostrzegawczy zorganizowany
przez NSZZ "Solidarnoœæ", Zwi¹-
zek Zawodowy Pielegniarek i Po-
³o¿nych i Zwi¹zek Zawodowy
Techników Medycznych Elektro-
kardiologii. Protest by³ efektem fia-
ska negocjacji p³acowych. W prze-
prowadzonym referendum za straj-
kiem opowiedzia³o siê 92 proc. za-
³ogi.

BT Zawiercie
Uzyskane z nadwy¿kowego kon-

traktu z NFZ pieni¹dze w ca³oœci
zostan¹ przeznaczone na podwy¿ki
wynagrodzeñ zasadniczych pra-
cowników przychodni. Takim usta-
leniem zakoñczy³y siê pi¹tkowe
negocjacje p³acowe w ZOZ w
Ogrodzieñcu. To spory sukces stro-

W warszawskiej Wszechnicy
zakoñczy³a siê II edycja stu-
diów podyplomowych finan-
sowanych z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego.

W projekcie wziê³o udzia³ dwu-
nastu pracowników Zarz¹du Re-
gionu i Biur Terenowych, którzy

Polscy fachowcy pakuj¹ walizki i
wracaj¹ do kraju, gdzie czekaj¹ na
nich stêsknione rodziny i kwitn¹ca
gospodarka - pisze weekendowy
"The Times". Brytyjska prasa do-
strzeg³a to, co zapowiadali od mie-
siêcy polscy eksperci ekonomiczni:
praca w Anglii przesta³a byæ dla Po-
laków tak kusz¹ca jak tu¿ po naszym
wejœciu do Unii Europejskiej.

Po raz pierwszy od czterech lat
liczba Polaków wracaj¹cych do kra-
ju przewy¿sza liczbê tych, którzy
przyje¿d¿aj¹ do Wielkiej Brytanii. W
trzecim kwartale zesz³ego roku bry-
tyjskie w³adze zarejestrowa³y nieco
ponad 38 i pó³ tysi¹ca nowych pra-
cowników z Polski, a wiêc o 18 proc.
mniej ni¿ rok wczeœniej. Londyñski
dziennik powo³uje siê te¿ na opiniê
Jana Mokrzyckiego, prezesa Zjed-
noczenia Polskiego w Wielkiej Bry-
tanii, który jako przyczynê wyjaz-
dów podaje boom gospodarczy w
Polsce i s³abego funta.

Analitycy rynku pracy, z którymi
rozmawia³ DZIENNIK, mówi¹ to
samo: recesja i spadek wartoœci fun-
ta w stosunku do z³otówki sprawia,
¿e praca na Wyspach nie jest ju¿ dla
nas tak op³acalna. - Œrednia kwota
wysy³ana z Wielkiej Brytanii do Pol-
ski to 500 funtów miesiêcznie. Kil-
ka lat temu w Polsce by³a to równo-
wartoœæ 3500 z³otych, teraz to mniej
ni¿ 2500 - mówi Michael Dembin-
ski z Brytyjsko-Polskiej Izby Han-
dlowej. Takie oceny potwierdzaj¹
relacje Polaków pracuj¹cych za gra-

nic¹. - W Anglii osi¹gn¹³em ju¿
wszystko, co mog³em, mam dobr¹
pracê w finansach, szefowie mnie
ceni¹ - opowiada Szymon Rozbic-
ki, który od kilku miesiêcy szuka za-
jêcia w Polsce. - Ale w kraju s¹ moja
¿ona i dziecko, jest te¿ klimat, za któ-
rym têskniê. A koledzy mówi¹ mi,
¿e mogê zarobiæ tyle samo co na
Wyspach - t³umaczy.

Jeden z pracodawców brytyjskich
opowiada reporterce DZIENNIKA:
- Polacy wracaj¹, bo tu tylko szczê-
œcie i znajomoœæ jêzyka decyduj¹ o
lepszych zarobkach. Ich wynagro-
dzenie czêsto nie pozwala na godne
¿ycie, na zdrowe i syte jedzenie, a
co najwa¿niejsze, na oszczêdzanie.
Ci, którzy maj¹ wiêksze ambicje,
wiêksze cele, wracaj¹ do siebie -
kwituje.

Wed³ug psychologa biznesu Jac-
ka Santorskiego na decyzje o po-
wrotach wp³yw maj¹ te¿ ró¿nice kul-
turowe, równie¿ te dotycz¹ce ¿ycia
w korporacji. - Tam s¹ inne regu³y,
wielu gorzej siê w nich odnajduje -
mówi. Potwierdzeniem jego s³ów
jest przyk³ad Paw³a Ma³olepszego,
który od dwóch lat pracuje w Anglii
w sklepie z alkoholem i wci¹¿ pa-
miêta, ¿e jest obcokrajowcem. - Po-
lacy, którzy przychodz¹ do mnie do
sklepu, mówi¹, ¿e nie mo¿na siê
przyzwyczaiæ do obcego jedzenia,
klimatu, zwyczajów. Skoro teraz w
kraju mo¿na ¿yæ na dobrym pozio-
mie i bez wyrzeczeñ, lepiej jest wró-
ciæ - mówi.

Polacy wracaj¹ z Wysp
(www.dziennik.pl, 18 lutego 2008 r.)

8 proc...
... o tyle w stosunku do ubieg³ego roku wzros³y ceny ¿ywnoœci. Jak

informuje G³ówny Urz¹d Statystyczny, to najwy¿szy wynik od kilku lat.
Wydatki na ¿ywnoœæ stanowi¹ w bud¿ecie statystycznego Polaka 26

proc. Ale wielu milionom Polaków wydatki ¿ywieniowe poch³aniaj¹ wiêk-
szoœæ dochodów. W trudnej sytuacji znaleŸli siê np. emeryci i renciœci. W
marcu maj¹ otrzymaæ waloryzacjê œwiadczeñ o 6,5 proc. Prawie wszyst-
ko zje dotychczasowa inflacja, która dalej bêdzie ros³a.

Jak twierdz¹ specjaliœci, ¿ywnoœæ bêdzie wci¹¿ dro¿eæ w pierwszych
dwóch kwarta³ach tego roku. Skoro bowiem brakuje nam np. zbó¿, to na
przednówku ich nie przybêdzie. Ich wysokie ceny prze³o¿¹ siê na dro¿sze
pieczywo, m¹kê, makarony, czy kasze. Mo¿na siê spodziewaæ, ¿e bêd¹
ros³y tak¿e ceny artyku³ów pochodzenia zwierzêcego. Na razie miêsa w
Europie jest du¿o, ale kiedyœ ta nadwy¿ka siê skoñczy. Podro¿ej¹ owoce,
bo w zesz³ym roku mieliœmy nieurodzaj. Ceny artyku³ów mleczarskich
te¿ siê jeszcze nie ustabilizuj¹, gdy¿ zim¹ nastêpuje spadek produkcji mleka.

studiowali na proponowanych
przez uczelniê kierunkach: Zamó-
wienia Publiczne i Sztukê Publicz-
nego Wystêpowania. Najlepszym
studentem tej edycji projektu oka-
za³ siê prawnik Biura Terenowego
w Zawierciu Robert Miszczyk.

Gratulujemy.

Najlepszy student

15 lutego (Wroc³aw). S¹d Apelacyj-
ny utrzyma³ wyrok skazuj¹cy na 3,5
roku wiêzienia by³ego wicekomen-
danta miejskiego Milicji Obywatel-
skiej w Lubinie. Wczeœniej skazani
zostali tak¿e dwaj inni oskar¿eni w
procesie lubiñskim: by³y wiceko-
mendant wojewódzkiej Milicji Oby-
watelskiej w Legnicy i by³y dowód-
ca plutonu ZOMO, który interwenio-
wa³ w Lubinie 31 sierpnia 1982 roku.
Pierwszy z nich wyszed³ ju¿ z wiê-
zienia, drugi nadal odbywa swoj¹
karê. 31 sierpnia 1982 r. w Lubinie
w wyniku dzia³añ milicji i ZOMO
od kul zginê³y 3 osoby, a kilkadzie-
si¹t zosta³o rannych.

