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W numerze:

Blisko godzinê trwa³a pikieta zorganizowana przez „Solidarnoœæ”

przed Zak³adem Monta¿u Uk³adów Zasilaj¹cych MAZ w Gliwicach.

Zwi¹zkowców protestuj¹cych przeciwko niskim p³acom i ³amaniu

praw zwi¹zkowych wsparli cz³onkowie „S” z innych zak³adów pracy.

Do pikietuj¹cych do³¹czyli te¿ pracownicy zak³adu, którzy musieli

prze³amaæ strach przed szykanami ze strony pracodawcy.

Doœæ wyzysku

w MAZ!
Zgodny strajk
w oœwiacie

Puste kory-
tarze i ofla-
gowane pla-
cówki - tak
we wtorek
27 maja wy-
gl¹da³o wie-
le szkó³ i

przedszkoli w Polsce.
Jednodniowy protest zorganizowa³ Zwi¹-
zek Nauczycielstwa Polskiego. Oœwiato-
wa "Solidarnoœæ" siê do niego przy³¹czy-
³a, bo oba zwi¹zki maj¹ w stosunku do
rz¹du te same oczekiwania: znacz¹ca pod-
wy¿ka wynagrodzeñ, utrzymanie upraw-
nieñ do wczeœniejszych emerytur i popra-
wa dialogu spo³ecznego.

Czytaj na stronie 3

Pomostówki
do negocjacji
Dziêki sta-
nowczej po-
stawie „So-
lidarnoœci”
rz¹d wyco-
fa³ z konsul-
tacji spo-
³ecznych projekt ustawy o emeryturach
pomostowych. Do 10 czerwca w Komi-
sji Trójstronnej trwaæ bêd¹ negocjacje, ja-
kie osoby pracuj¹ce w szkodliwych wa-
runkach powinny mieæ prawo do wcze-
œniejszego opuszczenia rynku pracy.
Wczeœniej Komisja Krajowa NSZZ "So-
lidarnoœæ" zagrozi³a rozpoczêciem przy-
gotowañ do ogólnopolskiego protestu
przeciwko ³amaniu dialogu spo³ecznego.

Czytaj na stronie 4

Mê¿owie, broñcie

waszych rodzin!
- Mê¿owie, broñcie do koñca waszych ro-
dzin, waszych dzieci i ma³¿eñstw. Nic nie

mo¿e byæ w
sercu mê¿a i
ojca ponad
troskê o do-
bro ¿ony i
dzieci - o
dobro du-

chowe przede wszystkim. S¹ bowiem ro-
dziny, gdzie chleba nikomu nie brakuje,
ale brakuje s³owa, wys³uchania i serdecz-
nej rozmowy - przekonywa³ przyjmowa-
ny oklaskami metropolita warszawski abp
Kazimierz Nycz.

Czytaj na stronie 8
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Krótko Liczba tygodnia...

Wieœci
z Biur Terenowych ZR

Napisano

Msza za Marka Mirynowicza
29 maja o godz. 18. w Sanktuarium Najœwiêtszego Serca Pana

Jezusa w D¹browie Górniczej - Strzemieszycach odprawiona zosta-
nie Msza œw. w intencji œ.p. Marka Mirynowicza od kole¿anek
i kolegów z NSZZ "Solidarnoœæ".

Wyrazy najg³êbszego wspó³czucia

z powodu œmierci

OJCA

Koledze Janowi Sosnowskiemu

Przewodnicz¹cemu Komisji Emerytów i Rencistów

NSZZ „Solidarnoœæ” KWK Jas-Mos

sk³ada

 Rada Regionalnego Sekretariatu Emerytów i Rencistów

NSZZ „Solidarnoœæ”

- Rz¹d przygotowa³ projekt usta-
wy o emeryturach pomostowych.
Podstaw¹ przyznania uprawnieñ
pracy jest kryterium medyczne.
Dlaczego wiêc zwi¹zki zawodo-
we i rz¹d nie mog¹ siê porozu-
mieæ?

Prof. dr hab. n. med. Danuta Kora-
decka, dyrektor Pañstwowego Insty-
tutu Ochrony Pracy: - Ka¿da ze stron
ma swoje oczekiwania i priorytety.
Sprawa ta ma jednak du¿o g³êbsze
pod³o¿e. Przez lata ani pracodawcy,
ani pracownicy nie przejmowali siê
specjalnie szkodliwoœci¹ warunków
pracy. Skutkiem by³o umieszczenie
uznaniowo w wykazach pracy w
warunkach szczególnych wielu stano-
wisk pracy zwi¹zanych ze szkodliwy-
mi lub nawet tylko uci¹¿liwymi wa-
runkami pracy. Niespe³nienie wyma-
gañ przepisów o zapewnieniu bezpie-
czeñstwa i ochrony zdrowia czêsto
traktowano po prostu jako formalnoœæ
uzasadniaj¹c¹ dodatkowe œwiadczenia
finansowe, a nie jako koniecznoœæ po-
prawy warunków pracy. To musi siê
to zmieniæ. Nie powinno siê obecnie
ustalaæ rekompensat w postaci dodat-
ków finansowych czy œwiadczenia
emerytalnego z tytu³u szkodliwych
warunków pracy. By³oby to bowiem
kupowanie zdrowia, a nawet ¿ycia.
- Co powinien wiêc zrobiæ rz¹d?
Wprowadziæ rozwi¹zanie przejœcio-
we, czyli tzw. emerytury pomostowe.
Bêd¹ dotyczyæ osób zatrudnionych
rzeczywiœcie w warunkach szczegól-
nych lub o szczególnym charakterze.
Adresowane bêd¹ tylko do wykonu-
j¹cych ten rodzaj prac, które zgodnie
z kryterium medycznym ma taki
szczególny aspekt. Mo¿liwoœæ, a nie
przymus skorzystania z nich bêdzie
mieæ pracownik w wieku oko³oeme-
rytalnym. Powinien jednak w swoim
interesie pracowaæ jak najd³u¿ej w
warunkach lub charakterze odpowia-
daj¹cych jego zmieniaj¹cym siê z
wiekiem mo¿liwoœciom. Mo¿e siê to
wi¹zaæ z koniecznoœci¹ zmiany z wie-
kiem rodzaju lub charakteru pracy.
- Oko³o 1,1 mln osób uznaje siê

obecnie za zatrudnione w szcze-
gólnych warunkach pracy. Na-
tomiast rz¹d proponuje, aby pra-
wo do emerytur pomostowych
przyznano tylko 130 tys. osób.
Sk¹d taka ró¿nica?

Przy ustalaniu uprawnieñ do emery-
tur pomostowych w wieku oko³oeme-
rytalnym musimy kierowaæ siê wy-
³¹cznie kryteriami medycznymi. W
przesz³oœci tego nie przestrzegano.
Stare zasady przechodzenia na wcze-
œniejsze emerytury nie spe³nia³y kry-
teriów medycznych i nie uwzglêdnia-
³y mo¿liwoœci ograniczenia z wie-
kiem sprawnoœci psychofizycznej i
wynikaj¹cego z tego ograniczenia w
wykonywaniu niektórych prac. W
oparciu o tak niespójne zasady po-
wsta³o rozporz¹dzenie Rady Mini-
strów z 7 lutego 1983 r. w sprawie
wieku emerytalnego pracowników
zatrudnionych w warunkach szcze-
gólnych lub o szczególnym charak-
terze. Na jego podstawie wydano 49
zarz¹dzeñ i uchwa³ resortowych, w
których znalaz³o siê oko³o 1 tys. po-
zycji o zró¿nicowanej szczegó³owo-
œci (zawody, rodzaje prac lub stano-

wiska pracy) zakwalifikowanych jako
prace w tzw. warunkach szczególnych
lub o szczególnym charakterze. Pra-
wo do wczeœniejszej emerytury zy-
ska³y osoby zatrudnione na stanowi-
skach niespe³niaj¹cych kryterium
warunków lub charakteru szczegól-
nego, na przyk³ad szewc teatralny,
lalkarz, pakowacz, sprz¹tacz, stroiciel
instrumentów g³osowych, bileterka
kolejowa, fotograf reprodukcyjny. Co
wiêcej, ze wzglêdu na postêp techno-
logiczny wiele z tych zawodów ule-
g³o likwidacji. Nie ma wiêc ¿adnych
racjonalnych podstaw, aby utrzymy-
waæ nadal te historyczne zapisy.
- A dlaczego prawo do œwiadczeñ

ma zale¿eæ od rodzaju wykony-
wanej pracy, a nie zawodu?

Przy ustalaniu uprawnieñ do emery-
tur pomostowych odchodzimy od na-
zwy stanowisk pracy. To dlatego, ¿e
osoby zatrudnione na przyk³ad na sta-
nowisku malarza mog¹ w ró¿nych za-
k³adach pracy wykonywaæ ca³kiem
odmienne prace. W jednej firmie ma-
lowaæ mieszkania, a w innej po-
wierzchnie w podwójnych dnach stat-
ków. Ta ró¿nica w warunkach wyko-
nywania ich pracy uzasadnia, ¿e tyl-
ko ten drugi malarz bêdzie mia³ pra-
wo do emerytury pomostowej. (…)
- Resort pracy proponuje, aby

sami pracodawcy ustalali, kto bê-
dzie mieæ prawo do emerytur po-
mostowych. Czy to dobre rozwi¹-
zanie?

Najlepsze z mo¿liwych. W obecnym
stanie wiedzy i praktyce legislacyjnej
nie do przyjêcia by³oby centralne two-
rzenie wykazów stanowisk i osób za-
trudnionych w szczególnych warun-
kach. S¹ to bowiem kompetencje pra-
codawcy i jego s³u¿b (bhp i medycy-
ny pracy) realizowane w porozumie-
niu z przedstawicielami za³ogi. Na-
tomiast zadaniem pañstwa jest w³a-
œnie okreœlenie, z wykorzystaniem
wiedzy ekspertów, prac spe³niaj¹cych
kryteria pracy w szczególnych warun-
kach lub o szczególnym charakterze,
a nie wykazów konkretnych stano-
wisk pracy dla setek tysiêcy przed-
siêbiorstw.
- Zwi¹zkowcy zarzucaj¹ liœcie za-

wodów, której nada³a pani osta-
teczny kszta³t, ¿e strac¹ upraw-
nienia dy¿urni ruchu czy nastaw-
niczowie. Czy to prawda?

