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Oœwiatowa „Solidarnoœæ” domaga siê natychmiastowego odwo³ania ministrów

Micha³a Boniego, Jolanty Fedak i Katarzyny Hall. Zwi¹zkowcy zapowiadaj¹

protest, jeœli rz¹d nie wywi¹¿e siê z przedwyborczych obietnic. Strajk w oœwiacie

jest coraz realniejszy.

Nie dla rz¹dowych propozycji
Œl¹sko-D¹browska „Solidarnoœæ”
domaga siê od Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarnoœæ” zorganizo-
wania ogólnopolskiej manifestacji
w obronie praw pracowniczych.
W przyjêtym stanowisku Zarz¹d

Regionu Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ "Solidarnoœæ" wyrazi³
stanowczy protest wobec dzia³añ rz¹du "maj¹cych na celu
wprowadzenie zmian w polskim prawie, zmierzaj¹cych do
ograniczenia praw pracowniczych i zwi¹zkowych oraz przed-
stawiaj¹cych kolejn¹ fataln¹ propozycjê reformy systemów:
emerytalnego i zdrowotnego w naszym kraju" - napisali cz³on-
kowie ZR w przyjêtym stanowisku.

Czytaj na stronie 5

Chorzowski park uratowany?
Minister Skarbu Pañstwa prze-
kaza³ Œl¹skiemu Urzêdowi Mar-
sza³kowskiemu pozostaj¹ce w
jego rêkach 26,2 proc. akcji Wo-
jewódzkiego Parku Kultury i
Wypoczynku w Chorzowie.

Minister zastrzeg³, ¿e WPKiW powinien zachowaæ cha-
rakter komunalny lub komunalno-pañstwowy.
Dotychczas samorz¹d województwa posiada³ 26,2 proc.
akcji. Akcje Skarbu Pañstwa wynika³y z udzielonej Parko-
wi pomocy publicznej w wys. 12 mln. 200 tys. z³.

Czytaj na stronie 5

Dzieñ sprawiedliwoœci

w niesprawiedliwym œwiecie

Krzysztof jest pracownikiem
jednej z najwiêkszych firm
ochrony w Polsce. ̄ eby utrzy-
maæ swoj¹ rodzinê pracuje
œrednio po 600 godzin w mie-

si¹cu. Robi tzw. maratony. Pracuje 3-4 dni bez przerwy, po
czym jedzie 160 km do domu, ¿eby odpocz¹æ. Po krótkim
odpoczynku wraca do Warszawy na kolejny "maraton".
Chocia¿ pracuje du¿o ponad zawart¹ w Kodeksie pracy
normê (168 godzin), nie otrzymuje wynagrodzenia za nad-
godziny.

Czytaj na stronie 6
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Krótko Liczba tygodnia... Wieœci
z Biur Terenowych ZR

Napisano

BT Zabrze
11 czerwca w Zabrzu odby³o siê

spotkanie mieszkañców bloków przy
ul. Staromiejskiej z Zarz¹dem Kom-
binatu Koksowniczego w Zabrzu do-
tycz¹ce wykupu mieszkañ zak³ado-
wych nale¿¹cych do Kombinatu.

W spotkaniu uczestniczyli kierow-
nik zabrzañskiego BT Lech Moæko i
zwi¹zkowy prawnik Marek Nowak,
którzy m.in. wyjaœniali emerytowa-
nym pracownikom zak³adu, jakie
mo¿liwoœci wynikaj¹ dla nich z
uchwa³y w sprawie sprzeda¿y miesz-
kañ zak³adowych cz³onkom NSZZ
"S" Kombinatu na ich proœbê.

Zarz¹d Kombinatu chce, by byli i
obecni pracownicy kupili mieszkania
zak³adowe z 90- procentow¹ bonifi-
kat¹. W trakcie spotkania przedstawi-
ciele Kombinatu poinformowali zebra-
nych, ¿e sprzeda¿ mieszkañ powinna
byæ zakoñczona do koñca roku. Pod-
kreœlali, ¿e nikt z kupuj¹cych nie zo-
stanie oszukany ani zmanipulowany.

BT Jastrzêbie Zdrój
9 czerwca odby³o siê comiesiêcz-

ne zebranie przedstawicieli komisji
zak³adowych z obszaru dzia³ania Te-
renowej Sekcji Problemowej Miasta
Jastrzêbie Zdrój i jastrzêbskiego BT.
Zwi¹zkowcy omówili m.in. bie¿¹c¹
sytuacjê w zak³adach pracy oraz za-
poznali siê z harmonogramem tego-
rocznych uroczystoœci z okazji pod-
pisania Porozumienia Jastrzêbskiego.

***
10 czerwca jastrzêbscy zwi¹zkow-

cy wsparli ogólnopolsk¹ manifesta-
cjê s³u¿by zdrowia. Do Czêstochowy
pojechali cz³onkowie "S" KWK "Jas-
Mos", KWK "Zofiówka", Woje-
wódzkiego Szpitala Specjalistyczne-
go nr 2 w Jastrzêbiu, ZOZ-u Rydu³-
towy i szpitala nr 3 w Rybniku.

BT Tarnowskie Góry
25 czerwca o godz. 10. rozpocznie

siê nadzwyczajne zebranie Terenowej
Sekcji Problemowej Powiatu Tarno-
górskiego, w trakcie którego zostan¹
przeprowadzone wybory na nowego
przewodnicz¹cego TSP. Dotychczas
tê funkcjê pe³ni³ Andrzej Ba³chan,
który zrezygnowa³ z przyczyn osobi-
stych.

BT Gliwice
Od 22 do 25 maja ponad 80 zwi¹z-

kowców "S" z gliwickiej Walcowni
Metali Nie¿elaznych wraz z rodzina-
mi podziwia³o na wycieczce uroki
Karkonoszy.

Zwiedzili Szklarsk¹ Porêbê i Kar-
pacz, gdzie m.in. wyci¹giem wyjecha-
li na Wielk¹ Kopê. W Jeleniej Górze
odwiedzili zabytkowe koœcio³y i mu-
zeum miniatur. Wieczory spêdzali
przy ognisku.