***
15 lutego (Warszawa). Trójstronna
Komisja do Spraw Spo³eczno - Go-
spodarczych, nie dosz³a do porozu-
mienia w sprawie zwiêkszenia
wskaŸnika waloryzacji rent i emery-
tur na 2008 r. Podczas posiedzenia
Komisji strona zwi¹zkowa postulo-
wa³a zwiêkszenie wskaŸnika o 50
proc. realnego wzrostu przeciêtnego
wynagrodzenia w 2007 r. w stosun-
ku do 2006 r. Strona pracodawców
popar³a propozycje rz¹dow¹, czyli
zwiêkszenie o 20 proc. Partnerzy
spo³eczni nie doszli do porozumie-
nia.
- Rz¹d przyj¹³ wskaŸnik waloryza-
cji w wysokoœci 106,5 proc. t³uma-
cz¹c siê wzrastaj¹c¹ inflacj¹ i szyb-
kim wzrostem wynagrodzeñ. Dlate-
go w Komisji Trójstronnej nie do-
sz³o praktycznie do negocjacji zwiêk-
szenia wskaŸnika ponad 20 proc. re-
alnego wzrostu wynagrodzeñ - mówi
Zbigniew Kruszyñski z Dzia³u Po-
lityki Spo³ecznej Komisji Krajowej.
Zwi¹zki zawodowe oprotestowa³y
takie stanowisko rz¹du. - Uwa¿ali-
œmy, ¿e emeryci i renciœci powinny
uczestniczyæ w wiêkszym stopniu
we wzroœcie gospodarczym - doda-
je Kruszyñski. Strona zwi¹zkowa
wspólnie stwierdzi³a, i¿ nie ma pola
negocjacji, a stanowisko strony rz¹-
dowej œwiadczy o pozorowaniu dia-
logu spo³ecznego i nieuzasadnionej
legitymizacji dzia³añ rz¹du, co mo¿e
wprowadziæ w b³¹d opiniê publiczn¹.
Podczas spotkania Zbigniew Kru-
szyñski przedstawi³ informacjê z po-
siedzenia zespo³u ds. bud¿etu Komi-
sji Trójstronnej dotycz¹c¹ okreœlenia
obszarów dyskusji nad systemem
wynagrodzeñ w sferze bud¿etowej.
Zaznaczy³ równie¿, ¿e konstruktyw-
na dyskusja w tej sprawie zostanie
wznowiona po przed³o¿eniu przez
stronê rz¹dow¹ odpowiednich ana-
liz i propozycji.
Waldemar Pawlak, wiceprezes
Rady Ministrów i minister Gospo-
darki poinformowa³ zebranych, ¿e
zgodnie z ustaleniami z posiedzenia
Prezydium TK, do koñca kwietnia
2008 r. zespó³ ds. ubezpieczeñ spo-
³ecznych ma wypracowaæ nowy tryb
uzgadniania wskaŸnika wzrostu rent
i emerytur z FUS.

***
19 lutego (Bielsko-Bia³a). Przyjacie-
le, zwi¹zkowcy i mieszkañcy mia-
sta towarzyszyli w ostatniej drodze
ks. pra³atowi Józefowi Sanakowi,
honorowemu cz³onkowi NSZZ "S".
Kap³an zmar³ 12 lutego br. w wieku
90 lat i po 66 latach kap³añstwa. By³
Honorowym Cz³onkiem NSZZ "So-
lidarnoœæ" i kapelanem podbeskidz-
kich struktur zwi¹zku. By³ jednym z
najbardziej znanych i szanowanych
kap³anów diecezji bielsko-¿ywiec-
kiej. Spêdzi³ 5 lat w komunistycz-
nych wiêzieniach, wspó³tworzy³
Klub Inteligencji Katolickiej, a po
wprowadzeniu stanu wojennego Bi-
skupi Komitet Pomocy Uwiêzionym
i Internowanym, który obj¹³ sw¹
opiek¹ ponad 150 rodzin uwiêzio-
nych dzia³aczy podbeskidzkiej "So-
lidarnoœci". Zainicjowa³ te¿ w swym
koœciele comiesiêczne Msze za Oj-
czyznê.

ny zwi¹zkowej, gdy¿ dyrekcja po-
cz¹tkowo chcia³a t¹ kwotê w ca³o-
œci przeznaczyæ na jednorazowe
premie.

- Taka propozycja by³a nie do
przyjêcia choæby z tego powodu, ¿e
by³a niezgodna z przepisami usta-
wy z wrzeœnia ubieg³ego roku -
mówi Ma³gorzata Grabowska,
przewodnicz¹ca "Solidarnoœci" Pra-
cowników Ochrony Zdrowia w Za-
wierciu. - Ustawodawca wyraŸnie
zaznaczy³, ¿e co najmniej 40 proc.
dodatkowych pieniêdzy ma byæ
przeznaczonych na wynagrodzenia
zasadnicze.

Zwi¹zkowym negocjatorom uda-
³o siê przekonaæ dyrekcjê ZOZ do
wliczenia "w podstawê" ca³ej kwo-
ty, tym samym gwarantuj¹c pracow-
nikom, ¿e dodatkowe pieni¹dze
otrzymywaæ bêd¹ w kolejnych la-
tach.

- Mno¿enie jednorazowych pre-
mii, dodatków, nagród czy te¿ bo-
nusów przy jednoczesnym zamra-
¿aniu p³ac podstawowych to nic in-
nego jak próba przerzucania na pra-
cowników ryzyka prowadzonej
dzia³alnoœci - dodaje Ma³gorzata
Benc, szefowa zawierciañskiego
Biura Terenowego Œl¹sko-D¹brow-
skiej "S" - Wynagrodzenie w takim
wypadku zaczyna zale¿eæ nie tyle
od wykonywanej pracy, lecz lepsze-
go lub gorszego kontraktu przy-
chodni, na zawarcie którego za³oga
nie ma najmniejszego wp³ywu.

Jednoczeœnie wypaczona zostaje
zasada umów o pracê na czas nie-
okreœlony. Sta³e (i to nie ma³e) s¹
obowi¹zki, ale ju¿ nie wynagrodze-
nie.

***
O blisko po³owê wzros³a w ostat-

nich dniach liczebnoœæ "Solidarno-
œci" Electrolux Polska. W szeregi
zwi¹zkowe wst¹pi³o 60 pracowni-
ków i tym samym szeregi komisji
miêdzyzak³adowej "S" wzros³y do
190 osób. To wa¿ne wzmocnienie
reprezentacji pracowniczej przed
rozpoczynaj¹cymi siê negocjacjami
p³acowymi.

- Determinacja za³ogi w walce o
podwy¿kê jest ogromna - mówi
Dariusz Bednarz, przewodnicz¹cy
"Solidarnoœci" Electrolux Polska. -
Wiele osób pyta, kiedy bêdziemy
strajkowaæ.

I nie koñczy siê tylko na s³owach.
Pracownicy spontanicznie rozpo-
czêli "strajk w³oski" (który w sen-
sie prawnym strajkiem nie jest) i
produkcja mocno spad³a. Domagaj¹
siê podwy¿ki rzêdu 60 proc.

- Atmosfera jest na prawdê gor¹-
ca i nale¿y mieæ tylko nadziejê, ¿e
rozmowy p³acowe przynios¹ efek-
ty - dodaje Dariusz Bednarz. - Upo-
rz¹dkowania wymagaj¹ równie¿
sprawy zwi¹zane z regulaminami
pracy i wynagradzania.

Jeœli negocjacje zakoñcz¹ siê fia-
skiem najprawdopodobniej w sie-
wierskim Electroluksie rozpocznie
siê, bodaj pierwszy w historii, spór
zbiorowy. Na razie pracownicy cze-
kaj¹ na rezultaty rozmów oraz wi-
zyty w polskich zak³adach przedsta-
wicieli dyrekcji koncernu ze Szwe-
cji.                                        (zaw)
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Oœwiatowa „Solidarnoœæ” roz-
poczê³a przygotowania do ogól-
nopolskiego protestu. Od ubie-
g³ego tygodnia wœród nauczy-
cieli zbierane s¹ podpisy popie-
raj¹ce akcjê. Trwa równie¿ zbie-
ranie podpisów poparcia pod
obywatelskim projektem nowe-
lizacji Karty Nauczyciela.

- Nas nie satysfakcjonuje propono-
wane przez rz¹d podwy¿szenie na-
uczycielskich wynagrodzeñ o œrednio
10 proc. - mówi³ podczas konferencji
prasowej szef Regionalnej Sekcji
Oœwiaty NSZZ "Solidarnoœæ" Les³aw

 Chc¹ zmian. Czy zastrajkuj¹?

Komentuj¹ nauczyciele...
Daniel Mizera, nauczyciel biologii
w II Liceum Ogólnokszta³c¹cym
im. S. Ligonia w Chorzowie, prze-
wodnicz¹cy chorzowskiej MOZ
Pracowników Oœwiaty NSZZ
"S":

- Nauczyciele ¿yj¹ od "pierwsze-
go do pierwszego" i licz¹ grosz do
grosza. Nic dziwnego, ¿e nasza cier-
pliwoœæ powoli siê wyczerpuje,
zw³aszcza, ¿e w kampanii wybor-
czej partia rz¹dz¹ca bardzo du¿o na-
obiecywa³a naszej grupie zawodo-
wej. Mamy wiêc moralne prawo, by
domagaæ siê spe³nienia tych obiet-
nic. Pustos³owie nas nie satysfakcjo-
nuje. Wœród nauczycieli oddŸwiêk
na przygotowywan¹ akcjê protesta-
cyjn¹ na pewno bêdzie bardzo du¿y.
Obawiam siê tylko, ¿e dzia³ania,
których oczekujemy od rz¹du, mog¹
okazaæ siê bardzo mizerne. Ale mu-
simy upominaæ siê o godn¹ pracê i
p³acê.