Nie. Zarówno dy¿urni ruchu, jak i na-
stawniczowie s¹ pracownikami za-
trudnionymi bezpoœrednio przy usta-
wianiu drogi przebiegu poci¹gu i
zgodnie z now¹ list¹ wykonuj¹ prace
o szczególnym charakterze. Ponadto
nale¿y tu podkreœliæ, ¿e ka¿dej pozy-
cji wykazu prac mo¿na przyporz¹d-
kowaæ wiele ró¿nych stanowisk pra-
cy, wymienionych w dotychczaso-
wych przepisach. I tak trzymaj¹c siê
kolejnictwa, w pozycji nowego wy-
kazu, brzmi¹cej maszynista pojazdów
trakcyjnych w ruchu publicznym,
mieszcz¹ siê: maszynista, maszynista-
instruktor, maszynista wieloczynno-
œciowych i ciê¿kich maszyn do robót
kolejowych oraz pomocnik maszyni-
sty. Tak wiêc nikt, kto rzeczywiœcie
wed³ug kryterium medycznego wy-
konuje prace w warunkach szczegól-
nych lub o szczególnym charakterze,
nie powinien zostaæ pominiêty.

25 lat...
... mija od zaocznego skazania na karê œmierci oskar¿onego o szpie-

gostwo Zdzis³awa Najdera, szefa Rozg³oœni Polskiej Radia Wolna Eu-
ropa. W uzasadnieniu wyroku znalaz³o siê m.in. takie oto stwierdzenie:
"Obiektywnie stwierdziæ nale¿y, ¿e nie ma dowodów na to, ¿e oskar¿o-
ny Najder wspó³pracowa³ z wywiadem amerykañskim od 25 lat, choæ

praktycznie nie jest to wykluczone". Po upra-
womocnieniu siê wyroku - przewodnicz¹cy
Rady Pañstwa Henryk Jab³oñski nie skorzy-
sta³ z prawa ³aski - Zdzis³awowi Najderowi
odebrano polskie obywatelstwo. Wyrok uchy-
lono w 1989 r.

W 1992 r., gdy by³ ju¿ szefem doradców
premiera Jana Olszewskiego, Najder przy-
zna³ siê do wspó³pracy z komunistycznymi
organami bezpieczeñstwa. Wed³ug history-
ków podj¹³ j¹ pod koniec lat 50., by dostaæ
paszport. "Prawdopodobnie nikomu nie za-

szkodzi³ w sensie dos³ownym, ale to, co napisa³ w z³o¿onych w 1958 r.
oœwiadczeniach, oraz informacje, które przekaza³ ustnie i na piœmie, bez
w¹tpienia wzbogaci³y wiedzê SB o co najmniej kilku wa¿nych osobach
z elit intelektualnych w kraju i z emigracji politycznej" - pisa³ w "Rzecz-
pospolitej" prof. Andrzej Paczkowski.

Wczeœniejsze emerytury

s¹ przyznawane uznaniowo
(Gazeta Prawna, Bo¿ena Wiktorow, 23 maja 2008 r.)

BT Katowice
W maju odby³y siê wybory uzu-

pe³niaj¹ce do Zak³adowej Organi-
zacji Zwi¹zkowej NSZZ "Solidar-
noœæ" w Biurze Studiów i Projek-
tów Górniczych w Katowicach.
Przewodnicz¹cym "S" zosta³ Da-
mian Kucz.

BT Pszczyna

19 maja (Krosno). Przed Kro-
œnieñskimi Hutami Szk³a odby³a
siê pikieta zorganizowana przez
Miêdzyzwi¹zkowy Komitet Pro-
testacyjny NSZZ "S". Zwi¹zkow-
cy chcieli w ten sposób zademon-
strowaæ swój sprzeciw wobec pla-
nowanych przez zarz¹d zwolnieñ
grupowych. W pikiecie wziê³o
udzia³ kilkuset zwi¹zkowców.
Kilka tygodni temu zarz¹d firmy
zaproponowa³ zwolnienie 1200
pracowników, przedstawiaj¹c to
rozwi¹zanie jako jedyny mo¿liwy
ratunek dla zak³adu, którego k³o-
poty spowodowa³ niski kurs dola-
ra i tani import z Azji. Zdaniem
zwi¹zkowców do problemów
KSH doprowadzi³o przede
wszystkim niew³aœciwe zarz¹dza-
nie.

***
26 maja (Warszawa). Kilkadzie-
si¹t osób ze Stowarzyszenia Po-
szkodowanych przez Wielkie Sieci
Handlowe Biedronka i innych or-
ganizacji pikietowa³o Minister-
stwo Sprawiedliwoœci. Domagali
siê informacji ostanie œledztw i
wyjaœnienia przyczyn umorzeñ,
np. sprawy œmierci 21-letniej Ane-
ty Gliñskiej, kasjerki z Ustki, któ-
ra zemdla³a w pracy, a po kilku
dniach zmar³a. Biegli lekarze
uznali, ¿e jej œmieræ mo¿e mieæ
zwi¹zek z ciê¿k¹ prac¹ przy roz-
³adunku towarów. Kobieta nie
przesz³a badañ lekarskich. Ale pro-
kuratura w S³upsku nie znalaz³a
podstaw do oskar¿enia o nie-
umyœlne spowodowanie œmierci.
Protestuj¹cych przyj¹³ minister
Zbigniew Æwi¹kalski. Zapewni³,
¿e wszystkie sprawy dotycz¹ce
Biedronki bêd¹ monitorowane
przez prokuratora krajowego.
Wstêpnie minister poda³, ¿e zarzu-
ty ma ok. 200 osób, a aktów oskar-
¿enia jest 16.

***
27 maja (Warszawa) Ireneusz K.,
by³y zomowiec zosta³ uznany win-
nym œmiertelnego pobicia Grze-
gorza Przemyka w 1983 roku.

S¹d orzek³ karê 8
lat pozbawienia
wolnoœci, ale na
mocy amnestii
zosta³a ona z³a-
godzona o po³o-
wê. Ireneusz K.

by³ do tej pory czterokrotnie unie-
winniany. W po³owie ubieg³ego
roku ujawniono jednak kilkanaœcie
zdjêæ z komisariatu na Jezuickiej,
pokazuj¹cych "nieformaln¹ wizjê
lokaln¹", która mia³a s³u¿yæ przy-
gotowaniu milicjantów do zezna-
wania w œledztwie dotycz¹cym
œmierci ch³opca. Jak powiedzia³a
sêdzia Monika Niezabitowska-
Nowakowska by³y to dowody,
które rzuci³y nowe œwiat³o na spra-
wê sprzed æwieræwiecza. Skazu-
j¹c Ireneusza K., s¹d opar³ siê
g³ównie na zeznaniach Cezarego
F., kolegi Grzegorza Przemyka,
który by³ razem z nim na komisa-
riacie MO. Sêdzia Niezabitowska-
Nowakowska mówi³a, ¿e okaza-
nie milicjantów z 1983 r. nie da-
wa³o Cezaremu F. szans rozpozna-
nia Ireneusza K., bo zebrano wte-
dy kilkudziesiêciu milicjantów,
którzy wskutek dzia³añ plastyka
ma³o ró¿nili siê miêdzy sob¹.

24 maja w Walcowni Metali
"Dziedzice" odby³y siê uroczyste
obchody Dnia Hutnika. Wziêli w
nich udzia³ parlamentarzyœci Sta-
nis³aw Szwed i Stanis³aw Piêta,
w³adze samorz¹dowe, przedstawi-
ciele Krajowego i Regionalnego
Sekretariatu Metalowców NSZZ
"S" oraz delegacje zwi¹zkowców
z pocztami sztandarowymi.
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Puste korytarze i oflagowane
placówki - tak we wtorek 27
maja wygl¹da³o wiele szkó³ i
przedszkoli w Polsce.

Jednodniowy protest zorganizo-
wa³ Zwi¹zek Nauczycielstwa Pol-
skiego. Oœwiatowa "Solidarnoœæ"
siê do niego przy³¹czy³a, bo oba
zwi¹zki maj¹ w stosunku do rz¹du
te same oczekiwania: znacz¹ca
podwy¿ka wynagrodzeñ, utrzyma-
nie uprawnieñ do wczeœniejszych
emerytur i poprawa dialogu spo-
³ecznego. Wczeœniej nie zdarza³o
siê, aby dwa najwiêksze zwi¹zki w
oœwiacie tak zgodnie wspó³praco-
wa³y przy organizacji protestów.

Wed³ug szacunków ZNP lekcje
nie odbywa³y siê w 20 tys. spoœród
30 tys. szkó³ w ca³ym kraju. W ka¿-
dej szkole lub przedszkolu nauczy-
ciele decydowali sami, czy wezm¹
udzia³ w proteœcie. Od kilku dni na-
uczyciele apelowali do rodziców, by
nie przyprowadzali w czasie straj-
ku dzieci do szkó³ i przedszkoli. W
szko³ach by³a jednak zapewniona
opieka, gdyby któreœ z dzieci nie
mog³o jednak zostaæ w domu.

- Jak przebieg³ protest nauczy-

cieli w województwie œl¹skim?