BT Zawiercie
Dwa z³ote medale przywioz³a z

rozegranych w Bielsku-Bia³ej Mi-
strzostw Polski Weteranów w tenisie
sto³owym Zofia Wódka, przewod-
nicz¹ca "Solidarnoœci" RPWiK Za-
wiercie. Mistrzowskie tytu³y szefowa

9 czerwca (Gdañsk). Przewodni-
cz¹cy Komisji Krajowej NSZZ
"Solidarnoœæ" Janusz Œniadek
wyst¹pi³ do Neelie Kroes, Komi-
sarz ds. Konkurencji Unii Europej-
skiej, o spotkanie w sprawie sytu-
acji w polskich stoczniach. Przed-
stawiciele "Solidarnoœci" s¹ zanie-
pokojeni nap³ywaj¹cymi z Komi-
sji Europejskiej informacjami o
mo¿liwej decyzji zwrotu pomocy
publicznej przez stocznie. Mo¿e to
doprowadziæ do upadku ca³ego
sektora okrêtowego w Polsce i
utraty miejsc pracy przez setki ty-
siêcy osób. Zdaniem zwi¹zkow-
ców, fatalna w skutkach decyzja
Komisji Europejskiej mo¿e tak¿e
nadwyrê¿yæ d³ugo w Polsce budo-
wane zaufanie do instytucji Unii
Europejskiej. "Ka¿da strona ma
swoje racje; wiemy, ¿e Komisja
wiele razy przesuwa³a wyznaczo-
ne terminy. Jednak nasz¹ racj¹ jest
przede wszystkim ochrona miejsc
pracy i uratowanie przedsiê-
biorstw, które mog¹ byæ konkuren-
cyjne na œwiatowych rynkach.
Europa ju¿ przegrywa konkuren-
cjê ze stoczniami azjatyckimi, a li-
kwidacja polskich stoczni pog³êbi
ten proces" - czytamy w liœcie prze-
s³anym przez przewodnicz¹cego
"S" do Neelie Kroes.
Tymczasem stoczniowe zwi¹zki
zawodowe podjê³y ju¿ decyzjê o
proteœcie. W pi¹tek 20 czerwca
stoczniowcy z Gdañska maj¹ pi-
kietowaæ w Warszawie. Natomiast
piêæ dni póŸniej ok. 350 przedsta-
wicieli "Solidarnoœci" ze Stoczni
Gdynia i Szczecin zamierza pro-
testowaæ w Brukseli. Ten drugi
protest zosta³ zaplanowany na
dzieñ przed spotkaniem Aleksan-
dra Grada z Neelie Kroes, na któ-
rym minister skarbu ma przedsta-
wiæ poprawiony program restruk-
turyzacji zak³adów.

***
13 czerwca (Siemianowice Œl¹-
skie). W Centrum Leczenia Opa-
rzeñ zmar³ Bogus³aw Sawicki, 44-
letni górnik z kopalni Borynia, ran-
ny w wyniku wybuchu metanu, do
którego dosz³o 4 czerwca. To szó-
sta ofiara tej katastrofy. Zmar³y
osieroci³ troje dzieci. W Siemia-
nowicach wci¹¿ przebywa piêciu
poparzonych górników, a czterej
l¿ej ranni leczeni s¹ w Wojewódz-
kim Szpitalu Specjalistycznym nr
2 w Jastrzêbiu.

***
16 czerwca (Warszawa) Wbrew
zapowiedziom rz¹d nie skierowa³
do konsultacji spo³ecznych projek-
tu ustawy o emeryturach pomosto-
wych. Dopiero pod koniec czerw-
ca Komisja Trójstronna ma zakoñ-
czyæ negocjacje w tej sprawie.
Rz¹dowi i zwi¹zkom wci¹¿ jed-
nak daleko do zbli¿enia stanowisk.
Jak mówi Zbigniew Kruszyñski,
przedstawiciel "Solidarnoœci" w
Komisji Trójstronnej, skierowanie
do konsultacji spo³ecznych projek-
tu ustawy o emeryturach pomosto-
wych,  w której nie bêd¹ uwzglêd-
nione propozycje zwi¹zków oraz
pracodawców, bêdzie ³amaniem
wczeœniejszych ustaleñ rz¹du jesz-
cze z 1998 roku. - Nie zgodzimy
siê na odebranie prawa do wcze-
œniejszych emerytur osobom uro-
dzonym po 31 grudnia 1968 r. Je-
œli teraz nie uda siê przekonaæ rz¹-
du do zmiany stanowiska, to bê-
dziemy o to walczyæ w Sejmie -
dodaje Kruszyñski.

Ok. 30 tys...
... tyle podañ o przyjêcie do pracy wp³ynê³o w tym roku do polskiego gór-

nictwa.
Przez ostatnie lata zatrudnienie w kopalniach wêgla kamiennego spada³o.

W tym roku pojawi³ siê jednak nowy trend. Po raz pierwszy od kilku lat
zatrudnienie w górnictwie mo¿e wzrosn¹æ. Firmy mog¹ przyj¹æ oko³o 10 tys.
Chêtnych jest trzy razy tyle.

Najwiêcej - 18 tys. - szuka pracy w Kompanii Wêglowej. Najwiêksza gór-
nicza spó³ka w Europie zatrudni jednak tylko ok. 6,5 tys. osób. W tym samym
czasie na emeryturê odejdzie 5 tys.

Podobna sytuacja jest w Jastrzêbskiej Spó³ce Wêglowej (JSW), do której
wp³ynê³o ju¿ oko³o 9 tys. podañ (mo¿e j¹ dostaæ najwy¿ej 1,9 tys. osób) i w
Katowickim Holdingu Wêglowym (KHW), który otrzyma³ ponad 2 tys. zg³o-
szeñ, a chce przyj¹æ ok. 1,9 tys. osób.

Spadek zatrudnienia zwi¹zany by³ z ograniczaniem wydobycia, m.in. z li-
kwidacj¹ nierentownych kopalni. Teraz KHW planuje zwiêkszyæ wydobycie
w tym roku o blisko 1 mln ton, a JSW zamierza samodzielnie realizowaæ
niektóre us³ugi zlecane do tej pory firmom zewnêtrznym.

Jak podaje Kompania Wêglowa, œrednia p³aca netto pocz¹tkuj¹cego górni-
ka wynosi w jej kopalniach ok. 1,7 tys. z³ miesiêcznie. Ok. 2 tys. netto mo¿na
zarobiæ na starcie w JSW.