Gabriela Korus, nauczycielka
historii, przewodnicz¹ca MOZ
Pracowników Oœwiaty NSZZ "S"
w Katowicach:

- Podawana w mediach wysokoœæ
œredniej p³acy nauczycielskiej jest
zmanipulowana, poniewa¿ w ni¹
wliczone zosta³y m.in. dodatki funk-
cyjne i trzynasta pensja. W rzeczy-
wistoœci szeregowy "nauczyciel
przy tablicy" zarabia o wiele mniej.
Przeciêtnie nauczyciel dyplomowa-
ny otrzymuje "na rêkê" 1600 z³. Przy
tym wszystkim jesteœmy obarczani
wieloma dodatkowymi zadaniami,
które nie s¹ wliczane do pensum.
Nauczycielski protest w okresie eg-

zaminów gimnazjalnych lub matu-
ralnych mo¿e okazaæ siê najbardziej
noœny. Tylko wtedy mo¿e on przy-
nieœæ efekty. Ale mimo ogromnej de-
terminacji, nie jesteœmy grup¹ po-
dejmuj¹c¹ szybko tak radykalne
dzia³ania. Nas w sposób szczegól-
ny obowi¹zuje zawodowa godnoœæ.
Z drugiej strony nasze wynagrodze-
nia s¹ upokarzaj¹ce, zw³aszcza, ¿e
jednoczeœnie oczekuje siê od nas
ci¹g³ego doskonalenia, które prze-
cie¿ nie ma³o kosztuje. A mu wci¹¿
tkwimy w "ogonku", jesteœmy ma-
terialnie deprecjonowani.

Marlena Karnówka, nauczycielka
historii i wiedzy o spo³eczeñstwie
w II Liceum Ogólnokszta³c¹cym
w Tarnowskich Górach:

- Nauczycieli upokarzaj¹ ich pen-
sje, a tymczasem wiele osób jest
przekonanych, ¿e my zarabiamy
niebotyczne kwoty za przepracowa-
nych tygodniowo 18 godz. Z rz¹-
dowych obietnic z ostatnich lat nic
nie wynika. Ju¿ 9 lat temu minister
Handke obiecywa³ dostosowanie
wysokoœci pensji polskich nauczy-
cieli do unijnych. Czujemy siê tym
bardziej poszkodowani, bo jesteœmy
jedn¹ z najlepiej wykszta³conych
grup zawodowych. Prasa pisze o
rz¹dowych projektach podwy¿sze-
nia nauczycielskich pensji z jedno-
czesnym wyd³u¿eniem okresu ich
pracy w szkole. Moim zdaniem, ta-
kie pomys³y s¹ niedopuszczalne. Ja
nie bardzo wierzê, ¿e jeszcze w tym
roku nast¹pi¹ korzystne zmiany w
nauczycielskich wynagrodzeniach.

Wœród najwa¿niejszych zapisów
w solidarnoœciowym projekcie zmian
w ustawie Karta Nauczyciela jest
podwy¿szenie tzw. kwoty bazowej
(ustalanej przez rz¹d) z 82 do 100
proc. Tym samym tegoroczne pen-
sje nauczycieli sta¿ystów wzros³yby
z 1701 z³ do 2074 z³ brutto. Wy¿sze
by³yby te¿ wynagrodzenia nauczy-
cieli kontraktowych (z 2126 z³  do
3111 z³ brutto), mianowanych (z
2977 na 4667 z³ brutto) i dyplomo-
wanych (z 3827 z³ brutto na 6222 z³
brutto).

Wœród innych propozycji zmian
ustawy jest m. in. zapis, i¿ œrednia
minimalna stawka wynagrodzenia
zasadniczego stanowi³aby, co naj-
mniej 70 proc. œredniego wynagro-
dzenia nauczycieli. Projekt zak³ada

równie¿ zmianê sposobu obliczania
œredniej urlopowej.

"S" proponuje tak¿e, by nauczy-
ciele podejmuj¹cy sw¹ pierwsz¹ pra-
cê zawodow¹ na swój wniosek otrzy-
mywali jednorazowy zasi³ek na za-
gospodarowanie w wys. trzymie-
siêcznego wynagrodzenia zasadni-
czego. Prawo do z³o¿enia wniosku o
wyp³acenie zasi³ku przys³ugiwa³oby
nauczycielowi w okresie dwóch
pierwszych lat pracy w szkole. Zasi-
³ek wyp³aca³aby szko³a, w której na-
uczyciel jest zatrudniony.

 Zgodnie z projektem utrzymane
zosta³oby uprawnienie nauczycieli do
wczeœniejszych emerytur, które wy-
gas³o w 2006 r. wraz z wprowadze-
niem reformy emerytalnej. Zwi¹zek
postuluje powrót do starego modelu.

Solidarnoœciowy projekt zmian

Do 15 marca zbierane s¹ podpi-
sy pod obywatelskim projektem
nowelizacji Karty Nauczyciela.

Listy z podpisami poparcia znaj-
duj¹ siê w ka¿dej oœwiatowej ko-
misji zak³adowej w regionie oraz
w siedzibie Zarz¹du Regionu Œl¹-
sko-D¹browskiego.

Do z³o¿enia w Sejmie projektu
obywatelskiego potrzebne jest 100
tys. podpisów. Samych nauczycieli
jest w naszym kraju ok. 500 tys. Re-
gionalna Sekcja Nauki i Oœwiaty
NSZZ "S" szacuje, ¿e tylko w woj.
œl¹skim pod projektem podpisze siê
ok. 50 tys. osób. Zwi¹zkowcy pod-

kreœlaj¹, ¿e projekt obywatelski
skierowany jest nie tylko do na-
uczycieli, ale do wszystkich ludzi,
dla których wa¿ne s¹ losy polskiej
edukacji. "S" apeluje o wsparcie
dzia³añ, które bêd¹ korzystne dla ca-
³ego œrodowiska oœwiatowego.

Podpisaæ mo¿e siê ka¿dy!

Ordon. - Chcemy rozmawiaæ o pod-
wy¿kach w skali kilku najbli¿szych lat,
a tak¿e o systemowych rozwi¹zaniach
dla oœwiaty.

Przewodnicz¹cy wskaza³, ¿e p³ace
w innych bran¿ach wzros³y ostatnio
nawet o 20 proc., dodatkowo, w per-
spektywie kilku lat, Polska wejdzie do
strefy euro.

- Doœwiadczenia innych krajów po-
kazuj¹, ¿e czeka nas szok cenowy - po-
wiedzia³ - Nie mo¿emy wiêc pozwo-
liæ na to, ¿eby zarobki nauczycieli -
grupy bardzo dobrze wykszta³conej -
by³y w najbli¿szych latach w dalszym
ci¹gu tak niskie.

Dlatego 31 stycznia najwa¿niejsze
zwi¹zki zawodowe dzia³aj¹ce w
oœwiacie, w tym "Solidarnoœæ" i Zwi¹-
zek Nauczycielstwa Polskiego, zawar-
³y porozumienie w sprawie wspólnych
negocjacji z rz¹dem. Zwi¹zki opraco-
wa³y ju¿ stanowisko negocjacyjne.
Les³aw Ordon przyzna³, ¿e elementem
towarzysz¹cym rozmowom z rz¹dem
jest zbieranie podpisów pod poparciem
dla akcji protestacyjnej w bran¿y.

- Chcemy wiedzieæ, czy nauczycie-
le chc¹ protestowaæ. PóŸniej zdecydu-
jemy, jaka bêdzie forma akcji - zazna-
czy³ Ordon. - Najczarniejszym scena-
riuszem, jeœli nie dojdzie do rozmów z

ministerstwem i konkretne rozwi¹za-
nia systemowe dla oœwiaty nie zostan¹
wypracowane, jest strajk. Mog³oby do
niego dojœæ na prze³omie kwietnia i
maja. Wtedy, z racji egzaminów gim-
nazjalnych i maturalnych, jest jedyny
moment, kiedy mo¿emy "nacisn¹æ"
rz¹d. By³oby to oczywiœcie ze szkod¹
dla m³odzie¿y. Dlatego taka forma pro-
testu bêdzie ostatecznoœci¹ - zaznacza

przewodnicz¹cy regionalnej "Solidar-
noœci" w oœwiacie.