Pamiêtajmy, ¿e jeszcze kilka tygo-
dni wczeœniej w referendum za
strajkiem opowiada³o siê w niektó-
rych placówkach tylko 5
proc. nauczycieli. A dziœ
w du¿ych miastach na-
szego regionu zastrajko-
wa³o ich 70-90 proc.
Wiêc ten protest na pew-
no by³ sukcesem organi-
zacyjnym. Dwie najwa¿-
niejsze zwi¹zki - ZNP i
"Solidarnoœæ" - porozu-
mia³y siê na poziomie
centralnym, miejskim i
poszczególnych placó-
wek. A wszystko bez
szkody dla uczniów, któ-
rzy w ka¿dej szkole mie-
li zapewnion¹ opiekê.
- Nieco inaczej by³o

chyba w Raciborzu…

Tam strajku nie by³o. To
efekt dzia³añ raciborskiego staro-
sty, który prawdopodobnie z³ama³
prawo i wobec którego powinny
byæ wyci¹gniête konsekwencje. Z
informacji, jakie do nas dotar³y wy-
nika, ¿e dochodzi³o tam do zastra-

szania nauczycieli, a starosta, któ-
ry by³ mediatorem w sporze p³a-
cowym, wcale nie d¹¿y³ do zawar-
cia porozumienia. A póŸniej niepo-
trzebnie straszy³ konsekwencjami

w stosunku do strajkuj¹cych.
Wiem, ¿e ZNP zg³osi³o ju¿ tê spra-
wê do prokuratury, my równie¿ to
rozwa¿amy.
- Czego oczekujecie teraz od rz¹-

du?

Z Les³awem Ordonem, przewodnicz¹cym Regionalnej Sekcji
Oœwiaty i Wychowania NSZZ „Solidarnoœæ” rozmawia Wojciech

Gumu³ka.

W województwie œl¹skim straj-
kowa³o ok. 1600 na 2,5 tys. œl¹-

skich szkó³ i placówek. Najwiêcej
- 332 - w rejonie sosnowieckim. Do
protestu do³¹czyli nawet nauczy-
ciele, którzy wczeœniej nie mieli
takiego zamiaru.

W pi¹tek 30 maja ma dojœæ do
spotkania negocjacyjnego przed-

To by³a pierwsza, ale najpraw-
dopodobniej nie ostatnia, pikie-
ta zorganizowana przez „Soli-
darnoœæ” przed Zak³adem Mon-
ta¿u Uk³adów Zasilaj¹cych
MAZ w Gliwicach.

Do protestuj¹cych
zwi¹zkowców do³¹-
czyli pracownicy za-
k³adu, którzy przed
siedzib¹ firmy zade-
monstrowali swoje
niezadowolenie z ni-
skich p³ac. Pikieta
by³a te¿ sprzeciwem
wobec ³amania praw
zwi¹zkowych i pra-
cowniczych w tej
spó³ce. Protest wspar-
li cz³onkowie "Soli-
darnoœci" z innych za-
k³adów pracy.

- W zak³adzie trwa
spór zbiorowy. Do-
magamy siê 500 z³
podwy¿ek brutto i
zmiany umów zawar-
tych z pracownikami
na czas okreœlony na
umowy na czas nie-
okreœlony - mówi³a
podczas pikiety Mag-
dalena Uroda, prze-
wodnicz¹ca "S" w MAZ i zwróci³a
uwagê, ¿e od listopada ubieg³ego
roku, kiedy w zak³adzie powsta³a "So-
lidarnoœæ" dialog z zarz¹dem firmy
jest fikcj¹.

- To jest koncern miêdzynarodowy
i dziwiê siê, ¿e jego w³aœciciel pozwa-
la na wyzysk polskich pracowników,
ale dopóki jest "Solidarnoœæ" bêdzie-
my sprzeciwiaæ siê takim praktykom
- podkreœla³ S³awomir Ciebiera,
przewodnicz¹cy Regionalnej Sekcji

Motoryzacyjnej NSZZ "S". Wypo-
wiedzi zwi¹zkowców przerywa³y
okrzyki "z³odzieje".

Wiceprzewodnicz¹cy Œl¹sko-D¹-
browskiej "S" Ryszard Drabek za-
powiedzia³, ¿e to ostatnia pikieta, któ-
ra ma pokojowy charakter. - Je¿eli w
tym zak³adzie nic siê nie zmieni znów
tu przyjdziemy. W Niemczech, gdzie
mieœci siê siedziba spó³ki pracodaw-

Doœæ wyzysku

w MAZ!

Przewodnicz¹ca zak³adowej „S” Magda

Uroda podkreœla³a podczas pikiety, ¿e w

MAZ ³amane s¹ prawa zwi¹zkowe

ca nie pozwoli³by sobie na ³amanie
praw pracowniczych. Doœæ upodla-
nia za³ogi - mówi³ wiceprzewodnicz¹-
cy ZR.

Zwi¹zkowcy podkreœlaj¹, ¿e at-
mosfera w firmie jest napiêta, a pra-
cownicy ju¿ dzieñ przed pikiet¹ (26

maja) rozpoczêli strajk w³oski. Czarê
goryczy przela³o spotkanie kierowni-
ków z pani¹ prezes, na którym zapre-
zentowane zosta³y normy potrzebne
do wypracowania premii. Przedstawi-
ciele zwi¹zku nie zostali zaproszeni
na to spotkanie, ale ich zdaniem nor-
my te "nie s¹ mo¿liwe do wykona-
nia".

Magda Uroda dodaje, ¿e kilka dni
temu na angielskich stronach interne-
towych dla inwestorów ukaza³a siê

informacja, ¿e holding Axeon, które-
go MAZ jest czêœci¹ znajduje siê w
dobrej kondycji ekonomicznej. - In-
formacje te s¹ sprzeczne z tym co
przekazuje nam pani prezes, t³uma-
cz¹c m.in. brak podwy¿ek - mówi
przewodnicz¹ca zak³adowej "Solidar-
noœci" i podkreœla, ¿e œrednia p³aca w
spó³ce wynosi tylko 1400 z³ brutto, a
na hali produkcyjnej panuj¹ trudne

Do zwi¹zkowców do³¹czyli pracownicy zak³adu,

którzy musieli prze³amaæ strach przed szykanami

ze strony pracodawcy

Zgodny strajk

w oœwiacie
stawicieli ministerstw edukacji,
pracy i finansów ze zwi¹zkami. Od

ich wyniku zale¿¹ dalsze dzia³ania
protestacyjne w oœwiacie.

Wojciech Gumu³ka

O strajku oœwiaty w Zawierciu
piszemy na stronie 4.

W woj. œl¹skim zastrajkowa³o ok. 1600 placówek

Nauczyciele licz¹

na wsparcie rodziców
¯eby wreszcie zacz¹³ z nami roz-
mawiaæ i zaproponowa³ konkretne
podwy¿ki. W przeci¹gu kilku lat
powinny one wynieœæ 100 proc.
Druga sprawa to Karta Nauczyciela

- uk³ad zbiorowy pracowników
oœwiaty. Nie zgadzamy siê na
jego zmianê i podwy¿szenie
nauczycielskiego pensum, do
czego rz¹d siê przymierza.
Chcemy te¿ zachowaæ prawo
do wczeœniejszych emerytur.
Nauczyciel to trudny zawód,
kosztuje wiele zdrowia, dlate-
go musimy mieæ mo¿liwoœæ
wczeœniejszej emerytury. Cze-
kamy na dialog z rz¹dem, ale
nie medialny, tylko rzeczywi-
sty. Oczekujemy, ¿e pani mini-
ster, zamiast obra¿aæ siê na na-
uczycieli, zacznie z nimi kon-
kretnie rozmawiaæ.
Wa¿ne te¿, by rodzice uczniów
pamiêtali, ¿e to nie by³ strajk
wymierzony w nich, tylko w

rz¹d. Bardzo liczymy, ¿e opinia pu-
bliczna bêdzie po naszej stronie, bo
przecie¿ zadowolony, dobrze op³a-
cany nauczyciel to korzyœæ dla
ucznia.
- Dziêkujê za rozmowê.
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W sobotê zwi¹zkowiec z „So-
lidarnoœci” Damian Jonak
stoczy kolejn¹ walkê na za-
wodowym ringu.

Tym razem bêdzie to pojedynek
rankingowy, a nie w obronie tytu-

³u. Przeciwnikiem m³odzie¿owego
mistrza œwiata w kategorii junior-
œredniej federacji WBC bêdzie
Francuz algierskiego pochodzenia
Michtim Azrim. Walka odbêdzie
siê na ringu w Legnicy.

W sumie stoczonych zostanie tam
siedem walk zawodowych. Poje-
dynkiem wieczoru bêdzie walka o
mistrzostwo œwiata IBC miêdzy

Rafa³em Jackiewiczem a Laszko
Komiatim z Wêgier. O mistrzow-
ski pas w tej federacji bi³ siê bêdzie
równie¿ Pawe³ Ko³odziej. Jego
przeciwnikiem bêdzie Wêgier Jo-
sef Nagy. W Legnicy walczyæ bêd¹
ponadto Tomasz Bonin, Jaros³aw

Hutkowski, Andrzej Wawrzyk
oraz Dawid "Cygan" Kostecki.

Cz³onkowie Œl¹sko-D¹browskiej
"Solidarnoœci" chc¹cy obejrzeæ wal-
kê na ¿ywo maj¹ jeszcze na to szan-
se. Szczegó³owe informacje na ten
temat udziela wiceprzewodnicz¹cy
Sekretariatu Górnictwa i Energety-
ki NSZZ "S" Marek Klementow-
ski.                                              wg

Dziêki stanowczej postawie
„Solidarnoœci” rz¹d wycofa³
z konsultacji spo³ecznych
projekt ustawy o emeryturach
pomostowych. Do 10 czerw-
ca w Komisji Trójstronnej
trwaæ bêd¹ negocjacje, jakie
osoby pracuj¹ce w szkodli-
wych warunkach powinny
mieæ prawo do wczeœniejsze-
go opuszczenia rynku pracy.

Wczeœniej Komisja Krajowa
NSZZ "Solidarnoœæ" zagrozi³a roz-
poczêciem przygotowañ do ogól-
nopolskiego protestu przeciwko
³amaniu dialogu spo³ecznego. Po-
wodem by³o niedotrzymanie usta-
leñ, zgodnie z którymi Komisja
Trójstronna, a wiêc rz¹d, praco-

dawcy i reprezentatywne zwi¹zki
zawodowe mia³y omawiaæ za³o¿e-
nia do ustawy o emeryturach po-
mostowych zawartych w progra-
mie 50 plus. Tymczasem kilka dni
temu rz¹d skierowa³ do konsulta-
cji spo³ecznych gotowy projekt.

Zwi¹zki uzna³y to za pozorowanie
dialogu spo³ecznego i zerwa³y roz-
mowy z rz¹dem.