Na przysz³ych górników przez kilka lat bêd¹ co roku czeka³y tysi¹ce miejsc
pracy. W latach 2006-2015 a¿ 63 tys. pracowników górnictwa nabêdzie upraw-
nienia emerytalne, a z tego ponad 55 tys. to górnicy do³owi. Ktoœ ich bêdzie
musia³ zast¹piæ i chocia¿ kopalnie m.in. podpisuj¹ umowy patronackie ze
szko³ami, funduj¹ stypendia, to wcale nie s¹ pewne, ¿e ³atwo im bêdzie o rêce
do pracy. Nastêpuje zmiana pokoleniowa, a ludzie wchodz¹cy na rynek pracy
maj¹ szereg innych propozycji spoza górnictwa, czêsto atrakcyjniejszych fi-
nansowo, a na pewno bezpieczniejszych.

Zwi¹zek zap³aci³ wysok¹ cenê za
okres zaanga¿owania siê w tworze-
nie AWS, a potem firmowanie reform
rz¹du Jerzego Buzka. Rekordowy
dziœ odsetek pozytywnych ocen dzia-
³alnoœci Solidarnoœci to dowód na to,
¿e decyzja o wycofaniu siê z polityki
okaza³a siê s³uszna. Dla zwi¹zków za-
wodowych przychodzi okres prospe-
rity.(…)

Z majowego badania CBOS wyni-
ka, ¿e 35 proc. Polaków dobrze oce-
nia dzia³alnoœæ Solidarnoœci. Warto
przypomnieæ, ¿e w grudniu 2001
roku, czyli w trzy miesi¹ce po klêsce
wyborczej AWS, tak¹ opiniê wyra-
¿a³o zaledwie 10 proc. ankietowanych
(dla porównania: aktywnoœæ OPZZ
pozytywnie ocenia dziœ 26 proc. Po-
laków). Decyzja o wycofaniu siê So-
lidarnoœci z bezpoœredniego zaanga-
¿owania w politykê przynosi zwi¹z-
kowi korzyœci.

Jacek Rybicki, sekretarz Komisji
Krajowej: - Rzeczywiœcie, cezura
grudnia 2001 roku jest dosyæ zna-
mienna. W polskim spo³eczeñstwie
organizacje, które zajmuj¹ siê dzia-
³alnoœci¹ stricte polityczn¹ s¹ ocenia-
ne nies³ychanie negatywnie. Widaæ to
choæby po tym, jak Polacy oceniaj¹
w³adze samorz¹dowe, które w wielu
przypadkach nie s¹ uto¿samiane z
jak¹œ opcj¹ polityczn¹, a jak krytycz-
nie patrz¹ na sejm, senat czy partie.
W oczywisty sposób Solidarnoœæ, któ-
ra odesz³a od wizerunku organizacji
politycznej poprawia swoje notowa-
nia.

Zwraca uwagê ogromny spadek
liczby osób negatywnie oceniaj¹cych
dzia³ania zwi¹zku - z ponad 70 proc.
w grudniu 2001 roku do 32 proc.
obecnie. Co jeszcze wp³ynê³o na po-
prawê spo³ecznego wizerunku Soli-
darnoœci?

- Do wzrostu notowañ na pewno

przyczyni³a siê profesjonalizacja dzia-
³añ zwi¹zku, choæby w dziedzinie po-
zyskiwania cz³onków. Solidarnoœæ
jest obecna tam, gdzie ludzie jej po-
trzebuj¹ - odpowiada Jacek Rybicki.
- Istotna jest te¿ poprawa sytuacji
ogólnej spo³eczeñstwa. W roku 2001
by³ do³ek koniunktury. Od tego cza-
su nastêpuje i wzrost p³ac, i spadek
bezrobocia. To skutkuje wzrostem
optymizmu spo³ecznego, a on prze-
k³ada siê na rosn¹ce zaufanie do ta-
kich organizacji, jak Solidarnoœæ.

Tak¿e kampanie: "Niskie p³ace ba-
rier¹ rozwoju Polski" i "Polska przy-
jazna pracownikom" wpisuj¹ siê w
spo³eczne oczekiwania. Zdaniem so-
cjologa Dariusza Kucharskiego z
³ódzkiego Oœrodka Prac Spo³eczno-
Zawodowych Solidarnoœæ, w ostat-
nich miesi¹cach widaæ lokalnie, tzn.
w zak³adach. Wiêcej ludzi, szczegól-
nie m³odych, ma œwiadomoœæ, ¿e
zwi¹zek w ich firmie dzia³a.

- Teraz przysz³o piêæ minut dla
zwi¹zków zawodowych, które po-
winny wyjœæ do ludzi z konkretn¹ pro-
pozycj¹. Tym bardziej ¿e oni chc¹
przystêpowaæ i widaæ to w ró¿nych
bran¿ach i wielu miejscach w kraju -
podkreœla Dariusz Kucharski. - Zacz¹³
siê wyœcig o p³ace i spad³o, w porów-
naniu z rokiem ubieg³ym, zadowole-
nie Polaków z pracy. Co prawda lu-
dzie mniej boj¹ siê utraty zatrudnie-
nia, bo widz¹, ¿e s¹ potrzebni i nie
ma ich kim zast¹piæ, ale z drugiej stro-
ny wysokoœæ pensji i sposób trakto-
wania przez prze³o¿onych pozostaj¹
dalekie od oczekiwañ. Nagrodê zdo-
bêdzie ten zwi¹zek, który najlepiej
odpowie na te oczekiwania, bêdzie
potrafi³ wyci¹gn¹æ rêkê do ludzi. A
to robi siê nie wielkimi kampaniami
spo³ecznymi, ale prac¹ na dole - w
zak³adach.

Piêæ minut Solidarnoœci
(Tygodnik Solidarnoœæ, Krzysztof Œwi¹tek, 20 czerwca 2008 r.)

zak³adowej "S" z zawierciañskich
wodoci¹gów wywalczy³a w grze po-

jedynczej oraz podwójnej. Jej de-
blow¹ partnerk¹ by³a Helena Jab³oñ-
ska z Jastrzêbia. Co ciekawe mistrzy-
nie gry podwójnej spotka³y siê wcze-
œniej w finale singla. Zofia Wódka nie
odda³a w nim seta.