"Solidarnoœæ" od wielu lat apeluje do
kolejnych ekip rz¹dz¹cych, by nak³ady
na oœwiatê  osi¹gnê³y, podobnie jak w
innych krajach UE,  min. 5 proc. PKB.
W Polsce kszta³tuj¹ siê na poziomie ok.
3,5 proc. PKB, co jednoczeœnie nieko-
rzystnie odbija siê na wynagrodzeniach
nauczycieli.                           BG. WG.
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Zwyciêzcami III Pucharu Pol-
ski Górników i Energetyków
w Halowej Pi³ce No¿nej, zor-
ganizowanego w Jaworznie,
zostali zawodnicy Zak³adu
Górniczego „Rudna” wcho-
dz¹cego w sk³ad KGHM Pol-
ska MiedŸ.

W finale rozgrywek zespó³ z Rud-
nej pokona³ dru¿ynê KWK "Janina"
6:5. Spotkanie obfitowa³o w wiele
emocji, ³¹cznie z rzutami karnymi.

Trzecie miejsce zajê³a dru¿yna
KWK "Pniówek", po zwyciêstwie
nad SAPA-Biopaliwa.

W imprezie wziê³o udzia³ 12 ze-
spo³ów. Królem strzelców turnieju
zosta³ Dawid Chylaszek z ZG "Ja-
nina", a najlepszym bramkarzem
Tomasz Bonczek z dru¿yny SAPA-
Biopaliwa.

Puchary, medale oraz nagrody rze-
czowe wrêczyli zwyciêskim dru¿y-
nom przewodnicz¹cy Œl¹sko-D¹-

Wiele emocji towarzyszy³o
m³odziutkim zawodnikom pod-
czas Pi³karskiego Miêdzyna-
rodowego Memoria³u im.
Grzegorza Kolosy, Adama
Stepeckiego i Jana Tyszkie-
wicza, tragicznie zmar³ych
zwi¹zkowców Œl¹sko-D¹-
browskiej „Solidarnoœci”.

W pierwszym dniu imprezy ro-
zegrane zosta³y mecze pomiêdzy 8
zespo³ami z rocznika 1995. Najlep-

sza okaza³a siê dru¿yna MOSiR I
Jastrzêbie. Drugie miejsce zaj¹³ ze-
spó³ MOSiR Centrum Wodzis³aw,
a trzecie dru¿yna Gwiazda Ruda
Œl¹ska.

Królem strzelców zosta³ Pawe³
£upiñski z MOSiR I Jastrzêbie z
dorobkiem 7. bramek, a najlepszym
bramkarzem Mateusz Mrowiec z

zespo³u Podbeskidzie Bielsko-Bia-
³a.

Nastêpnego dnia rywalizowa³y
dru¿yny z rocznika 1996. I tu rów-
nie¿ triumfowali zawodnicy z MO-
SiR Jastrzêbie, za którymi uplasowa-
³y siê kolejno dru¿yny MOSiR Cen-
trum Wodzis³aw i RKP Rybnik. Kró-
lem strzelców zosta³ Jonatan Do-
min z jastrzêbskiej dru¿yny, który
zdoby³ w turnieju 6 bramek. Najsku-
teczniejszym bramkarzem wybrano
Bartosza Bywalca z RKP Rybnik.

Puchary, medale i dyplomy wrê-
czyli zawodnikom szef Œl¹sko-D¹-
browskiej "Solidarnoœci" Piotr
Duda, przewodnicz¹cy Sekretaria-
tu Górnictwa i Energetyki NSZZ "S"
Kazimierz Grajcarek i przewodni-
cz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ
"S" KWK "Jas-Mos" Andrzej Ciok.

B.G.

Wœród krytycznych ocen pierw-
szych stu dni sejmu VI kaden-
cji wyró¿niaj¹ siê g³osy niektó-
rych lobby przedsiêbiorców.
Chodzi w nich miêdzy innymi
o "zbyt uprzywilejowan¹ w Pol-
sce pozycje zwi¹zków zawodo-
wych".

Konfederacja Pracodawców Pol-
skich bardzo krytykuje brak dalszych

zmian w Ko-
deksie pracy.
Takich, które
jeszcze bar-
dziej os³abi³y-

by pracowników jako stronê w sto-
sunkach pracy. Silniejsze s¹ w nowej
kadencji naciski, zmierzaj¹ce do usta-
wowego os³abienie zwi¹zków zawo-
dowych oraz strony pracowniczej i do
jeszcze dalej id¹cego uelastycznienia
rynku pracy. Wspomniane lobby
przedsiêbiorców ¿¹daj¹, aby polski
rz¹d doprowadzi³ do niekorzystnych
zmian w europejskim modelu spo-
³ecznym obowi¹zuj¹cym na podsta-
wie praw Unii Europejskiej. Albo, aby
jednostronnie nie uzna³ tego modelu.

Pismo szefa „S”
przemilczane?

Jak wiadomo, szef NSZZ "Solidar-
noœæ" zwróci³ siê na piœmie do pre-
miera Donald Tuska o oficjalne wy-
jaœnienie stanowiska rz¹du wobec ta-
kich ¿¹dañ. Tym bardziej, ¿e sam rz¹d
równie¿ kwestionuje istnienie wspól-
nego europejskiego modelu spo³ecz-
nego. Na razie brak reakcji rz¹du na
pismo Janusza Œniadka.

W kuluarach sejmu nieoficjalnie
kr¹¿¹ informacje, ¿e celem Platformy
Obywatelskiej oraz Polskiego Stron-
nictwa Ludowego jest ograniczenie
uprawnieñ zwi¹zków zawodowych
zw³aszcza w zakresie ustawowego
trybu konsultacji spo³ecznych. Mia-

³oby to dotyczyæ zarówno poziomu
przedsiêbiorstw i relacji pracodawca-
organizacje zwi¹zkowe jak i pozio-
mu rz¹dowego. Stan formalny na ra-
zie nie potwierdza takich zamiarów.
Wœród ponad 80 projektów ustaw
zg³oszonych do laski marsza³kow-
skich brak jest jakichkolwiek nowe-
lizacji przepisów dotycz¹cych zwi¹z-
ków zawodowych czy zmian uela-
styczniaj¹cych przepisy prawa pracy.
Na pytanie dziennikarza "Tygodnika
Œl¹sko-D¹browskiego" marsza³ek
Sejmu Bronis³aw Komorowski od-
powiedzia³, ¿e to "opozycja suflowa-
³a informacjê o zmianach w ustawie
o zwi¹zkach zawodowych i Kodek-
sie pracy. Pewnie dlatego, ¿eby za-
szkodziæ rz¹dowi, ale rz¹d nie ma na
razie ¿adnych zamiarów nowelizacji".
Podobnie odpowiedzia³ nam prze-
wodnicz¹cy klubu Parlamentarnego
Platformy Obywatelskiej, Zbigniew
Chlebowski, podkreœlaj¹c, ¿e PO nie
ma ¿adnych planów tego rodzaju. "Na
razie" - doda³. Tak¹ sam¹ informacjê
otrzyma³am w klubie parlamentar-
nym PSL.

Wzmocniæ reprezentatywnoœæ
zwi¹zków zawodowych

Pose³ Prawa i Sprawiedliwoœci Sta-
nis³aw Szwed zwraca tymczasem
uwagê, ¿e w³aœnie na ostatnim posie-
dzeniu Trójstronnej Komisji ds. Spo-
³eczno-Gospodarczych (15 lutego br)
przewodnicz¹cy tej Komisji wicepre-
mier Waldemar Pawlak poinformo-
wa³ o inicjatywie rozpoczêcia prac
m.in. nad zmianami w okreœlaniu re-
prezentatywnoœci zwi¹zków zawodo-
wych. Te prace maj¹ byæ prowadzo-
ne w ramach Trójstronnej Komisji, a
strona rz¹dowa zobowi¹za³a siê do
przestrzegania procedur okreœlonych
przepisami. Jednak jako warunek w
komunikacie z posiedzenia TK poda-
no, ¿e strona rz¹dowa "oczekuje od

Zapad³ kolejny niekorzystny
wyrok dla tarnogórskiego
starosty.

Tym razem sprawa dotyczy³a od-
wo³ania przez zarz¹d powiatu z
funkcji dyrektora Centrum Eduka-
cji Ekonomiczno-Handlowej w
Tarnowskich Górach Joanny
Stomskiej, cz³onka NSZZ "S".
Pani Joanna pe³ni³a tê funkcjê nie-
ca³e dwa miesi¹ce. Wczeœniej dy-
rektork¹ by³a tam El¿bieta Susek,
równie¿ zwolniona przez starostê
i równie¿ decyzj¹ s¹du przywróco-
na do pracy w starostwie. Obie na-
uczycielki s¹ przekonane, ¿e na-
gonka na nie to wojna wytoczona
przez starostê ich organizacji
zwi¹zkowej.