Zgodnie z nowym planem part-
nerzy spo³eczni do 10 czerwca
maj¹ wiêc przygotowaæ swoje sta-
nowisko, które trafi do resortu pra-
cy. W przeci¹gu 2 tygodni bêdzie
to jednak trudne, bo dyskusja o
tych œwiadczeniach trwa ju¿ od
dziesiêciu lat. Jeœli ustawa mia³a-
by byæ uchwalona jeszcze w tym
roku, to dalsze prace musia³yby
toczyæ siê bardzo szybko. W innym
przypadku po raz trzeci obowi¹zy-
wanie starej ustawy trzeba bêdzie
przed³u¿yæ o kolejny rok.

Pomostówki do negocjacji

Zwi¹zkowcy z nauczyciel-
skiej „Solidarnoœci” w Za-
wierciu masowo wziêli udzia³
we wtorkowym strajku pra-
cowników oœwiaty.

- Nasze postulaty pokrywaj¹ siê
z tymi zg³aszanymi przez ZNP, któ-
re organizowa³o protest. Dlatego
zarówno braliœmy udzia³ w referen-
dum, jak i samym strajku - mówi
Ewa Paluchowska, przewodni-
cz¹ca "Solidarnoœci" Pracowników
Oœwiaty w Zawierciu. - Pokazali-
œmy, ¿e jesteœmy solidarni i sku-
teczni, z naszych szeregów nikt siê
nie wy³ama³.

Nauczycielski protest praktycz-
nie sparali¿owa³ szko³y w Zawier-
ciu. We wszystkich gimnazjach nie
strajkowa³a tylko jedna osoba (w
Gimnazjum 3), a wœród podstawó-
wek zajêcia odbywa³y siê tylko w
"szóstce", gdzie protestowa³o 17 z
50 pedagogów. Tylko tam dzia³a³a
równie¿ sto³ówka, która wydawa-
³a obiady uczniom z ca³ego mia-
sta.

- We wszystkich placówkach do
strajku nie do³¹czyli dyrektorzy i

katecheci. Nie mieli oni jednak
zbyt wiele zajêæ, gdy¿ w szko³ach,
poza nielicznymi wyj¹tkami, nie
pojawili siê równie¿ uczniowie -
mówi Ma³gorzata Benc, szefowa
zawierciañskiego Biura Terenowe-
go Œl¹sko-D¹browskiej "Solidar-
noœci". - W strajkuj¹cej Szkole
Podstawowej nr 4 na temat proble-
mów oœwiaty debatowali natomiast
miejscy radni.

Jednak nie strajk, a przygotowa-
nie obsady nauczycielskiej na na-
stêpny rok szkolny by³ zasadni-
czym tematem obrad komisji
oœwiaty zawierciañskiej Rady
Miejskiej. Samorz¹dy nie maj¹
bowiem ¿adnego wp³ywu na mi-
nisterialne "wide³ki" p³ac czy te¿
ogólnopolskie regulacje emerytal-
ne.

 - Wœród protestuj¹cych placó-
wek oœwiaty nie brakowa³o w Za-
wierciu przedszkoli - dodaje Ma³-
gorzata Benc.

Nieco s³abiej nauczycielski
strajk wypad³ w szko³ach œrednich.
W sumie jednak w ca³ym powie-
cie na 31 szkó³ ró¿nych typów
strajkowa³o 26.                      (zaw)

Solidarni belfrowie

w Zawierciu

Podczas obrad Komisji Trój-
stronnej "Solidarnoœæ" razem z
pozosta³ymi zwi¹zkami zawo-
dowymi ustali³a wspólne stano-
wisko dotycz¹ce propozycji
wzrostu wynagrodzeñ i emery-
tur i rent. Zwi¹zkowcy doma-
gaj¹ siê, aby wzrost wynagro-
dzeñ w gospodarce narodowej,
w sferze bud¿etowej oraz u
przedsiêbiorców w przysz³ym
roku by³ nie mniejszy ni¿ 15
proc. Strona zwi¹zkowa doma-
ga siê tak¿e wzrostu p³acy mi-
nimalnej do poziomu 50 proc.
przeciêtnego miesiêcznego wy-
nagrodzenia w gospodarce na-
rodowej. Natomiast wzrost
emerytur i rent mia³by wynosiæ
nie mniej ni¿ prognozowana sto-
pa inflacji plus 50 proc. realne-
go wzrostu przeciêtnego wyna-
grodzenia w roku poprzednim.

Komisja Krajowa NSZZ "S" zapowiedzia³a ogólnokrajowy

protest, jeœli ustawa o emeryturach pomostowych nie

by³aby konsultowana w ramach Komisji Trójstronnej

Innym postulatem "Solidarno-
œci", który nie zosta³ jeszcze zre-
alizowany, jest wycofanie z Sejmu
projektu zmiany tzw. "ustawy ko-
minowej". Obecna koalicja zmie-
rza do tego, by znieœæ ogranicze-
nia w zarobkach szefów firm pañ-

stwowych i spó³ek skarbu pañstwa,
utrzymuj¹c równoczeœnie wskaŸni-
kowe ograniczaj¹cy zarobki pra-
cowników. - Nie mo¿emy mówiæ
o modelu kszta³towania wynagro-
dzeñ w sektorze przedsiêbiorstw
bez rozmów o wynagrodzeniach
kadry zarz¹dzaj¹cej. Ustawa komi-
nowa jest tym samym dla kadry
zarz¹dzaj¹cej w przedsiêbior-
stwach pañstwowych czym jest
neopopiwek dla pracowników -
komentuje Janusz Œniadek, prze-
wodnicz¹cy Komisji Krajowej
NSZZ "Solidarnoœæ".

wg

Radoœæ Damiana po ostatnim zwyciêskim

pojedynku w katowickim Spodku. Zdj.: Tomasz Stêpieñ

Nasi internauci nie s¹ zwo-
lennikami anga¿owania siê
„Solidarnoœci” w sponsoro-
wanie sportu.

Przeciwko takiemu sposobowi
promowania siê Zwi¹zku jest 40
proc. uczestnicz¹cych w naszej
sondzie. Co pi¹ty internauta jest
natomiast za tym, by "S" wspiera-
³a bokserskiego mistrza œwiata Da-
miana Jonaka. Mniej zwolenni-
ków ma sponsoring skoków nar-
ciarskich i siatkówki.

W kolejnej sondzie pozostajemy
przy tematyce sportowej. Na prze-
³omie maja i czerwca nie mo¿emy
pytaæ o nic innego, jak tylko o zbli-
¿aj¹ce siê Euro 2008 i szanse w nim
Polaków. Zapraszamy do g³osowa-
nia na stronie www.solidarnosc-
kat.pl.

wg

Damian Jonak

znów w akcji

Ze sportem

nie po drodze?
W jakie imprezy sportowe „Solidarnoœæ”

powinna siê anga¿owaæ?

Zdj. F. Gutry
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Tadeusz Buranowski - cz³o-
nek pierwszego zarz¹du Œl¹-
sko-D¹browskiej "Solidarno-
œci" i jeden z opozycjonistów
najd³u¿ej internowanych w
stanie wojennym - otrzyma
prawie 23 tys. z³. odszkodo-
wania. Tak zdecydowa³ S¹d
Okrêgowy w Katowicach.

Tadeusz Buranowski dzisiaj jest
schorowanym cz³owiekiem. Ma 61

lat, przeszed³ dwa udary mózgu i
zawa³ serca. W roku 1980 by³ ak-
tywnym dzia³aczem opozycji, a po
wprowadzeniu stanu wojennego
ponad rok by³ internowany. Za ten
okres domaga³ siê maksymalnej
mo¿liwej kwoty zadoœæuczynienia,
czyli 25 tys. z³.

Jeszcze przed wydaniem decyzji
przez katowicki s¹d, Tadeusz Bu-
ranowski w rozmowie z Polsk¹
Agencj¹ Prasow¹ podkreœla³, ¿e od

pieniêdzy wa¿niejsza jest sprawie-
dliwoœæ, a wielu opozycjonistów z
czasów PRL-u ledwie wi¹¿e ko-
niec z koñcem podczas, gdy ich
oprawcy pobieraj¹ wysokie eme-
rytury.

Mo¿liwoœæ ubiegania siê od-
szkodowania za okres internowa-
nia od 13 grudnia 1981 r. do koñca
1989 r, stworzy³a ustawa, która
obowi¹zuje od listopada ubieg³e-
go roku. Termin sk³adania roszczeñ

mija 18 listopada 2008 r., czyli rok
po wejœciu tej ustawy w ¿ycie. Na
razie w s¹dach z³o¿onych zosta³o
niewiele pozwów, ale cz³onkowie
Stowarzyszenia Represjonowa-
nych w Stanie Wojennym zapowia-
daj¹, ¿e bêdzie ich znacznie wiê-
cej. Odszkodowanie w wysokoœci
4,5 tys. z³ jako pierwszy otrzyma³
Krzysztof Witek z Tarnowskich
Gór.

Red.

25 maja minê³y dwa lata od wej-
œcia w ¿ycie ustawy o informo-
waniu pracowników i przepro-
wadzaniu z nimi konsultacji.
Mo¿na ju¿ wiêc pokusiæ siê o
ocenê jej funkcjonowania.

Przypomnijmy, w pierwszym etapie
obowi¹zywania ustawa objê³a swym
zasiêgiem pracodawców zatrudniaj¹-
cych co najmniej 100 pracowników. Od
23 marca br. obejmuje równie¿ praco-
dawców zatrudniaj¹cych co najmniej 50
pracowników. W Regionie Œl¹sko-D¹-
browskim do funkcjonowania rad przy-
gotowywaliœmy siê ju¿ przed wejœciem
w ¿ycie ustawy. Dziêki temu zaintere-
sowani dzia³acze mogli wczeœniej pod-
j¹æ decyzjê o utworzeniu rady lub o pod-
pisaniu porozumienia w sprawie usta-
nowienia innego trybu przekazywania
informacji i przeprowadzania konsul-
tacji. Kolejne miesi¹ce da³y nam odpo-
wiedŸ na szereg pytañ, które rodzi³y siê
ju¿ w trakcie szkoleñ informuj¹cych o
ustawie i jej mo¿liwoœciach.