Bêd¹ca ca³y czas czynn¹ zawod-
niczk¹, trenerk¹ i sêdzi¹ sportowym
Zofia Wódka z powodzeniem ³¹czy
sportow¹ pasjê z dzia³alnoœci¹ zwi¹z-
kow¹, co doceniaj¹ pracownicy. Prze-
wodnicz¹c¹ zak³adowej "Solidarno-
œci" zosta³a ona wybrana jednog³o-
œnie.

***
Choæ minê³o ju¿ pó³ roku od sko-

munalizowania Rejonowego Przed-
siêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanaliza-
cji (RPWiK) w Zawierciu, jego pra-
cownicy nadal nie wiedz¹, kiedy
otrzymaj¹ nale¿ne im udzia³y.

- Ju¿ kilka miesiêcy temu zwrócili-
œmy siê do ministra Skarbu Pañstwa
o przekazanie za³odze przys³uguj¹-
cych jej z mocy prawa udzia³ów -
mówi Zofia Wódka, przewodnicz¹-
ca "Solidarnoœci" RPWiK Zawiercie.
- Niestety sprawa najwyraŸniej ugrzê-
z³a w ministerialnych gabinetach i
tylko zwi¹zkowa interwencja mo¿e
rozwi¹zaæ problem.

Do objêcia udzia³ów ma prawo 260
pracowników, zatrudnionych w za-
wierciañskich wodoci¹gach w mo-
mencie komercjalizacji przedsiêbior-
stwa w koñcu lat 90. Nadal pracuje w
RPWiK nieco ponad 190 z przysz³ych
"udzia³owców".

Dla pracowników wodoci¹gów
wa¿na jest nie tylko otrzymanie przy-
s³uguj¹cych udzia³ów, ale przede

wszystkim poprawa sytuacji
finansowej spó³ki.

- Trudno powiedzieæ, aby
kontroluj¹ce spó³kê w³adze
miasta dzia³a³y szybko, ale w
koñcu zwolniono ludzi, któ-
rzy ci¹gu nieco ponad roku
nie tylko sprawili, ¿e RPWiK
zamiast milionowego zysku
przynosi starty, a przy tym za-
mierza³o dramatycznie pod-
nieœæ ceny wody - mówi Ma³-

gorzata Benc, szefowa Biura Tere-
nowego Œl¹sko-D¹browskiej "S" w
Zawierciu. - Na podwy¿kê cen nie
zgodzi³a siê jednak Rada Miejska.

W minionym tygodniu rada nad-
zorcza RPWiK postanowi³a, ¿e pra-
cê straci³ Leszek W¹cha³a, prezes
RPWiK s³yn¹cy z prób zaplanowa-
nia awarii oraz jego zastêpca, czyli
ca³y zarz¹d spó³ki. Nowe w³adze maj¹
zostaæ wybrane w drodze konkursu.
Do czasu jego rozstrzygniêcia firm¹
kierowaæ bêdzie jeden z cz³onków
rady nadzorczej.                        (zaw)

Zofia Wódka z (niewielk¹)

czêœci¹  zdobytych trofeów

sportowych
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– Chcê abyœcie poznali - aby
wszyscy pracuj¹cy w tym kra-
ju poznali - ¿e wasze sprawy
s¹ bliskie Papie¿owi i s¹ bli-
skie Koœcio³owi – Te s³owa
Jan Pawe³ II wypowiedzia³ 14
czerwca 1999 r. w Sosnowcu,
w trakcie swojej siódmej piel-
grzymki do Ojczyzny.

Minê³o ju¿ dziewiêæ lat od wizyty
Papie¿a w Zag³êbiu, a Jego s³owa
wci¹¿ s¹ aktualne, mimo, ¿e etap
transformacji gospodarczej mamy ju¿
za sob¹ i zmieni³a siê sytuacja na ryn-
ku pracy.

- Nie mo¿emy zapominaæ o Bo¿ej
perspektywie wspó³tworzenia, która
nadaje wszelkim ludzkim wysi³kom
w³aœciwy sens i godnoœæ. Bez niej pra-
ca ³atwo mo¿e byæ pozbawiona swe-
go wymiaru podmiotowego. Wów-
czas przestaje byæ wa¿ny cz³owiek,
który j¹ wykonuje, a liczy siê jedynie
jej wartoœæ materialna. Cz³owiek nie
jest ju¿ traktowany jako sprawca i
twórca, ale jako narzêdzie produkcji
- mówi³ do wiernych Jan Pawe³ II w
Sosnowcu. Papie¿ podkreœli³, ¿e za-
gro¿enie przedmiotowego traktowa-
nia pracownika pojawia siê "gdy ra-
chunek ekonomiczny usprawiedliwia

pozbawienie pracy kogoœ, kto wraz z
ni¹ traci wszelkie perspektywy na

utrzymanie siebie i rodziny". - Dzie-
je siê tak równie¿, gdy dla zwiêksze-
nia produkcji odmawia siê pracow-
nikowi prawa do odpoczynku, do tro-
ski o rodzinê, do wolnoœci w podej-
mowaniu decyzji o kszta³cie w³asnej
codziennoœci. Jest tak zawsze, gdy
wartoœæ pracy jest okreœlana nie po-
przez wysi³ek cz³owieka, ale przez
cenê produktu - co powoduje, ¿e wy-

nagrodzenie nie odpowiada trudowi
- doda³ Ojciec Œwiêty.