Pani Ela podpad³a i straci³a pra-
cê, gdy w starostwie utworzy³a
"Solidarnoœæ". Pretekstem by³o
niez³o¿enie przez ni¹ oœwiadczenia
maj¹tkowego. Obie panie postano-
wi³y szukaæ sprawiedliwoœci w

S¹dzie Pracy, który wyda³ korzyst-
ne dla nich wyroki.

- S¹d uzna³, ¿e starosta kilkakrot-
nie z³ama³ przepisy prawa pracy,
ustawy o systemie oœwiaty i zrobi³
to z³oœliwie - relacjonuje Joanna
Stomska. -  Bardzo cieszê siê, ¿e
udowodni³am, i¿ starosta post¹pi³
niezgodnie z prawem. Dwa dni po
og³oszeniu wyroku przyst¹pi³am
do konkursu na stanowisko dyrek-
tora Ekonomika i wygra³am.

Tymczasem starosta Józef Kor-
pak na ³amach lokalnej prasy wy-
powiada siê, ¿e jest bardzo nieza-
dowolony z wyników konkursu. W
ca³ej sprawie nie dostrzega swojej
pora¿ki. Joanna Stomska mówi, ¿e
w swej pracy chce siê kierowaæ
dobrem szko³y i unikaæ konfliktów.
- Wraz z El¹ Susek nie wyklucza-
my jednak, ¿e wniesiemy do s¹du
pracy sprawê przeciwko staroœcie,
tym razem o stosowanie wobec nas
dzia³añ mobbingowych - zapowia-
da.                Beata Gajdziszewska

browskiej "Solidarnoœci" Piotr Duda,
jego zastêpca Bogdan Biœ oraz prze-

wodnicz¹cy "S" w PKW S.A. ZG
"Sobieski" Waldemar Sopata.

Impreza zorganizowana zosta³a w
Jaworznickim MCKiS pod patrona-

strony spo³ecznej zobowi¹zania do
zaniechania akcji protestacyjnych do-
tycz¹cych tych kwestii".

Pose³ Stanis³aw Szwed powiedzia³
dla "Tygodnika Œl¹sko-D¹browskie-
go", ¿e konieczne jest nowe uregulo-
wanie zasady reprezentatywnoœci
zwi¹zków zawodowych. "Trzeba
wzmocniæ reprezentatywnoœæ, nie
mo¿na d³u¿ej tolerowaæ sytuacji, kie-
dy niewielka grupka osób w zak³a-
dzie pracy mo¿e sobie powo³aæ ko-
lejny zwi¹zek zawodowy. Dotychcza-
sowe przepisy powoduj¹ ogromne
rozdrobnienie zwi¹zków i s¹ jedn¹ z
przyczyn s³aboœci ruchu zwi¹zkowe-
go w Polsce. A zwi¹zkom reprezen-
tatywnym trzeba daæ wiêksze prawa
w negocjacjach, umocniæ struktury
zwi¹zkowe."

Mo¿liwa inicjatywa
ustawodawcza PiS

Pose³ Szwed potwierdzi³, ¿e na ra-
zie nie ma ¿adnych projektów, ale rz¹d
mo¿e wyst¹piæ z inicjatyw¹ noweli-
zacji na podstawie prac jakie zostan¹
podjête w Trójstronnej Komisji. Jed-
noczeœnie pose³ PiS podkreœli³, ¿e "je-
œli bêdzie wola NSZZ "Solidarnoœæ",
to pos³owie Prawa i Sprawiedliwoœci
wnios¹ projekt ustawy, racjonalnie
zmieniaj¹cej zasadê reprezentatywno-
œci zwi¹zków zawodowych. "By³aby
to ustawodawcza inicjatywa poselska
naszego klubu - powiedzia³ pose³ Sta-
nis³aw Szwed - Moim zdaniem nale-
¿y przede wszystkim d¹¿yæ do do-
brych relacji pracowników i praco-
dawców. Bez polityzacji tych relacji.
To wyjdzie korzyœæ i gospodarce i
spo³eczeñstwu".

W Ministerstwie Pracy i Polityki
Spo³ecznej nie uda³o mi siê uzyskaæ
informacji czy prace, które zapowie-
dzia³ wicepremier Waldemar Pawlak
zosta³y ju¿ rozpoczête.

 Teresa Wójcik

Zwi¹zki zawodowe

- os³abiæ czy wzmocniæ?

Starosta

³ama³ prawo

M³odzicy

w akcji

Piotr Duda ze zwyciêsk¹ dru¿yn¹ Memoria³u

Pi³karskie emocje w Jaworznie...

tem "Solidarnoœci" Po³udniowego
Koncernu Wêglowego S.A., PKW,

Kompanii Wêglowej, Po³udniowe-
go Koncernu Energetycznego i
MCKiS.

                                          B.G.

Piotr Duda wrêcza puchar najlepszej dru¿ynie turnieju
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Od 18 lutego pracownicy
Domu Pomocy Spo³ecznej
„Ostoja” w Soœnicowicach
przychodz¹ do pracy w czar-
nych ubraniach.

- To eskalacja protestu, który roz-
pocz¹³ siê w tej placówce na po-
cz¹tku stycznia - wyjaœnia Walde-
mar Paw³owski, przewodnicz¹cy
Regionalnej Sekcji Pomocy Spo-
³ecznej NSZZ "Solidarnoœæ".

Od listopada "Solidarnoœæ" i
Zwi¹zek Zawodowy Pracowników
Domu Pomocy Spo³ecznej doma-
gaj¹ siê 300 z³ podwy¿ek. ̄ ¹dania
te wci¹¿ pozostaj¹ niezauwa¿one
przez w³adze gliwickiego staro-
stwa. Nie pomog³a równie¿ pikie-
ta zorganizowana w listopadzie
przed siedzib¹ urzêdu.

- W³adze powiatu nie szukaj¹ po-
rozumienia. Proponuj¹ jedynie,
abyœmy czekali cierpliwie do koñ-
ca marca. Mo¿e wówczas oka¿e

siê, ¿e dostaniemy ja-
kieœ podwy¿ki z nad-
wy¿ki bud¿etowej,
jeœli taka bêdzie - do-
daje Waldemar Paw-
³owski.

Rokowania zakoñ-
czy³y siê 29 stycznia
podpisaniem proto-
ko³u rozbie¿noœci.
Mediatorem w sporze
zosta³ poprzedni sta-
rosta Micha³ Nie-
szporek, ale jak pod-
kreœla przewodnicz¹-
cy w ci¹gu dwóch ty-
godni nic siê nie wy-
darzy³o.

Zwi¹zkowcy zwró-
cili siê wiêc do parla-
mentarzystów o po-
moc i wsparcie.

- Od kilku lat nasze
p³ace nie ulegaj¹
zmianie, zaœ koszty

Po decyzji o zwolnieniu przy-
wódców protestu w „Budry-
ku”, strajkuj¹cy niedawno
zwi¹zkowcy podzielili siê. Za-
k³adowa „Solidarnoœæ” zwra-
ca tymczasem uwagê wiele fi-
nansowych niejasnoœci zwi¹-
zanych z protestem.

Przypomnijmy: w zesz³ym tygo-
dniu Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa
rozpoczê³a procedurê zwolnienia z
pracy siedmiu osób - organizatorów
strajku oraz ich wspó³pracowników.
Wœród zwolnionych maj¹ byæ m. in.
liderzy protestu - Wies³aw Wójto-
wicz, Krzysztof £ab¹dŸ i Grze-
gorz Bednarski. Spó³ka sw¹ decy-
zjê motywuje zg³oszonymi ju¿ w
prokuraturze pope³nionymi przez
nich podczas 46-dniowej okupacji
kopalni przestêpstwami, wykrocze-
niami i naruszeniami regulaminów.

Na wieœæ o tych planach uczest-
nicz¹ce w niedawnym strajku
zwi¹zki "Kadra" i "Jednoœæ" zde-
cydowa³y o og³oszeniu pogotowia
strajkowego. Z rozpoczêciem pro-
testu czekaj¹ do ostatecznego
zwolnienia zwi¹zkowców. Inaczej
postanowi³ "Sierpieñ 80" i Zwi¹-
zek Zawodowy Ratowników Gór-
niczych. Ich szefowie zdecydowa-
li - s³usznie zreszt¹ -  ¿e przywód-
cy strajku powinni ponieœæ ewen-
tualn¹ odpowiedzialnoœæ, jeœli s¹d
stwierdzi, ¿e podczas strajku z³a-
mali prawo. Dlatego te zwi¹zki nie
przy³¹czy³y siê do pogotowia. Po-
dzia³ wœród niedawnych sojuszni-
ków sta³ siê wiêc faktem.