Pierwsze w¹tpliwoœci dotyczy³y
przebiegu procesu powo³ywania rad. Po
dwóch latach widaæ, ¿e proces ten prze-
biega³ w miarê sprawnie. Oczywiœcie
nie oby³o siê bez przypadków niezawar-
cia porozumienia pomiêdzy organiza-
cjami zwi¹zkowymi. Zdarza³y i zda-
rzaj¹ siê równie¿ przypadki utrudnia-
nia przez pracodawcê utworzenia rady.
Problemem s¹ nieprecyzyjne przepisy,
np. te dotycz¹ce reprezentatywnoœci
organizacji, która istnieje krócej ni¿ 6
miesiêcy, a od pocz¹tku swego istnie-
nia zrzesza liczbê pracowników wyma-
gan¹ do uzyskania przymiotu reprezen-
tatywnoœci. Niestety, nie ma jedno-
znacznych opinii na ten temat. Region
Œl¹sko-D¹browski stoi na stanowisku,
¿e w takim przypadku kieruj¹c siê ce-
lem realizacji ustawy nale¿y przyj¹æ, i¿
prawo do powo³ania rady posiada or-
ganizacja zwi¹zkowa, która dzia³a kró-
cej ni¿ 6 miesiêcy (w doktrynie stano-
wisko takie prezentuje prof. Jakub Ste-
lina).

Informowanie czêsto jest fikcj¹
Kolejn¹ niewiadom¹ by³a kwestia

porozumieñ pomiêdzy rad¹ pracowni-
ków a pracodawc¹ dotycz¹cych proce-
su informacji i konsultacji oraz kosz-
tów dzia³ania rady. W tym przypadku,
jak mo¿na by³o wczeœniej siê domyœlaæ,
pracodawcy bardzo niechêtnie zawie-
raj¹ takie porozumienia, a w ich treœci
trudno doszukaæ siê zapisów bardziej
precyzyjnych i korzystnych ni¿ prezen-
tuje ustawa.

Dzia³acze zwi¹zkowi od pocz¹tku
zg³aszali obawy co do przebiegu pro-
cesu informacji i konsultacji, maj¹c na
uwadze dotychczasowe doœwiadczenia
z realizacji uprawnieñ zwi¹zkowych w
tym zakresie, wynikaj¹ce chocia¿by z
ustawy o zwi¹zkach zawodowych.
Mo¿na wrêcz stwierdziæ, ¿e w niektó-
rych przypadkach pracodawcy poszli
jeszcze dalej i nie chc¹ udzieliæ ¿adnej
informacji, a je¿eli jej udzielaj¹, to opa-
truj¹ j¹ klauzul¹ poufnoœci. Dochodzi
nawet do przypadków, w których jako
poufne przedstawiane s¹ informacje,
które z mocy prawa s¹ jawne, np. na-
zwa zak³adu pracy, numer w Krajowym

Rejestrze S¹dowym, numer NIP czy te¿
nazwiska cz³onków zarz¹du.

W praktyce pracodawcy utrudniaj¹
dostêp do informacji korzystaj¹c z na-
rzêdzi, które naruszaj¹ ustawê. Czêsto
odmawiaj¹ przekazania informacji,
gdy¿ uwa¿aj¹ wniosek rady za bezza-
sadny, mimo ¿e ustawa nie daje praco-
dawcy uprawnienia do oceny zasadno-
œci wniosku. Odmawiaj¹c udostêpnie-
nia niektórych informacji w postaci do-
kumentów, zas³aniaj¹ siê brakiem obo-
wi¹zku sporz¹dzania takiej dokumen-
tacji.

Proces informowania pracowników
w praktyce napotyka na szereg trudno-
œci, natomiast prowadzenie konsultacji
stanowi wyj¹tek od regu³y ³amania usta-
wy w tym zakresie. Pracodawcy naj-
czêœciej uwa¿aj¹, ¿e przekazanie infor-
macji radzie pracowników na spotka-
niu wyczerpuje znamiona konsultacji.

Zwi¹zki radom potrzebne
Nasze wnioski z obserwacji zosta³y

potwierdzone w trakcie konferencji "In-
formowanie i konsultacja pracowników
w prawie polskim - w drug¹ rocznicê
uchwalenia ustawy", która w po³owie
maja odby³a siê Krakowie. Organiza-
torem konferencji by³a Katedra Prawa
Pracy i Polityki Spo³ecznej Uniwersy-
tetu Jagielloñskiego, a patronat hono-
rowy nad konferencj¹ objêli Minister
Pracy i Polityki Spo³ecznej Jolanta
Fedak oraz G³ówny Inspektor Pracy
Bo¿ena Borys-Szopa.

W swoim wyst¹pieniu Bo¿ena Bo-
rys-Szopa zwróci³a uwagê, ¿e przepisy
ustawy s¹ wa¿nym uzupe³nieniem pol-
skiego systemu prawnego w zakresie
wspó³decydowania przez zatrudnio-

nych o losach przedsiêbiorstwa. Jak
stwierdzi³a, ustawa nie jest jednak wol-
na od wad. Za najwa¿niejsze uzna³a
niejasne sformu³owanie uprawnieñ in-
formacyjnych rady pracowników, nie-
ostre przepisy dotycz¹ce odpowiedzial-
noœci za naruszenie ustawy a tak¿e spo-
soby liczenia stanu za³ogi.

Bo¿ena Borys-Szopa nie zgodzi³a siê
z pogl¹dem, ¿e rady s¹ nadmiernie
uzwi¹zkowione i nie s¹ reprezentacj¹
pozosta³ych pracowników. - Sytuacja
taka dotyczy firm, w których dzia³aj¹
reprezentatywne organizacje, ale o mi-
nimalnej wymaganej liczbie cz³onków,
a wiêkszoœæ pracowników nie jest zrze-
szona. Ale z naszej praktyki wynika, ¿e
u wiêkszoœci pracodawców, u których
nie dzia³aj¹ zwi¹zki, ustawa nie jest sto-
sowana w ogóle i rady nie s¹ tworzone
- podkreœli³a G³ówna Inspektor Pracy.

W trakcie konferencji szczegó³owo
zosta³a przeanalizowana treœæ ustawy
oraz przedstawione zosta³y postulaty jej
zmiany. Niestety, nie wszystkie wnio-
ski prezentowane przez przedstawicie-
li doktryny prawa pracy by³y przychyl-
ne zwi¹zkom zawodowym. Stanowi-
ska te by³y o tyle dziwne, ¿e wszyscy
prelegenci byli zgodni, i¿ najlepsze, naj-
bardziej efektywne rady pracowników
to te, w których cz³onkami s¹ przedsta-
wiciele organizacji zwi¹zkowych. Za-
prezentowano równie¿ pogl¹d, ¿e pol-
ska ustawa nie spe³nia wymogów za-
wartych w Dyrektywie 2002/14/WE
ustanawiaj¹cej ogólne ramowe warun-
ki informowania i przeprowadzania
konsultacji z pracownikami we Wspól-
nocie Europejskiej.

Jadwiga Piechocka,

Krzysztof Hus

Katowicki IPN wys³a³ za¿ale-
nie na decyzjê warszawskie-
go s¹du okrêgowego, który
postanowi³ zwróciæ prokura-
torom akt oskar¿enia w spra-
wie stanu wojennego, obej-
muj¹cy m.in. Wojciecha Jaru-
zelskiego.

Za¿alenie rozpatrzy warszawski
S¹d Apelacyjny. Sprawa jest klu-
czowa, bo jeœli s¹d wy¿szej instan-
cji utrzyma³by decyzjê o zwrocie
sprawy do IPN, oznacza³oby to
trudn¹ do okreœlenia zw³okê w roz-
poczêciu procesu. IPN ma bowiem
przeprowadziæ wiele nowych czyn-
noœci œledczych. Ma m.in. powo³aæ
zespo³ bieg³ych historyków do oce-
ny sytuacji Polski w latach 1980-
1981 i realnoœci groŸby interwen-
cji ZSRR, zwróciæ siê do zagranicz-
nych archiwów o dokumenty oraz
przes³uchaæ nowych œwiadków.
Wœród nich Lecha Wa³êsê, Micha-
i³a Gorbaczowa, Margaret That-
cher, Helmuta Schmidta i Zbi-
gniewa Brzeziñskiego.

Katowicki IPN prowadzi œledz-
two dotycz¹ce kierowania i udzia³u
w zwi¹zku przestêpczym o charak-

terze zbrojnym, maj¹cym na celu
pope³nianie przestêpstw. Zwi¹z-
kiem przestêpczym mia³aby byæ
Wojskowa Rada Ocalenia Narodo-
wego, a skierowany w kwietniu
2007 r. akt oskar¿enia wymienia m.
in. Wojciecha Jaruzelskiego, Cze-
s³awa Kiszczaka i Stanis³awa
Kaniê.                                       wg

Na temat nierozpoznania przez
s¹d aktu oskar¿enia wobec auto-
rów stanu wojennego g³os zabra-
³a Komisja Krajowa "Solidarno-
œci". "NSZZ "S" wielokrotnie do-
pomina³a siê ostatecznego rozli-
czenia komunistycznych zbrodni,
dlatego z wielkim niepokojem
Zwi¹zek przyj¹³ decyzjê s¹du o
odes³aniu aktu oskar¿enia, która
mo¿e w praktyce uniemo¿liwiæ
rozpoznanie sprawy, przeprowa-
dzenie procesu i ukaranie win-
nych. W imiê prawdy, tak po-
trzebnej przysz³ym pokoleniom,
domagamy siê, aby autorzy woj-
ny przeciwko w³asnemu narodo-
wi, zostali w wolnej Polsce os¹-
dzeni i ukarani" - g³osi stanowi-
sko Komisji Krajowej.

Dwa lata funkcjonowania

rad pracowników

Zadoœæuczynienie

po 26 latach

Tadeusz Buranowski po og³oszeniu wyroku

Zdj.: Marcin Tomalka

Za³oga kopalni „Kazimierz-Ju-
liusz” w Sosnowcu, wybra³a
swoich przedstawicieli do rady
nadzorczej. Jednym z nich jest
Pawe³ Drozdowski, cz³onek za-
k³adowej „Solidarnoœci”.