Zwróci³ siê wówczas równie¿ do
pracowników, których przestrzeg³
przed przedmiotowym traktowaniem
pracy. - Tak¿e ten, kto podejmuje pra-
cê, mo¿e ulec pokusie traktowania jej
w sposób przedmiotowy, jedynie jako
Ÿród³o materialnego wzbogacenia.
Praca mo¿e zdominowaæ ¿ycie cz³o-
wieka do tego stopnia, ¿e przestanie
on dostrzegaæ potrzebê troski o zdro-

... o w³asnoœci œrodków
produkcji

- W³asnoœæ nabywa siê przede
wszystkim przez pracê. Po to, aby
s³u¿y³a pracy. (...) Pozostaje nie do
przyjêcia stanowisko sztywnego ka-
pitalizmu. (...) Po¿¹danych i wielo-
rakich reform nie mo¿na dokonaæ
przez apriorytycznie pojêt¹ likwida-
cjê w³asnoœci prywatnej œrodków
produkcji. Wypada bowiem zauwa-
¿yæ, ¿e proste odebranie owych
œrodków produkcji z r¹k prywat-
nych w³aœcicieli nie jest wystarcza-
j¹ce do uspo³ecznienia w sposób za-
dawalaj¹cy. (...) O uspo³ecznieniu
mo¿na mówiæ tylko wówczas, kie-
dy zostanie zabezpieczona podmio-
towoœæ spo³eczeñstwa, to znaczy,
gdy ka¿dy na podstawie swojej pra-
cy, bêdzie móg³ siebie równoczeœnie
uwa¿aæ za wspó³gospodarza wiel-
kiego warsztatu pracy, przy którym
pracuje wraz ze wszystkimi - ency-
klika Laborem exercens, rozdzia³
"Praca a w³asnoœæ".

... o godnoœci pracy
- Problem pracy jest nadzwyczaj

œciœle zwi¹zany z problemem sensu
ludzkiego ¿ycia. Dziêki tej wiêzi pra-
ca staje siê problemem natury ducho-
wej. (...) Jeœli wiêc praca winna s³u-
¿yæ dobru cz³owieka, jeœli program
postêpu mo¿e byæ realizowany tyl-
ko przez pracê, to czy istnieje pod-
stawowe prawo oceny postêpu we-
d³ug nastêpuj¹cego kryterium: Czy
praca rzeczywiœcie s³u¿y cz³owieko-
wi? Czy odpowiada jego godnoœci?
- fragment przemówienia wyg³oszo-
nego przez Jana Paw³a II 15 czerwca
1982 r. podczas konferencji Miêdzy-
narodowego Biura Pracy.

- Poprzez pracê staje siê cz³owiek
bardziej cz³owiekiem. (...) Ale te¿ pra-
ca zawsze winna byæ zorganizowa-
na, aby podnosiæ cz³owieka w jego
godnoœci, a nie degradowaæ - s³owa
wypowiedziane przez Papie¿a w lip-
cu 1986 r. w stolicy Kolumbii

... o prawie robotników do
zrzeszania siê

- Prawo do swobodnego zrzesza-
nia siê jest podstawowym prawem

tych wszystkich, którzy s¹ zwi¹za-
ni ze œwiatem pracy i stanowi¹
wspólnotê pracy. Jest to prawo ka¿-
dego cz³owieka pracy, by nie pozo-
staæ samotnym lub odosobnionym.
(...) Cz³owiek pracy sam musi pod-
j¹æ obronê prawdy i prawdziwej
godnoœci swej pracy. W konsekwen-
cji nie wolno ludziom pracy unie-
mo¿liwiæ wykonywania tej odpo-
wiedzialnoœci zwi¹zanej z obowi¹z-
kiem liczenia siê z dobrem wspól-
nym ca³ej zbiorowoœci - fragment
przemówienia wyg³oszonego przez
Jana Paw³a II 15 czerwca 1982 r.
podczas konferencji Miêdzynarodo-
wego Biura Pracy.

- Naczelnym celem zwi¹zku za-
wodowego musi byæ rozwój cz³o-
wieka i wszystkich ludzi pracy. (...)
By³oby Ÿle, gdyby zabrak³o solidar-
noœci pomiêdzy pracownikami
wówczas, kiedy warunki pracy po-
garszaj¹ siê i wzrastaj¹ nadu¿ycia i
arogancja ludzi wykorzystuj¹cych
uprzywilejowane pozycje, aby przy-
w³aszczaæ sobie prawa, które im siê
nie nale¿¹ - kwiecieñ 1987 r. Beu-
nos Aires

... o godnej zap³acie za pracê
i Porozumieniu Gdañskim

- Za pracê ludzk¹ trzeba p³aciæ. Za
p³acê ludzk¹ trzeba zap³aciæ. I rów-
noczeœnie: na pracê cz³owieka nie
sposób odpowiedzieæ sam¹ zap³at¹.
Przecie¿, jako osoba nie jest on tylko
"wykonawc¹", lecz jest wspó³twórc¹
dzie³a, które powstaje na warsztacie
pracy. Ma zatem prawo do stanowie-
nia równie¿ o tym warsztacie. Ma
prawo do pracowniczej samorz¹dno-
œci - czego wyrazem s¹ miêdzy in-
nymi zwi¹zki zawodowe: niezale¿-
ne i samorz¹dne, jak podkreœlano
w³aœnie tu, w Gdañsku. (...) "Umo-
wy gdañskie" pozostan¹ w dziejach
Polski wyrazem tej w³aœnie narasta-
j¹cej œwiadomoœci ludzi pracy odno-
œnie dl ca³ego ³adu spo³eczno-moral-
nego na polskiej ziemi - Gdañsk,
czerwiec 1987 r.

ak

•ród³o: Ks. Mieczys³aw Maliñski

"Jan Pawe³ Wielki. Droga do œwiê-

toœci".

Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II
podczas swoich pielgrzymek
po œwiecie bardzo du¿o mówi³
o biedzie, niesprawiedliwoœci
i sytuacji robotników wykorzy-
stywanych przez pracodaw-
ców.

Niektóre rozwa¿ania papieskie
maj¹ charakter nie tyle teologiczny,
co ekonomiczny. Zdaniem ks. Mie-
czys³awa Maliñskiego Papie¿ Polak

Jest trzecia droga
wskaza³, ¿e obok systemów, które siê
nie sprawdzi³y i przynios³y milionom
istnieñ ludzkich ból i cierpienie - XIX
kapitalizmu i komunizmu marksi-
stowskiego - mo¿e istnieæ "trzecia
droga". Jest ni¹ system, który szanu-
je prawo w³asnoœci i wolny rynek,
równoczeœnie zaœ zobowi¹zuje w³a-
dze rz¹dowe do troski o najs³abszych
obywateli, aby zagwarantowaæ im
status spo³eczny godny cz³owieka.

Z nauczania Jana Paw³a II...