Coraz s³abszy pos³uch wœród
za³ogi maj¹ te¿ argumenty wysu-
wane przez "Kadrê" i "Jednoœæ" o
rzekomych przypadkach niezreali-
zowania umowy p³acowej. Zaprze-
cza im kierownictwo JSW, do
oskar¿eñ nie przy³¹czaj¹ siê te¿
inne zwi¹zki zawodowe.

Jak mówi Andrzej Powa³a, szef
zak³adowej "Solidarnoœci", sprawy
finansowe wymagaj¹ wyjaœnienia.
Chodzi jednak przede wszystkim o
przeœwietlenie prowadzonej przez
strajkuj¹cych zbiórki pieniê¿nej,
zarówno na konto, jak i do skarbo-
nek. - Ka¿dy dzieñ strajku oznacza³
wp³yw na konto komitetu strajko-
wego konkretnej kwoty pieniêdzy,
równie¿ z zagranicy. Wci¹¿ nie wia-
domo, ile tych œrodków zgromadzo-
no i czy ktoœ faktycznie potrzebu-
j¹cy z nich skorzysta³ - zaznacza
Andrzej Powa³a. - Wygl¹da wiêc na
to, ¿e na strajku mo¿na nieŸle zaro-
biæ. Mo¿e dlatego tak go przed³u-
¿ono, unikaj¹c porozumienia?

Andrzej Powa³a zwraca uwagê na
kolejn¹ niejasnoœæ zwi¹zan¹ ze
strajkiem. - Sk¹d siê bra³o zaintere-
sowanie kopalni¹ ze strony by³ego
senatora Jerzego Markowskiego?
Sk¹d podjêta w dziwnych okolicz-
noœciach uchwa³a gminy Ornonto-
wice o chêci przejêcia kopalni? Kto
chcia³ wci¹¿ zasiadaæ w Radzie
Nadzorczej "Budryka"? - wylicza
swoje w¹tpliwoœci Andrzej Powa-
³a. Do tego dodaje potwierdzone
zestawienie, z którego wynika, ¿e
za³oga po strajku zarabia mniej ni¿
mog³a, gdyby protestu nie by³o. -
To wszystko pokazuje, ¿e w tym
proteœcie owszem - chodzi³o o pie-
ni¹dze -  ale nie dla górników z "Bu-
dryka", tylko dla kilku osób - ko-
mentuje szef zak³adowej "S".

Wojciech Gumu³ka

Kto zarobi³ na strajki

w „Budryku”?

Przewodnicz¹cy Œl¹sko-D¹-
browskiej „S” Piotr Duda
zwróci³ siê do Wojewody Œl¹-
skiego Zygmunta £ukaszczy-
ka o zwo³anie w trybie pilnym
prezydium Wojewódzkiej Ko-
misji Dialogu Spo³ecznego.

Tematem posiedzenia by³aby
obecna sytuacja i przysz³oœæ Woje-
wódzkiego Parku Kultury i Wypo-
czynku w Chorzowie.

 - W zwi¹zku z niepokoj¹cymi
informacjami dotycz¹cymi mo¿li-
wej prywatyzacji parku chcia³bym,
by prezydium WKDS otrzyma³o
pe³n¹ informacjê na ten temat. War-
to te¿ zastanowiæ, jakie dzia³ania
nale¿y podj¹æ, by raz na zawsze
skoñczy³o siê zamieszanie z finan-
sowaniem parku i by temu unikal-
nemu miejscu zagwarantowaæ sta-
³y rozwój - mówi Piotr Duda, któ-
ry by³ jednym z uczestników zesz³o-
tygodniowego spotkania w Izbie
Rzemieœlniczej poœwiêconego przy-
sz³oœci WPKiW. Na zaproszenie
dyrektora IR Micha³a Wójcika w
spotkaniu wziêli udzia³ politycy,
samorz¹dowcy, zwi¹zkowcy i
wszyscy ci, którym le¿y na sercu
przysz³oœæ tego najwiêkszego w
Europie parku miejskiego.          wg

- Jakie by³y powody powstania

"Solidarnoœci" w d¹browskim

MOPS-ie?

Borykamy siê z wieloma problema-
mi pracowniczymi. Szala goryczy
przela³a siê, gdy odebrano nam ekwi-
walent za odzie¿. Pracujemy g³ównie
w terenie, w ró¿nych warunkach at-
mosferycznych, czêsto uci¹¿liwych.
Do naszych podopiecznych jedziemy
czêsto miejsk¹ komunikacj¹, zu¿ywa-
my odzie¿ i obuwie. Ale pracodawca
bez podania konkretnych argumen-
tów uzna³, ¿e ekwiwalent nam siê nie
nale¿y. Poza tym naszym podstawo-
wym zadaniem jest opieka nad pod-
opiecznymi, a dyrekcja dodatkowo
obci¹¿a nas typowo biurokratyczny-
mi, wrêcz absurdalnymi, zadaniami.
O wa¿nych dla nas sprawach dowia-
dujemy siê drog¹ "pantoflow¹". Czu-
jemy siê ca³kowicie zepchniêci na
margines, traktowani, jak z³o koniecz-
ne.
- Czy próbowaliœcie rozmawiaæ o

swoich problemach z praco-

dawc¹?

Tak, ale próby te wywo³a³y jedynie
oburzenie pani dyrektor. W rezulta-
cie otrzyma³yœmy dyscyplinuj¹ce
upomnienie od naszej kierowniczki,
która oznajmi³a, ¿e z pracodawc¹ siê
nie dyskutuje, tylko wykonuje siê

jego polecenia. Nasza prze³o¿ona
oznajmi³a równie¿, ¿e konsekwencj¹
tych dyskusji mo¿e byæ przeniesie-

nie do innego rejonu, a nawet zwol-
nienie z pracy. Wtedy te¿ postano-
wiliœmy poszukaæ merytorycznej
pomocy i tak trafiliœmy pod skrzy-
d³a "S" d¹browskiego Szpitala Spe-
cjalistycznego. Pracownicy, którzy
czuli siê dyskryminowani, zaczêli z
w³asnej woli podpisywaæ zwi¹zko-
we deklaracje. Do "S" zapisa³o siê
ponad 50 osób. Ale wielu wci¹¿ wie-

Z El¿biet¹ Krzanowsk¹, przewodnicz¹c¹ Tymczasowej Komisji
Zak³adowej NSZZ „S” przy MOPS w D¹browie Górniczej
rozmawia Beata Gajdziszewska.

Traktowani jak z³o konieczne

Lekcewa¿¹ pracowników i zwi¹zkowców

El¿bieta ̄ uchowicz, przewodni-
cz¹ca MOZ NSZZ "S" Szpitala
Specjalistycznego w D¹browie
Górniczej, cz³onek Zarz¹du Re-
gionu Œl¹sko-D¹browskiego:

- Bêdziemy merytorycznie pilo-
towaæ dzia³ania tej m³odej komi-
sji. Zapewnimy jej wsparcie, a¿ do
chwili ca³kowitego usamodziel-
nienia. Organem za³o¿ycielskim

El¿bieta Krzanowska (z prawej) wraz z El¿biet¹ ¯uchowicz
przygotowuj¹ siê do spotkania z dyrekcj¹ d¹browskiego

MOPS-u

lu pracowników jest niezdecydowa-
nych. Oni boj¹ siê jeszcze gorszego
traktowania.

- Zwi¹zkowcy ze szpitalnej "S"

pomogli wam odnieœæ pierwszy,

powa¿ny sukces...

Dziêki ich pomocy odzyskaliœmy
utracony ekwiwalent za odzie¿. Oni
pozwolili nam uwierzyæ w nasze
mo¿liwoœci, w to ¿e potrafimy za-
walczyæ o swoje  warunki pracy i
p³acy. Dali nam poczucie bezpie-
czeñstwa, co jest dla nas niezwykle
cenne. Za ich rad¹ utworzyliœmy w
zak³adzie zwi¹zkow¹ komisjê. Teraz
sami bêdziemy poprzez dialog i ne-
gocjacje rozwi¹zywaæ problemy pra-
cownicze w naszym zak³adzie.
- Pracodawca ju¿ o tym wie?

Dyrekcja MOPS-u drog¹ oficjaln¹
dowie siê o powstaniu Tymczasowej
Komisji Zak³adowej NSZZ "Solidar-
noœæ" jeszcze w tym tygodniu. My-
œlê, ¿e bêdzie zaskoczony.
- Dziêkujê za rozmowê.

MOPS jest Urz¹d Miasta. Zamie-
rzamy doprowadziæ do spotkania
z prezydentem i poinformowaæ go
o problemach pracowników
oœrodka. Wiemy, ¿e opracowywa-
ny jest plan restrukturyzacji oœrod-
ka. Bêdziemy wnioskowaæ, by, w
zespole, który powo³a³ prezydent
znalaz³ siê przedstawiciel "S".