Nowy cz³onek rady przed laty pra-
cowa³ w kopalni fizycznie jako œlusarz-
spawacz. Teraz z wyboru za³ogi pe³ni
funkcjê Zak³adowego Spo³ecznego In-
spektora Pracy.

- Przez 17 lat pracy w kopalni pozna-
³em problemy wszystkich grup zawo-
dowych. Boryka³em siê z nimi, jak ka¿-
dy - mówi. - Teraz funkcja spo³ecznego
inspektora pracy pozwala mi byæ na
bie¿¹co z problemami za³ogi, któr¹
znam doskonale. O interesy górnicze
potrafiê walczyæ nie tylko zza biurka,
ale wspólnie z innymi pracownikami
bran¿y g³oœno upomina³em siê o nie na
ulicach Warszawy.

Priorytetowe zadania, które przed
sob¹ stawia Pawe³ Drozdowski, to m.in.
doprowadzenie do przedstawienia przez
zarz¹d planu inwestycyjnego dla kopal-
ni oraz podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych
do uzyskania nowej koncesji dla zak³a-
du. Aktualna obowi¹zywaæ bêdzie tyl-
ko do 2013 r.

Jestem dumny i bardzo wdziêczny
kolegom z "Solidarnoœci", ¿e obdarzyli
mnie tak du¿ym zaufaniem. - Bêdê siê
staraæ - zapewnia Pawe³ Drozdowski.

 red.

IPN  sk³ada za¿alenia

Komisja Zak³adowa NSZZ "So-
lidarnoœæ" KWK "Kazimierz-Ju-
liusz" serdecznie dziêkuje za³odze
za poparcie w wyborach do rady
nadzorczej kandydatury cz³onka
zwi¹zku Paw³a Drozdowskiego.

Wyborczy sukces „S”

Pawe³ Drozdowski zapewnia,

¿e bêdzie dbaæ o dobro

kopalni i jej pracowników
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Agnieszka Gonera, Inspektor ds. BHP

 Zarz¹du Regionu

BHP

Letnie upa³y coraz bli¿ej, warto
wiêc pamiêtaæ, ¿e nasz praco-
dawca ma obowi¹zek zadbania
o to, byœmy w gor¹ce dni mo-
gli pracowaæ w komfortowych
warunkach.

Praktycznie wykorzystywane s¹
dwa sposoby na obni¿enie tempera-
tury w miejscu pracy: wentylator lub
klimatyzacja. Ale urz¹dzenia s³u¿¹ce
do och³odzenia powietrza to nie
wszystko. Szef powinien zadbaæ  o
to, by promienie s³oneczne nie œwie-
ci³y nam w oczy ani na monitor kom-
putera. Powinien wiêc zainstalowaæ
w oknach ¿aluzje lub rolety. Mo¿na
tak¿e ¿¹daæ od pracodawcy, by bez-
p³atnie dostarczy³ napoje ch³odz¹ce.

Obowi¹zek dostarczenia takich na-
pojów powstaje, gdy temperatura oto-
czenia przekroczy:
- 280C, jeœli pracujesz w pomiesz-

czeniu, na przyk³ad w biurze, w
magazynie, w hali,

- 250C, je¿eli pracujesz na otwartej
przestrzeni.

Przepisy wprost nie okreœlaj¹ ilo-
œci napojów, jak¹ w czasie upa³ów po-
winien ci zapewniæ szef. Musi byæ ona

jednak wystarczaj¹ca do zaspokoje-
nia twoich potrzeb. Iloœæ dostarczana
poszczególnym pracownikom mo¿e
byæ zró¿nicowana. Oczywiœcie zró¿-
nicowanie to nie powinno byæ uzna-
niowe. Musi mieæ uzasadnienie w wa-
runkach i charakterze wykonywanej
pracy. Bo przecie¿ osoba, która wy-
konuje ciê¿k¹ pracê fizyczn¹ ma
wiêksze zapotrzebowanie na napoje
ch³odz¹ce ni¿ pracownik spêdzaj¹cy
dniówkê za biurkiem. Nic wiêc dziw-
nego, ¿e temu pierwszemu pracodaw-
ca zapewni wiêcej napojów. Warto
wiedzieæ, ¿e regulamin obowi¹zuj¹-
cy w danej firmie mo¿e szczegó³owo
okreœlaæ, ile napoju przys³uguje po-
szczególnym pracownikom.

Prawo nie okreœla rodzaju napojów,
które powinien zapewniæ szef. Naj-
czêœciej jest to woda mineralna. Nic
nie stoi jednak na przeszkodzie, by
pracodawca wydawa³ gotowe soki w
kartonach lub butelkach albo te¿ za-
gêszczone soki, które pracownicy
mog¹ rozcieñczyæ wod¹.

W ka¿dym zak³adzie pracy s¹ inne
zwyczaje dotycz¹ce wydawania na-
pojów ch³odz¹cych. Ka¿dy z nich jest
w³aœciwy, jeœli tylko napoje trafiaj¹

O kilka stopni w dó³

- Pracodawca nie musi byæ in-
formowany, kto z za³ogi repre-
zentowany jest przez konkretn¹
zak³adow¹ organizacjê zwi¹z-
kow¹ przed zaistnieniem spra-
wy indywidualnej. Ten rodzaj in-
formacji nie nale¿y do kategorii
informacji wynikaj¹cej ze sto-
sunku pracy w relacji pracow-
nik - pracodawca - uwa¿a prof.
Alina Wypych-¯ywicka z Uni-
wersytetu Gdañskiego.

Coraz czêœciej pracodawcy doma-
gaj¹ siê od organizacji zak³adowej po-
dania imiennej listy cz³onków zwi¹z-
ku. Najczêœciej powo³uj¹ siê na art. 30
ust. 1 i 21 ustawy o zwi¹zkach zawo-
dowych, mówi¹cy ¿e w indywidual-
nych sprawach wynikaj¹cych ze sto-
sunku pracy, w których prawo pracy
zobowi¹zuje pracodawcê do wspó³-
dzia³ania z zak³adow¹ organizacj¹
zwi¹zkow¹, jest on zobowi¹zany
zwróciæ siê do organizacji o informa-
cjê o pracownikach korzystaj¹cych z
jej obrony. Zwi¹zki nie podaj¹ list swo-
ich cz³onków, obawiaj¹c siê, ¿e skoñ-
czy siê to dla tych pracowników zwol-
nieniem z pracy, albo nie przed³u¿e-
niem umowy o pracê, jeœli by³a to

umowa na czas okreœlony.
Jednym z takich przypadków jest

Spó³dzielnia Mleczarska Polmlek-
Maækowy w Gdañsku. W grudniu
ubieg³ego roku pracodawca wyst¹pi³
o przedstawienie listy cz³onków zwi¹z-
ku. W piœmie do komisji zak³adowej
nie poda³ ani przyczyny, ani podstawy
prawnej swojego wyst¹pienia. - Co
kwarta³ przedstawiamy pracodawcy
aktualn¹ liczbê pracowników, którzy
s¹ cz³onkami zwi¹zku oraz listê osób
chronionych. ¯¹danie listy cz³onków
zwi¹zku uznaliœmy za bezpodstawne
- mówi Zbigniew Sikorski, przewod-
nicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ
"S" w Spó³dzielni Polmlek-Maækowy.
Po kilku dniach, czêœæ pracowników
otrzyma³a bez konsultacji ze zwi¹z-
kiem, wypowiedzenia z pracy. Zwi¹z-
kowcy zdecydowali siê sprawê oddaæ
do s¹du.

Zdaniem prof. dr hab. Aliny Wy-
pych-¯ywickiej z Uniwersytetu Gdañ-
skiego pracodawca nie musi byæ in-
formowany, kto z za³ogi reprezento-
wany jest przez konkretn¹ zak³adow¹
organizacjê zwi¹zkow¹ przed zaistnie-
niem sprawy indywidualnej. Ten ro-
dzaj informacji nie nale¿y do katego-
rii informacji wynikaj¹cej ze stosun-

ku pracy w relacji pracownik - praco-
dawca. Nale¿y ona do tych, których
Ÿród³o stanowi przynale¿noœæ organi-
zacyjna, a nie wiêŸ prawna miêdzy
podmiotami. Tym samym nie ma ona
wp³ywu na wype³nianie obowi¹zków
przez obie strony stosunku pracy. Sko-
ro tak, pracodawca nie musi posiadaæ
wiedzy na temat przynale¿noœci, jako
¿e ta wiedza nie ma wp³ywu na reali-
zacjê wzajemnych zobowi¹zañ stron
w stosunku pracy. Staje siê ona ko-
nieczna w przypadkach przewidzia-
nych prawem (je¿eli wymagaj¹ tego
przepisy). Na przyk³ad pracodawca nie
mo¿e rozpocz¹æ realizacji obowi¹zku
wynikaj¹cego z art. 38 § 1 k.p. (za-
miar zwolnienia pracownika zatrud-
nionego na czas nieokreœlony), art. 52
§ 3 (rozwi¹zanie umowy o pracê po
konsultacji z zak³adow¹ organizacj¹
zwi¹zkow¹) czy art. 112 § 1 (opinio-
wanie przez organizacjê zwi¹zkow¹
sprzeciwu pracownika wobec kary za-
stosowanej wobec niego przez praco-
dawcê), je¿eli wstêpnie nie ustali czy
organizacja zwi¹zkowa reprezentuje
podmiot zatrudniany.