Godnoœæ pracy zale¿y od ludzkiego sumienia

Minê³o ju¿ 9 lat od pamiêtnej wizyty Jana Paw³a II

w Sosnowcu, a Jego s³owa wci¹¿ s¹ aktualne. To w³aœnie

tutaj zwracaj¹c siê do robotników i bezrobotnych podkreœla³,

¿e godnoœæ pracy zale¿y od ludzkiego sumienia

wie, o rozwój w³asnej osobowoœci, o
szczêœcie najbli¿szych - ostrzega³ Jan
Pawe³ II i doda³, ¿e godnoœæ pracy
zale¿y od ludzkiego sumienia.

Tegoroczne obchody rocznicy pa-
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pieskiej wizyty w Zag³êbiu trwa³y
dwa dni i po³¹czone zosta³y ze spo-
tkaniem m³odzie¿y z diecezji sosno-
wieckiej. Uœwietni³ je koncert Piotra
Rubika.                                       ak
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Przedsiêbiorstwo Energetyki
Cieplnej w Katowicach jest
jedyn¹ spó³k¹ nale¿¹c¹ do
grupy Tauron, która nie ma
podpisanego pakietu gwa-
rancji pracowniczych.

W pozosta³ych zak³adach kon-
cernu gwarancje obowi¹zuj¹ do
2015 r. - W chwili, gdy by³y one
negocjowane przedsiêbiorstwem
zarz¹dza³ syndyk - mówi Czes³aw
Kiszkalewicz, przewodnicz¹cy
"S" w PEC Katowice.

Do przekazania firmy nowemu
zarz¹dowi dosz³o 19 maja. Od tej
pory organizacje zwi¹zkowe do-
magaj¹ siê trójstronnego pisemne-
go zapewnienia ze strony praco-

dawcy i w³aœciciela, ¿e do momen-
tu wynegocjowania pakietu utrzy-
mane zostan¹ miejsca pracy. Na
taki zapis nie zgadza siê w³aœciciel
spó³ki.

W przedsiêbiorstwie przeprowa-
dzone zosta³o referendum. 92%
pracowników, którzy wziêli w nim
udzia³, opowiedzia³o siê za za-
ostrzeniem akcji protestacyjnej.
Zwi¹zkowcy zapowiadaj¹ wstrzy-
manie dostaw ciep³ej wody do ok.
400 tys. odbiorców w Katowicach,
Siemianowicach Œl¹skich, Chorzo-
wie, Mys³owicach i Œwiêtoch³owi-
cach. Protest mo¿e rozpocz¹æ siê
ju¿ 27 czerwca.

Agnieszka Konieczny

12 czerwca o pó³nocy strajku-
j¹cy pocztowcy zawiesili ak-
cjê protestacyjn¹.

To wynik porozumie-
nia podpisanego miê-
dzy przedstawicielami
pocztowej "Solidarno-
œci" i dyrekcj¹ Poczty
Polskiej. Dyrekcja zo-
bowi¹za³a siê, ¿e nie bê-
dzie wyci¹ga³a konse-
kwencji wobec pracow-
ników, którzy podjêli
strajk. Pocztowa "S"
pozostaje w sporze z
pracodawc¹ i zapowia-
da, ¿e do rozmów o
podwy¿kach wróci je-
sieni¹.

W zwi¹zku z zawie-
szeniem strajku na Po-
czcie Polskiej, zaplano-
wana przez Komisjê
Krajow¹ na 13 czerwca

- Mijaj¹ce pó³rocze by³o dla Cie-
bie bardzo pracowite, ale dziê-
ki temu mo¿emy wraz z Tob¹
cieszyæ siê Twoimi znakomity-
mi sportowymi sukcesami...

To by³ okres intensywnych trenin-
gów. Pierwsz¹ zwyciêsk¹ walkê
stoczy³em w Lublinie z Gruzinem
Aleksandrem Benidze, a póŸniej
w katowickim Spodku obroni³em
mistrzowski pas w pojedynku z
Francuzem Sebastianem Spengle-
rem. Ostatni sukces odnios³em w
maju w Legnicy, gdzie pokona³em
Francuza Louisa Mimoute. 17
zwyciêstw, które w su-
mie odnios³em na za-
wodowym ringu, upla-
sowa³y mnie na wyso-
kiej, 25 pozycji w ran-
kingu WBC. W tej fe-
deracji kategoria ju-
nior-œrednia skupia naj-
wiêcej zawodników.
Wprawdzie w nazwie
mojego mistrzowskie-
go tytu³u zawarte jest
s³owo "m³odzie¿owy",
ale chcia³em podkre-
œliæ, ¿e pojedynki z
moim udzia³em s¹ do-
ros³e. W zawodowym
boksie tytu³ "m³odzie-
¿owy" odnosi siê do
zawodników m³odych,
uznanych przez fede-
racjê, a bêd¹cych na
pocz¹tku swojej bok-
serskiej kariery.
- Dotychczas walczy³eœ z nama-

lowanym na plecach logo "S",
a w trakcie walki w Legnicy po
raz pierwszy zaakcentowa³eœ
swoj¹ regionaln¹ to¿samoœæ,
prezentuj¹c napis "Solidar-
noœæ Œl¹sko-D¹browska". Czy
tak ju¿ pozostanie?

Uto¿samiam siê i bêdê promowa³
Œl¹sko-D¹browsk¹ "S", bo do niej
nale¿ê. Gdy by³em bardzo m³odym
zawodnikiem to marzy³em o wier-
nych kibicach, dopinguj¹cych
mnie w trakcie walk i teraz te ma-
rzenia siê spe³niaj¹. Najlepszym
przyk³adem jest moja walka w Lu-
blinie i w katowickim "Spodku".
Tam ca³e rzesze cz³onków "S" zgo-
towa³y mi niezwykle ciep³e przy-
jêcie. Natomiast do Legnicy dwo-
ma autobusami przyjechali kibice
z Bytomia. PrzywieŸli ze sob¹ fla-
gê z napisem "Bytomska Solidar-
noœæ zawsze z Damianem Jona-
kiem". To by³o super! Wraz z nimi
przyjecha³a orkiestra górnicza z
KWK "Miechowice", która przed
rozpoczêciem pojedynku zagra³a
dla mnie, podobnie jak w Spodku,
Mazurka D¹browskiego. To œwiet-
nie, ¿e przy okazji moich walk kul-
tywowana jest regionalna tradycja.
- Niektórzy z góry zak³adaj¹, ¿e

za promowaniem przez Ciebie

"Solidarnoœci" na ringu musi
staæ niez³a kasa...