Dialog

o parku

Dom Pomocy Spo³ecznej
"Ostoja" w Soœnicowicach za-
trudnia ponad 100 pracowników
i otacza opiek¹ 151 kobiet nie-
pe³nosprawnych umys³owo i fi-
zycznie.

- Pracownicy DPS „Ostoja” nie chc¹
ja³mu¿ny tylko zap³aty za ciê¿k¹ pracê

- mówi Waldemar Paw³owski
przewodnicz¹cy Regionalnej Sekcji

Pomocy Spo³ecznej NSZZ „S”

utrzymania naszych rodzin rosn¹
wraz ze wzrostem cen. Niektórzy
pracownicy ju¿ odeszli z pracy
znajduj¹c lepiej p³atn¹ posadê, inni
szukaj¹ dodatkowej pracy kosztem
czasu wolnego i rodziny - napisali
zwi¹zkowcy do pos³ów i senato-
rów. - Lekcewa¿enie nas uw³acza
godnoœci cz³owieka. Ka¿dy pra-
cownik ma prawo do godnego wy-
nagrodzenia.

W piœmie do parlamentarzystów
podkreœlili równie¿, ¿e pracowni-
cy DPS stanowi¹ niewielk¹ grupê
zawodow¹, której trudno walczyæ
o swoje prawa.

Agnieszka Konieczny
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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”

W 2006 r. Pañstwowa Inspekcja
Pracy stwierdzi³a 425 tys. przy-
padków naruszenia praw pra-
cowniczych.

Wiêkszoœæ nieprawid³owoœci doty-
czy³a ³amania przepisów bhp i nieod-
powiedniego przygotowania do pracy
- takie wnioski p³yn¹ ze sprawozdania
z dzia³alnoœci PIP za 2006 r zaprezen-
towanego w Sejmie.

Od stycznia do grudnia 2006 r. in-
spektorzy pracy przeprowadzili 88,2
tys. kontroli u ponad 63 tys. pracodaw-
ców. W kontrolowanych zak³adach
pracowa³o ponad 3,3 mln osób. Naj-
wiêcej nieprawid³owoœci - 12 proc -
dotyczy³o przygotowania pracowni-
ków do pracy, m.in. szkoleñ bhp, ba-
dañ lekarskich i uprawnieñ kwalifika-
cyjnych, 11 proc. maszyn i urz¹dzeñ
oraz procesów technologicznych, a 10
proc. eksploatacji urz¹dzeñ i instalacji
energetycznych.

Zaleg³e wynagrodzenia
Inspektorzy pracy wydali a¿ 11 tys.

decyzji nakazuj¹cych wyp³atê zale-
g³ych wynagrodzeñ lub innych œwiad-
czeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy.
Decyzje dotyczy³y nale¿noœci dla 156
tys. pracowników na ³¹czn¹ kwotê 132
mln z³. Do chwili opracowania rapor-
tu zrealizowanych zosta³o ponad 7 tys.
decyzji, co oznacza, ¿e ponad 93 tys.
pracowników otrzyma³o zaleg³e wy-
nagrodzenia. Nieprawid³owoœci doty-
czy³y równie¿ nieprzestrzegania prze-
pisów zwi¹zanych z urlopami wypo-
czynkowymi. Inspektorzy zwrócili
uwagê m.in. na praktykê dzielenia urlo-
pów na krótsze okresy i utratê przez
pracowników œwiadczenia urlopowe-
go oraz niew³aœciw¹ organizacjê pra-
cy. Za naganne uznali szukanie
"oszczêdnoœci" poprzez ograniczenie
zatrudnienia, co w konsekwencji unie-
mo¿liwia skorzystanie z urlopu.

- Zjawisku temu towarzyszy obawa
pracowników przed utrat¹ zatrudnie-
nia - czytamy w raporcie.

Kobiety wci¹¿
dyskryminowane

Badania prowadzone przez PiP od
kilku lat pokazuj¹, ¿e kobiety w Pol-
sce stanowi¹ wyraŸn¹ mniejszoœæ
wœród pracowników zatrudnionych na
wy¿szych, kierowniczych stanowi-
skach. Na uzyskanie awansu pracuj¹
d³u¿ej ni¿ mê¿czyŸni - œrednio o rok i
siedem miesiêcy.

- Zjawisko nierównego traktowania
kobiet i mê¿czyzn zarysowuje siê rów-
nie¿ wyraŸnie w sferze wynagrodzeñ
za pracê osób zajmuj¹cych wy¿sze sta-
nowiska kierownicze - podkreœlaj¹ in-
spektorzy pracy.

Kontrola w marketach
W 2006 r. inspektorzy pracy na zle-

cenie Prokuratury Okrêgowej w Gli-
wicach przeprowadzili kompleksow¹
kontrolê "Biedronek". Na ok. 900 ist-
niej¹cych w Polsce placówek tej sieci
skontrolowanych zosta³o a¿. 726. W
57 sklepach stwierdzono ra¿¹ce naru-
szenie przepisów bezpoœrednio zagra-
¿aj¹ce zdrowiu i ¿yciu pracowników.
Najbardziej niebezpieczne to przekro-
czenie dopuszczalnych mas transpor-
towanych towarów i zagro¿enie pora-
¿eniem pr¹dem elektrycznym.

W pozosta³ych placówkach handlo-
wych najwiêcej nieprawid³owoœci do-

Przewodnicz¹cy Komisji Krajo-
wej NSZZ "Solidarnoœæ" Janusz
Œniadek zwróci³ siê do premie-
ra Donalda Tuska o wyjaœnienie
stanowiska rz¹du wobec euro-
pejskiego modelu spo³ecznego.

W przygotowanej dla Komisji Eu-
ropejskiej opinii rz¹dowej dotycz¹cej
odnowionej strategii lizboñskiej, obec-
ny rz¹d RP kwestionuje istnienie
wspólnego europejskiego modelu spo-
³ecznego. Co wiêcej, w swoim stano-
wisku rz¹d stwierdza, ¿e nie ma obo-
wi¹zku jego wdra¿ania i domaga siê
postawienia przez Komisjê Europejsk¹
wiêkszego nacisku na dalsze uelastycz-
nianie rynku pracy. W swoim liœcie szef
"Solidarnoœci" przypomina premiero-
wi, ¿e Karta Praw Podstawowych, któ-
rej przyjêcie w ca³oœci (³¹cznie z roz-
dzia³em "Solidarnoœæ" dotycz¹cym
praw pracowniczych i zwi¹zkowych)
deklarowa³ Donald Tusk podczas kam-
panii wyborczej, stanowi potwierdze-
nie i powa¿ne wzmocnienie europej-
skiego modelu spo³ecznego.

Zdaniem NSZZ "Solidarnoœæ", Pol-
ska jest w czo³ówce krajów, które maj¹
najbardziej elastyczne prawo pracy.
"Ju¿ niemal co trzecia umowa o pracê,
to umowa na czas okreœlony. Polscy
pracownicy poœwiêcaj¹ pracy 1994
godziny rocznie - najwiêcej w ca³ej Eu-
ropie. Wed³ug raportów Pañstwowej
Inspekcji Pracy przybywa pracowni-
ków, którzy nie korzystaj¹ z przys³u-
guj¹cych im urlopów" - pisze w liœcie
do premiera przewodnicz¹cy "Solidar-
noœci".

"W polskim prawie pracy s¹ wszyst-
kie dostêpne w ca³ej Unii Europejskiej
formy elastycznego zatrudnienia. Na-

szym zdaniem w³aœciwy rynek pracy,
to rynek pracy niekrêpuj¹cy pracodaw-
cy a jednoczeœnie bezpieczny dla pra-
cownika, który umo¿liwia godzenie
¿ycia rodzinnego i zawodowego. Ta-
kie rynki pracy wybieraj¹ tysi¹ce Po-
laków emigruj¹c do Danii, Irlandii,
Szwecji i innych krajów Unii Europej-
skiej, które wdra¿aj¹ u siebie europej-
ski model spo³eczny" - dodaje Janusz
Œniadek.

Przewodnicz¹cego Zwi¹zku niepo-
koi równie¿ stwierdzenie rz¹du, ¿e
partnerzy spo³eczni nie przekazali
uwag do Komunikatu Komisji Euro-
pejskiej w wyznaczonym terminie.
Tymczasem do biura Komisji Krajo-
wej stanowisko rz¹du dotar³o dwa dni
przed wyznaczonym zakoñczeniem
konsultacji (pismo dotar³o 18 stycznia
w pi¹tek o godz. 15.43, datê zakoñ-
czenia konsultacji wyznaczono na 22
stycznia br.). Zdaniem szefa "S" prze-
kazywanie tak istotnych dokumentów
dwa dni przed up³yniêciem terminu
konsultacji, eliminuje w praktyce z pro-
cesu konsultacji zwi¹zki zawodowe i
pracodawców.