Domaganie siê od zak³adowej orga-
nizacji zwi¹zkowej (zak³adowych or-
ganizacji zwi¹zkowych) listy czy wy-

Co i kiedy pracodawca mo¿e wiedzieæ?

do pracowników we w³aœciwej iloœci.
Wiêkszoœæ pracodawców wydaje
podw³adnym napoje w jednej z czte-
rech form:
- raz na miesi¹c - pracodawca raz

w miesi¹cu lub w innych, ustalo-
nych odstêpach czasu wydaje ka¿-
demu pracownikowi okreœlon¹
iloœæ napojów; iloœæ ta powinna
wystarczyæ na zaspokojenie pra-
gnienia a¿ do czasu, gdy praco-
dawca po raz kolejny wyda napo-
je,

- w sta³ym miejscu - niektórzy sze-
fowie wskazuj¹ swoim podw³ad-
nym jedno ustalone miejsce, gdzie
w razie potrzeby mog¹ oni pobie-
raæ napoje ch³odz¹ce; mo¿e to byæ
magazyn lub sekretariat firmy,

- z dystrybutora - coraz wiêksz¹
popularnoœci¹ cieszy siê udostêp-
nianie pracownikom dystrybuto-
ra z wod¹ mineraln¹,

- z dostaw¹ do pracownika - jeœli
wykonujesz pracê poza siedzib¹
firmy, pracodawca mo¿e dostar-
czaæ ci ch³odne napoje wprost do
miejsca, gdzie wykonujesz swoje
obowi¹zki.

Prawo gwarantuje nie tylko dostêp

do napojów, ale i mo¿liwoœæ spo¿y-
cia ich w higienicznych warunkach.
To szczególnie wa¿ne da pracowni-
ków, którzy wykonuj¹ ciê¿k¹, fi-
zyczn¹ pracê w warunkach dalekich
od komfortu. Po pierwsze, pracodaw-
ca musi zadbaæ o to, abyœ na czas spo-
¿ycia napoju móg³ przerwaæ pracê. Po
drugie, powinien zapewniæ mo¿li-
woœæ umycia r¹k przed piciem. Jeœli
nie ma takiej mo¿liwoœci, musi do-
starczyæ napoje w zamkniêtym opa-
kowaniu, które umo¿liwia spo¿ycie
napoju bez koniecznoœci przelewania
go do kubka.

Ch³odz¹ce napoje to nie wszystko.
Pracodawca ma równie¿ obowi¹zek
dostarczenia wody, która bêdzie wy-
korzystywana do zapewnienia higie-
ny i do celów gospodarczych. Ka¿dy
pracownik, nawet ten zatrudniony
przy "czystej" pracy biurowej, musi
mieæ mo¿liwoœæ umycia r¹k i sch³o-
dzenia twarzy w ci¹gu dnia pracy.
Ka¿dy pracownik musi mieæ zapew-
niony dostêp co najmniej do:

- 30 litrów wody,
- 90 litrów, jeœli praca jest brudz¹ca

lub jest wykonywana w wysokiej
temperaturze,

- 120 litrów, jeœli pracownik ma
kontakt z substancjami szkodliwy-
mi, truj¹cymi lub zakaŸnymi albo
z py³ami powoduj¹cymi silne za-
brudzenie.

Podstawa prawna

- Rozporz¹dzenie Rady Ministrów
z dnia 28 maja 1996 roku w spra-
wie profilaktycznych posi³ków i
napojów (Dz.U nr 60, poz. 279)

- Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze-
œnia 1997 roku w sprawie ogól-
nych przepisów bezpieczeñstwa i
higieny pracy (tekst jednolity:
DzU z 2003 roku nr 169, poz.
1650)

- Ustawa Kodeks pracy z dnia 26
czerwca 1974 roku (tekst jednoli-
ty: DzU z 1998 roku nr 21, poz.
94, z póŸniejszymi zmianami)

kazu osób objêtych ochron¹ zwi¹z-
kow¹ zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 usta-
wy zwi¹zkowej, wykracza, zdaniem
prof. Wypych-¯ywickiej poza cel, dla
którego zosta³y zebrane.

"Przyjêcie za³o¿enia, ¿e powinnoœæ
udostêpniania listy pracowników ob-
jêtych ochron¹ zwi¹zkow¹ i jej aktu-
alizowanie nale¿y do obowi¹zków or-
ganizacji, jako ¿e realizuje ustawowe
obowi¹zki zwi¹zku zawodowego
(obrona praw pracowniczych) budzi
zastrze¿enia" - czytamy w opinii prof.
Wypych. Nieuprawnione jest twier-
dzenie, ¿e z racji obrony praw pracow-
niczych, na organizacji zwi¹zkowej
spoczywa powinnoœæ udzielenia infor-
macji dotycz¹cych pracowników ob-
jêtych ochron¹ zwi¹zkow¹ i czuwanie
nad jej aktualnoœci¹. Wydaje siê, ¿e ele-
mentów obrony pracownika, o której
mowa w art. 1 ustawy o zwi¹zkach za-
wodowych przy wypowiedzeniu, na-
le¿y poszukiwaæ raczej w fakcie reali-
zacji informacji o korzystaniu przez
pracownika z ochrony zwi¹zkowej,
zg³aszanie zastrze¿eñ, w przypadku
ustalenia bezzasadnoœci wypowiedze-
nia (art. 38 § 2 k.p.), czy mo¿liwoœæ
udzia³u organizacji zwi¹zkowej w po-
stêpowaniu spornym przed s¹dem.

Negatywnie o udostêpnianiu praco-
dawcom danych osobowych cz³on-
ków zwi¹zku wypowiedzia³ siê rów-
nie¿ Generalny Inspektorat Danych
Osobowych. W opinii GIODO praco-
dawca w swoich dzia³aniach powinien
powstrzymaæ siê przed gromadzeniem
danych o pracowniku, w sytuacji, gdy
nie zamierza w stosunku do niego po-
dejmowaæ kroków, które uzasadnia³y-
by koniecznoœæ zwrócenia siê do
zwi¹zków zawodowych o przekaza-
nie informacji, czy korzysta on z ich
obrony. Tym samym brak jest uzasad-
nienia dla przekazania przez zak³a-
dow¹ organizacjê zwi¹zkow¹ wyka-
zu wszystkich pracowników, bêd¹cych
cz³onkami zwi¹zku.

Dzia³ Informacji KK

Pe³na treœæ opinii prof. Aliny
Wypych-¯ywickiej znajduje siê na
stronie http://www.solidar-
nosc.org.pl/eksperci/news/2008/
biuroprawne/05_maj.pdf . Opinie
G³ównego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych znaleŸæ mo¿-
na pod adresem http://www.solidar-
nosc.org.pl/eksperci/news/2008/
biuroprawne/05_maj.pdf
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Fiaskiem zakoñczy³y siê ponie-
dzia³kowe negocjacje p³acowe w
przychodni w Ogrodzieñcu.

Dyrekcja proponuj¹c podwy¿ki p³ac,
maj¹ce obowi¹zywaæ od maja, "zapo-
mnia³a" bowiem o jednym pracowni-
ków - prze³o¿onej pielêgniarek, która
dziwnym zbiegiem okolicznoœci jest
jednoczeœnie liderk¹ zak³adowej "Soli-
darnoœci". Pozostali zatrudnieni mieli na
sta³e otrzymaæ podwy¿ki nieco wy¿sze
od ustalonych na pierwsze cztery mie-
si¹ce bie¿¹cego roku. Wynagrodzenia
zasadnicze lekarzy - w stosunku do gru-
dniowych - maj¹ wzrosn¹æ o 540 z³, a
pielêgniarek o 270 z³.

- Brak podwy¿ki dla prze³o¿onej pie-
lêgniarek oznacza, ¿e od maja zarabiaæ
bêdzie ona mniej ni¿ dotychczas. Czyli
zamiast podwy¿ki mia³aby obni¿kê wy-
nagrodzenia - mówi Ma³gorzata Gra-
bowska, przewodnicz¹ca "Solidarno-
œci" Pracowników Ochrony Zdrowia w

Zawierciu. - Na takie praktyki nie mo¿e
byæ zwi¹zkowej zgody.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cym do koñca
kwietniem porozumieniem p³acowym
wynagrodzenie wszystkich pielêgnia-
rek, w tym tak¿e ich prze³o¿onej, zo-
sta³o podniesione o 250 z³. Jednocze-
œnie obni¿enie szefowej œredniego per-
sonelu p³acy do poziomu z ubieg³ego
roku dyrekcja zamierza³a przeprowa-
dziæ po cichu, nie umieszczaj¹c jej w
tabeli podwy¿ek. Na pytanie zwi¹zko-
wych negocjatorów dlaczego w tabeli
nie ma prze³o¿onej pielêgniarek, dyrek-
tor z rozbrajaj¹c¹ szczeroœci¹ odpar³:-
A mia³em...

- Dyrektor kolejny raz pokazuje, ¿e
mnie nie lubi - dodaje Maria Milej-

ska, prze³o¿ona pielêgniarek w SPZOZ
Ogrodzieniec i jednoczeœnie aktywny
zwi¹zkowiec. - Tylko, ¿e zgodnie z pra-
wem, powinien on oceniaæ i wynagra-
dzaæ moj¹ pracê, a nie kierowaæ siê swo-
imi antypati¹ czy uprzedzeniami.

- Takie praktyki pracodawcy nale¿y
bezwzglêdnie zwalczaæ, zw³aszcza, ¿e
to nie pierwszy przypadek szykanowa-
nia aktywnego zwi¹zkowca w ogro-
dzienieckiej przychodni - dodaje Ma³-

gorzata Benc, szefowa Biura Tereno-
wego Œl¹sko-D¹browskiej "S' w Za-
wierciu. - Kilka miesiêcy temu dyrek-
tor pozbawi³ prze³o¿on¹ pielêgniarek
biurka, stwierdzaj¹c, ¿e nie interesuje
go, gdzie ona pracuje.

Zwi¹zkowcy zapowiadaj¹ tward¹
walkê zarówno o godne podwy¿ki
wynagrodzeñ wszystkich pracowni-
ków, jak równie¿ stanowcze przeciw-
stawienie siê dyskryminacyjnym prak-
tykom dyrekcji oraz utrudnianiu dzia-
³alnoœci zwi¹zkowej. O konkretnych
formach protestu zadecyduje prezy-
dium miêdzyzak³adowej "Solidarnoœci"
Pracowników Ochrony Zdrowia w
Zawierciu. Niewykluczone, ¿e urucho-
miona zostanie procedura sporu zbio-
rowego.                                    (zaw)

„Solidarnoœæ” i kilka innych
zwi¹zków zawodowych nie
podpisa³y porozumienia z
kierownictwem Poczty Pol-
skiej.