Bzdura. Jestem i bêdê cz³onkiem
Zwi¹zku i tego siê nie wstydzê.
Mimo, ¿e nie pracujê ju¿ w kopalni,
to wci¹¿ p³acê sk³adki. Ca³y œwiat
wie, jaki jest wk³ad "S" w rozwój
demokracji i ruchu zwi¹zkowego.
"S" od pocz¹tku by³a wspierana
przez Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II,
który dla mnie jest najwiêkszym au-
torytetem. A skoro nasz Papie¿ ota-
cza³ "S" tak szczególn¹ opiek¹ i
trosk¹, to myœlê, ¿e nie ma w tym
nic z³ego, jeœli ja na ringu, przy oka-

zji sportowych walk, wraz z kibica-
mi z "S", promujê bezinteresownie
Zwi¹zek, do którego nale¿ê.
- Kiedy zobaczymy Ciê znów w

akcji?
Kolejn¹ walkê stoczê 18 paŸdzier-
nika w Zabrzu, gdzie wyst¹piê na
gali boksu zawodowego. Bêdê bro-
niæ mistrzowskiego pasa oraz wal-
czyæ o nowy. To bêdzie bardzo ciê¿-
ki pojedynek,  licz¹cy, nie jak dotych-
czas 10. rund, lecz 12. Je¿eli bêdê
skuteczniejszy ni¿ mój przeciwnik,
to bêdê móg³ siê ubiegaæ o prawo do
walki o najwy¿sze laury w zawodo-
wym boksie. Liczê, ¿e równie¿ w
Zabrzu, nie zawiod¹ mnie kibice z
"S" i ze Œl¹ska. W tym roku czeka
mnie jeszcze walka rankingowa,
któr¹ stoczê prawdopodobnie w
Niemczech, albo w Kielcach. Mam
nadziejê, ¿e rezultat tego pojedynku
uplasuje mnie w pierwszej 20-ce w
rankingu WBC w kategorii junior-
œredniej.
- Ju¿ rozpocz¹³eœ przygotowania

do tego pojedynku?
Nie, startujê dopiero 23 lipca w Za-
kopanem. Teraz muszê troszeczkê
odpocz¹æ, na³adowaæ akumulatory,
wyjechaæ z ¿on¹ przynajmniej na 10-
dniowy urlop, podczas którego wy-
³¹czê telefon. Mamy bardzo niewie-
le czasu na prywatnoœæ.

Z Damianem Jonakiem, m³odzie¿owym mistrzem œwiata

w boksie w kategorii junior-œredniej federacji WBC, cz³onkiem
„Solidarnoœci”, rozmawia Beata Gajdziszewska.

PEC bez gwarancji

pracowniczych
Grupa Tauron Polska Energia

(wczeœniej Energetyka Po³udnie
S.A.) to jeden z najwiêkszych pol-
skich podmiotów gospodarczych.
Dysponuje kapita³em wartym ok.
14 miliardów z³ i zatrudnia oko³o
20 tys. osób.

W 2007 r. Skarb Pañstwa wniós³
do Energetyki Po³udnie akcje Po-
³udniowego Koncernu Energetycz-
nego, krakowskiego Enionu, Ener-
giiPro Koncernu Energetycznego z
Wroc³awia oraz Elektrowni Stalo-
wa Wola.

W sk³ad Tauronu wchodz¹ rów-
nie¿ m. in. Enion Energia, Pierw-
sza Kompania Handlowa Polska
Energia i Elektrociep³ownia Tychy.

Strajk na Poczcie

zawieszony

Z pocztowcami solidaryzowali siê

pracownicy s³u¿by zdrowia podczas

manifestacji zorganizowanej 10

czerwca w Czêstochowie

pikieta przed Kancelari¹ Premiera
zosta³a odwo³ana.

Jeszcze w ub. roku zwi¹zkow-
cy z „Solidarnoœci” z zak³adów
zrzeszonych w Regionalnej
Sekcji Przemys³u Motoryzacyj-
nego NSZZ „S” postanowili
podj¹æ wspóln¹ walkê o pod-
wy¿ki p³ac dla pracowników i
okreœlili propozycje ich maksy-
malnej i minimalnej wysokoœci.

- Nie chcemy odkrywaæ przed pra-
codawcami, jakie to by³y kwoty, ale
ju¿ mogê powiedzieæ, ¿e odnieœliœmy
sukces. W prawie wszystkich zak³a-
dach uda³o nam siê wynegocjowaæ
podwy¿ki wynagrodzeñ, które w na-

szych za³o¿eniach mia³y byæ minimal-
ne - mówi S³awomir Ciebiera, prze-
wodnicz¹cy "S" w General Motors. -
W wielu firmach podwy¿ki przekro-
czy³y minimum naszych ¿¹dañ.

Ciebiera dodaje, ¿e gdyby zwi¹z-
kowcy wszystkich bran¿ potrafili siê
solidaryzowaæ w sprawie podwy¿ek,
to dla pracodawców by³by to sygna³
ostrzegawczy. Jest zdania, ¿e z do-
œwiadczeñ RSPM NSZZ "S" powin-
ni skorzystaæ zwi¹zkowcy "S" w ca-
³ym kraju. -Wspólne dzia³anie to
ogromny argument w starciu z pra-
codawc¹ - uwa¿a Ciebiera.

B.G.

Wspólna walka

o podwy¿ki

Dobre pó³rocze

Damiana Jonaka
- Ca³a Twoja dotychczasowa ka-

riera pokazuje, ¿e jesteœ urodzo-
ny w czepku. Do tej pory wycho-
dzi³eœ zwyciêsko ze wszystkich
pojedynków...