"Reasumuj¹c, pragnê podkreœliæ z
ca³¹ moc¹, ¿e zarówno takie stanowi-
ska, jak i towarzysz¹ce im zapowiedzi
ograniczenia praw zwi¹zkowych i
zmiany w Kodeksie pracy, które pro-
ponuje siê przeprowadziæ poza usta-
wowym trybem konsultacji z partne-
rami spo³ecznymi, podwa¿aj¹ ideê dia-
logu spo³ecznego i stawiaj¹ powa¿ne
w¹tpliwoœci co do intencji w tym za-
kresie rz¹dz¹cej koalicji" - czytamy w
liœcie przes³anym do premiera Donal-

da Tuska.
Dzia³ Informacji KK

PAMIÊTAJ !
W tym przypadku du¿o nie znaczy dobrze!
Im wy¿sza jest liczba punktów, tym bardziej sam sobie przeszkadzasz w pro-
duktywnej pracy.

tyczy³o akt osobowych: ewidencjono-
wania czasu pracy i przestrzegania
przepisów dopuszczaj¹cych piêcio-
dniowy tydzieñ pracy.

- W grupie  super - i hipermarketów
nieprawid³owoœci dotycz¹ przede
wszystkim placówek kontrolowanych
po raz pierwszy, najczêœciej nowo po-
wsta³ych, b¹dŸ te¿ nale¿¹cych do sto-
sunkowo "m³odych sieci" o zasiêgu
lokalnym, nastawionych na zdobycie
rynku, i o stosunkowo niewielkim ka-
pitale - podkreœlili inspektorzy pracy
w sprawozdaniu.

opr. ak

Pracodawcy ³ami¹ prawo Styl pracy

– psychozabawa

Gdzie ten europejski

model?
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Podziemne kondygnacje i
rozœwietlaj¹ce je szklane wie-
¿e na powierzchni - tak w
przysz³oœci bêdzie wygl¹da-
³o Muzeum Œl¹skie, które po-
wstanie na terenach by³ej
kopalni „Katowice”.

Inwestycja zakoñczona zostanie w
2012 r. i obejmuje budowê nowego
gmachu oraz adaptacjê zabytkowych

obiektów z prze³omu XIX i XX w.
Wœród nich znajduj¹ siê dwa szyby
wyci¹gowe: "Bartosz", w którego
maszynowni zachowa³a siê unikato-
wa wyci¹gowa maszyna parowa i
"Warszawa II". (Remont "Warszawy
II" zakoñczy³ siê w grudniu 2006 r.).

Muzeum Œl¹skie podpisa³o ju¿ w
tym roku umowê z austriack¹ pra-
cowni¹ Riegler Riewe Architekten,
która wygra³a konkurs architekto-
niczny. Teraz biuro zajmuje siê
opracowaniem kompletnej doku-
mentacji projektowej budynku i za-
gospodarowania czêœci pokopalnia-
nych terenów. Rozpoczêcie prac bu-
dowlanych zaplanowane zosta³o na
2010 r.

Historia Muzeum Œl¹skiego w
Katowicach rozpoczyna siê w 1924
r. i wi¹¿e z powo³aniem Towarzy-

stwa Muzeum Ziemi Œl¹skiej. Jego
zadaniem by³o zbieraniem pami¹tek
kultury materialnej i duchowej. Po
powstaniu Muzeum eksponaty gro-
madzone by³y w Urzêdzie Woje-
wódzkim i Sejmiku Œl¹skim. Rów-
noczeœnie trwa³y prace przy budo-
wie nowoczesnego gmachu muzeal-
nego. Podczas II wojny œwiatowej
gmach ten - jako symbol polskoœci -
zosta³ zniszczony przez hitlerowców,

podobnie jak znaczna czêœæ zbiorów.
To, co ocala³o, przewiezione zosta³o
do Muzeum Górnoœl¹skiego w By-
tomiu.

Po wojnie, ze wzglêdu na brak
œrodków, nie uda³o siê Muzeum od-
budowaæ. Restytuwano je dopiero w

1984 r. Zbiory przewiezione zosta³y
do nowej siedziby - dawnego hotelu
przy ul. Korfantego w Katowicach,
gdzie adaptacja kolejnych pomiesz-
czeñ trwa³a kilka lat. Ostatnie sale
ekspozycyjne otwarte zosta³y dopie-
ro w 1992 r. Budowa nowego gma-
chu wci¹¿ pozostawa³a najwa¿-
niejsz¹ spraw¹. Ju¿ w 1986 r. og³o-
szono i rozstrzygniêto konkurs, któ-
rego laureatem zosta³ warszawski
architekt Jan Fiszer. Realizacja in-
westycji zosta³a jednak wstrzymana
ze wzglêdu na brak funduszy. Do-

- Nowoczesny gmach, a w jego
sercu zabytkowa kopalnia, to
ogromne przedsiêwziêcie ar-
chitektoniczne i finansowe.
Jakie nadzieje z budow¹ no-
wej siedziby wi¹¿¹ pracowni-
cy Muzeum Œl¹skiego?

Wiêcej miejsca na eksponaty, sale
wystawowe i magazyny. Bêdzie-
my mogli prezentowaæ zgroma-
dzone zbiory, a to oznacza kom-
fort, który posiada niewiele mu-
zeów. 95 proc. œwiatowych mu-
zeów, z powodu braku miejsca na
ekspozycje, przechowuje swoje
zbiory w magazynach. Muzeum
Œl¹skie nie jest wyj¹tkiem, cho-
cia¿ mo¿e poszczyciæ siê bardzo
³adnym budynkiem. Niestety, za
ma³ym. Dla nas muzealników
najwiêkszym wyzwaniem bê-
dzie wype³nienie nowego gma-
chu treœci¹, bo Muzeum to przede
wszystkim treœæ.
- Podoba siê Panu projekt przy-

gotowany przez austriackich
architektów?

- Niew¹tpliwie jest ciekawy, tyl-
ko trzeba go sobie umieæ wyobra-
ziæ. Dla mnie najwa¿niejsze s¹

Z Jaros³awem Raciêskim – historykiem, starszym kustoszem
i przewodnicz¹cym NSZZ „Solidarnoœæ” w Muzeum Œl¹skim
rozmawia Agnieszka Konieczny.

Muzeum to przede
wszystkim treœæ

Muzeum Œl¹skie – historia i nowoczesnoœæ

du¿e powierzchnie ekspozycyjne i
proste œciany. Mo¿e to jest œmiesz-
ne, ale teraz na œwiecie obserwu-
jemy boom muzealny. Powstaj¹
wspania³e budynki, wrêcz rzeŸby,
które w œrodku s¹ niedostosowane
do celów wystawowych.
- Reprezentuje Pan grupê zawo-

dow¹, która rzadko podejmu-
je protesty, nie mówi¹c ju¿ o
strajkach. Czy to oznacza, ¿e
w muzeach nie pojawiaj¹ siê
problemy pracownicze?

Muzealnicy stanowi¹ specyficzne
œrodowisko, które nigdy nie straj-
kowa³o, ale kto tak naprawdê za-
uwa¿y³by strajk w muzeum? W
Muzeum Œl¹skim, w którym za-
trudnionych jest ponad stu pracow-
ników, bardzo rzadko dochodzi do
sytuacji konfliktowych, a proble-
my staramy siê rozwi¹zywaæ na
bie¿¹co. Dla nas najwiêksz¹ bo-
l¹czk¹ s¹ niewysokie zarobki. Je-
steœmy pracownikami bud¿etówki,
gdzie ruchy p³acowe s¹ niewielkie.
- Dziêkujê ze rozmowê.

Wszystkie kondygnacje g³ównego budynku nowego Muzeum Œl¹skiego znajd¹ siê pod ziemi¹.
To nawi¹zanie do œl¹skiego górnictwa. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu widoczne bêd¹

zabytkowe obiekty dawnej kopalni „Katowice”, które znajduj¹ siê w g³êbi

piero w 2002 r. Muzeum Œl¹skie
otrzyma³o od w³adz Katowic dzia³-
kê pod budowê gmachu w rejonie ulic
Wita Stwosza, Cegielnianej, Tadeusza
Koœciuszki i alei Górnoœl¹skiej. Jed-
nak pod koniec 2003 r. pojawi³ siê
pomys³, aby nowa siedziba Muzeum
Œl¹skiego powsta³a na terenach by³ej
kopalni Katowice.                Opr. ak

•ród³o: strona internetowa
"Muzeum Œl¹skiego"

W 2003 r. pojawi³ siê pomys³, aby nowa siedziba Muzeum
Œl¹skiego powsta³a na terenach by³ej kopalni

W grudniu 2006 r. zakoñczy³ siê remont „Warszawy II”
- zabytkowego szybu wyci¹gowego