W poniedzia³ek 26 maja nego-
cjacje zakoñczyli natomiast przed-
stawiciele pozosta³ych 32 zwi¹z-
ków zawodowych. Zgodnie z nim
podwy¿ka w Poczcie Polskiej ma
wynieœæ 400 z³ na jeden etat od 1
sierpnia, dodatkowo na jeden etat
ma przypaœæ 400 z³ w formie bo-
nów, wyp³aconych do koñca roku.

Pawe³ Jêdrzejewski z poczto-
wej "Solidarnoœci" wyjaœnia, ¿e

"S" nadal postuluje podwy¿kê 400
z³ na jeden etat od 1 stycznia 2008
roku. W czwartek 29 maja odbê-
dzie siê posiedzenie komitetu
strajkowego "S", w którym
wezm¹ równie¿ udzia³ przedsta-
wiciele innych zwi¹zków, które
nie przyst¹pi³y w poniedzia³ek do
porozumienia. Zapadn¹ wtedy
decyzje co do dalszych rozmów z
kierownictwem Poczty. - NSZZ
"Solidarnoœæ" nie zmienia na ra-
zie terminu strajku, wyznaczone-
go na 3 czerwca - powiedzia³ Jê-
drzejewski.

wg

Pocztowe

porozumienie bez

„Solidarnoœci”

Szykanowanie zerem
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Jeszcze do 3 czerwca w Ron-
dzie Sztuki w Katowicach
mo¿na obejrzeæ intryguj¹c¹
wystawê „Od wêgla do kra-
jobrazu postindustiralnego
widzianego oczami arty-
stów”.

Ekspozycja powsta³a w ramach
miêdzynarodowego projektu
C.O.A.L. Przygotowana zosta³a
przez artystów z Polski, Niemiec
i Francji. Pokazuje poprzemys³o-
wy krajobraz Górnego Œl¹ska,
francuskiego Nord-Pas-de-Calais
oraz Zag³êbia Ruhry w Niemczech.
Krajobraz ten przedstawiony zosta³
przy u¿yciu ró¿nych form m.in.:
obrazów na œcianach, wydruków

cyfrowych i przeŸroczystych map.
Artyœci prezentuj¹cy swoje pra-

ce na wystawie, wczeœniej przez
kilka dni przebywali w ka¿dym z
tych regionów. Poznawali jego
kulturê i tradycjê oraz wspó³cze-

sne problemy. Na Œl¹sku mieli
mo¿liwoœæ zjazdu na kopalniany
przodek.

Jednym z najbar-
dziej szokuj¹cych
eksponatów jest do-
mek sklecony z drew-
nianych odpadów,
blachy, kartonu  i czê-
œci mebli, podobny do
takiego, jaki na ha³-
dach buduj¹ bezrobot-
ni. Jego wnêtrze nie
jest dostêpne, ale
zwiedzaj¹cy mo¿e
us³yszeæ cich¹ muzy-
kê i przez okno obej-
rzeæ projekcjê zdjêæ
ukazuj¹cych wylud-
nione osiedla i zapo-
mniane instalacje
przemys³owe.

Warto zatrzymaæ
siê przy bry³ach wêgla
poruszaj¹cych siê na
¿elaznej konstrukcji.
S¹ one umieszczone
na ró¿nych wysoko-
œciach, ka¿da bry³a

Ok. 100 tys. wiernych uczest-
niczy³o w niedzielê w Piel-
grzymce Mê¿czyzn i M³o-
dzieñców do Sanktuarium
Maryjnego w Piekarach Œl¹-
skich.

Na piekarskiej kalwarii pielgrzy-
mów powita³ metropolita katowic-
ki arcybiskup Damian Zimoñ. -
Patrz¹c na swoisty lêk przed rozu-
mian¹ po bo¿emu wspólnot¹ ma³-

¿eñsk¹, jaki dzisiaj panuje w wie-
lu m³odych sercach, trzeba przypo-
mnieæ, ¿e ma³¿eñstwo naprawdê
mo¿e byæ Ÿród³em szczêœcia i mi-
³oœci. Trzeba na nowo rozradowaæ
siê i zachwyciæ piêknem tej ma³-
¿eñskiej i rodzinnej wspólnoty. To
pomys³ Boga i nie mo¿emy tego
zeœwiecczaæ, laicyzowaæ. Bracia,
pamiêtajmy o tym! - wo³a³ metro-
polita katowicki.

Homiliê z piekarskiego szczytu
wyg³osi³ metropolita warszawski
abp Kazimierz Nycz. - Wielkoœæ
mê¿czyzny w ¿yciu, pracy zawo-
dowej, rodzinie, powinna byæ wiel-
koœci¹ poprzez s³u¿bê - mówi³ ka-
p³an. Metropolita warszawski pod-
kreœli³, ¿e duchowoœæ ka¿dego
mê¿czyzny-chrzeœcijanina zbudo-
wana jest na wiernoœci zasadom
wytrwa³oœci, niez³omnoœci i pra-
woœci. Te zasady powinny byæ
szczególnie realizowane w rodzi-
nie. Mê¿czyzna jako m¹¿ i ojciec
powinien byæ szafarzem domowe-
go Koœcio³a - dawaæ w³aœciwy
wzór wynikaj¹cy z wiary. - Mê¿o-
wie, broñcie do koñca waszych
rodzin, waszych dzieci i ma³-
¿eñstw. Nic nie mo¿e byæ w sercu
mê¿a i ojca ponad troskê o dobro
¿ony i dzieci - o dobro duchowe
przede wszystkim. S¹ bowiem ro-
dziny, gdzie chleba nikomu nie bra-
kuje, ale brakuje s³owa, wys³ucha-
nia i serdecznej rozmowy - prze-
konywa³ przyjmowany oklaskami
metropolita.

Wed³ug niego, jednym z aspek-
tów problemu czêstych ucieczek
przed ma³¿eñstwem i ojcostwem w
pracê i dba³oœæ o dobra materialne
jest wstyd wielu mê¿czyzn, ¿e w
narzuconym przez œwiat tempie
¿ycia nie potrafi¹ duchowo prze-
wodziæ swojej rodzinie, ¿e brak im

wielkoœci i mocy ducha, którymi
potrafiliby zachwyciæ najbli¿-
szych. W takiej sytuacji - mówi³
abp Nycz - najczêœciej mê¿czyŸni
czuj¹, ¿e pozostaje im tylko zara-
biaæ na dom i trzymaæ w nim ry-
gor zewnêtrznej karnoœci. Powo-
dem tego jest fa³szywe przekona-
nie, ¿e proœba o pomoc jest hañb¹
dla mê¿czyzny, ¿e prawdziwie
twardy i mocny cz³owiek daje so-
bie radê sam. - St¹d ju¿ bardzo bli-

sko do zagubienia i pora¿ki - prze-
strzega³.

Do pielgrzymów swoje s³owa
skierowa³ papie¿ Benedykt XVI.
W nades³anym telegramie nawi¹-
za³ do s³ów Chrystusa. Przeznaczy-
³em Was na to, abyœcie szli i owoc
przynosili i by owoc wasz trwa³.
Jest to wezwanie do dawania œwia-
dectwa wiary, które realizuje siê w
konkrecie codziennego ¿ycia.
Chrystus oczekuje, ¿e znakiem na-
szego œwiadectwa bêd¹ trwa³e
owoce modlitwy, pracy, troski o
rodzinê, o Koœció³ i o dobro wspól-
ne" - napisa³ w telegramie papie¿.

red.

Mê¿owie, broñcie

waszych rodzin!

Na piekarsk¹ kalwariê piechot¹, samochodami i rowerami
przyby³o ok. 100 tys. wiernych

Krajobraz poprzemys³owy

w oczach artystów

Wystawa ukaza³a podobieñ-
stwa trzech regionów wêglo-
wych oraz ich charakterystycz-
ne cechy. Okazuje siê, ¿e Fran-
cuzi i Niemcy lepiej od nas po-
trafi¹ wykorzystaæ poprzemy-
s³owy potencja³, np. zamienia-
j¹c hale produkcyjne na insty-
tucje zwi¹zane z kultur¹.

Bry³y wêgla poruszaj¹ce siê na ¿elaznej konstrukcji

Domek podobny do tego,
jaki na ha³dach buduj¹ bezrobotni

obraca siê i wprawia
w ruch metalow¹
ig³ê. W ten sposób
powstaj¹ specyficzne
dŸwiêki: tarcia, mu-
œniêcia i zgrzyty
wzmocnione przez
g³oœniki.

Uwagê zwiedzaj¹-
cych przykuwa te¿ ta-
œma wykonana z od-
padków. Jest ona
przewijana na olbrzy-
mim walcu, a ka¿de
jej zatrzymanie po-
woduje inny efekt i
przywo³uje inny ob-
raz.

Na kilku monito-
rach mo¿na œledziæ
obrazy z codziennego
¿ycia mieszkañców
Górnego Œl¹ska, któ-
rym towarzysz¹
dŸwiêki p³yn¹ce z g³ê-

bi kopalni.
Polska jest pierwszym krajem, w

którym wystawa zosta³a zaprezen-
towana. Z Katowic trafi do Francji
i Niemiec.

Agnieszka Konieczny

Ireneusz Borowski

- artysta
Poprzemys³owe budynki s¹

pomnikami, œwiadkami mówi¹-
cymi o rozwoju cywilizacji, któ-
ra zosta³a zbudowana rêkami
milionów ludzi. Obecnie pod
wp³ywem polityki i regu³ go-
spodarki wiele kopalni wêgla i
hut zosta³o zamkniêtych. Pozo-
sta³oœci budynków, jak œwiad-
kowie historii, rozmawiaj¹ z
nami o naszych korzeniach, o
naprawdê ciê¿kiej pracy i pra-
gnieniu ¿ycia w nowoczesnym
œwiecie. Mówi¹ nam o wyzysku
i tragediach, które ci¹gle widzi-
my w naszym ¿yciu.

Taœma wykonana z odpadków
zebranych na Œl¹sku, w Nord-Pas-de-

Calais i Zag³êbiu Ruhry