To prawda, ale ¿ycie nie zawsze mnie
rozpieszcza³o. Na konferencjach pra-
sowych nie ukrywam, ¿e w moim
by³y ró¿ne epizody, m.in. pracowa-
³em jako bramkarz w dyskotece w
Tarnowskich Górach. Wiem, ¿e tam
wszyscy mnie ciep³o wspominaj¹,
mo¿e, dlatego, ¿e radzi³em sobie
przy pomocy s³ownych argumentów,
a nie piêœci. Myœlê, ¿e wszystkie te
doœwiadczenia by³y bardzo dobr¹
lekcj¹.
- Jak skoñczy³a siê internetowa

aukcja charytatywna og³oszona
przez Ciebie na portalu allegro,
tu¿ po walce w Spodku? Do li-
cytacji wystawi³eœ koszulki z
Twoim podpisem i wizerunkiem
oraz z autografami wszystkich
zawodników katowickiej gali.

Dwie firmy z³o¿y³y mi bardzo ko-
rzystne oferty. Wkrótce transakcja
zostanie sfinalizowana, a zaintereso-
wani bêd¹ mogli na ten temat prze-
czytaæ na mojej stronie internetowej
www.damianjonak.com. Pieni¹dze
przeka¿ê Fundacji "Knockout Dys-
trofii" której podopiecznymi s¹ dzie-
ci cierpi¹ce na tê straszn¹ chorobê.
Czêœæ œrodków finansowych wspo-
mo¿e dzia³alnoœæ orkiestry górniczej
z Miechowic, bêd¹cej kontynuato-
rem tradycji górniczej w regionie.
Obecnie orkiestry nie s¹ finansowa-
ne przez kopalnie, musz¹ utrzymy-
waæ siê same. Nie wyobra¿am so-
bie, by któregoœ dnia zabrak³o ich w
œl¹skim krajobrazie.
- Dziêkuj¹ za rozmowê.
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Œl¹sko-D¹browska „Solidar-
noœæ” domaga siê od Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ”
zorganizowania ogólnopolskiej
manifestacji w obronie praw
pracowniczych.

W przyjêtym stanowisku Zarz¹d
Regionu Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ

"Solidarnoœæ" wyrazi³ stanowczy pro-
test wobec dzia³añ rz¹du "maj¹cych na
celu wprowadzenie zmian w polskim
prawie, zmierzaj¹cych do ogranicze-
nia praw pracowniczych i zwi¹zko-
wych oraz przedstawiaj¹cych kolejn¹
fataln¹ propozycjê reformy systemów:
emerytalnego i zdrowotnego w na-
szym kraju" - napisali cz³onkowie ZR
w przyjêtym stanowisku.

"Wzywamy Komisjê Krajow¹
NSZZ "Solidarnoœæ" do podjêcia bar-
dziej stanowczych kroków oraz zorga-
nizowania ogólnopolskiej manifestacji
w Warszawie z udzia³em przedstawi-
cieli wszystkich bran¿ i œrodowisk pra-
cy w Polsce" - g³osi treœæ stanowiska.

Wœród planowanych zmian w Ko-
deksie pracy sprzeciw Œl¹sko-D¹-
browskiej "Solidarnoœci" budz¹ m. in.
zapisy u³atwiaj¹ce pracodawcom
zwalnianie pracowników oraz nowe,
mniej korzystne dla pracowników za-

sady udzielania i obliczania wymiaru
urlopów. Zwi¹zek nie zgadza siê te¿
na przekszta³canie publicznych placó-
wek s³u¿by zdrowia w spó³ki prawa
handlowego. Domaga siê równie¿
przywrócenia zasad dialogu spo³ecz-
nego podczas prac nad systemem eme-
rytalnym oraz zachowania praw do
wczeœniejszych emerytur dla wielu ka-

tegorii zawodowych, m. in. nauczycieli
czy pracowników przeróbki wêgla.

Podczas posiedzenia Zarz¹du Re-
gionu Piotr Duda omówi³ równie¿
przygotowania Zwi¹zku do wrzeœnio-
wych obchodów rocznicy podpisania
Porozumienia Jastrzêbskiego. W tym
roku po³¹czone one zostan¹ z uroczy-
stymi obchodami 20. rocznicy straj-
ków jastrzêbskich 1988 r.

Przewodnicz¹cy podziêkowa³
cz³onkom Œl¹sko-D¹browskiej "So-
lidarnoœci" za udzia³ w czêstochow-
skiej pikiecie w obronie pracowników
s³u¿by zdrowia.

Natomiast wiceprzewodnicz¹cy ZR
Bogdan Biœ przypomnia³, ¿e trwaj¹
konkursy Pañstwowej Inspekcji Pra-
cy - m.in. o tytu³ "Najaktywniejszego
zak³adowego spo³ecznego inspektora
pracy" - i podkreœli³, ¿e mo¿na zg³a-
szaæ kandydatury do tych konkursów.

wg

19 i 20 czerwca S¹d Apelacyjny
w Katowicach rozpatrzy odwo-
³ania od wyroku w sprawie pa-
cyfikacji kopalñ „Wujek” i „Ma-
nifest Lipcowy”, do których do-
sz³o w grudniu 1981 r., w pierw-
szych dniach stanu wojennego.

W maju 2007 r. przed katowickim
s¹dem okrêgowym zakoñczy³ siê trze-
ci proces w tej sprawie i po raz pierw-
szy zapad³y wyroki skazuj¹ce zomow-
ców. Sêdziowie uznali, ¿e cz³onkowie
plutonu specjalnego, którzy brali udzia³
w brutalnych akcjach w œl¹skich kopal-
niach, winni s¹ œmierci dziewiêciu gór-
ników i ranienia kilkudziesiêciu innych.

Byli milicjanci zostali skazani na
kary od 2,5 do 3,5 lat pozbawienia

Oœwiatowa „Solidarnoœæ” do-
maga siê natychmiastowego od-
wo³ania ministrów Micha³a Bo-
niego, Jolanty Fedak i Katarzy-
ny Hall.

Powodem jest nierzetelne i lekcewa-
¿¹ce prowadzenie dialogu ze Zwi¹z-
kiem oraz niewywi¹zywanie siê z wcze-
œniejszych obietnic. Najwiêksze oburze-
nie budzi postawa doradcy premiera
Micha³a Boniego. Jak podkreœlaj¹
zwi¹zkowcy, bez podania jakiegokol-
wiek uzasadnienia, w sposób niedo-
puszczalny, odmawia³ podjêcia dysku-
sji na temat postulatów oœwiatowej "S".
- "Za szczególnie skandaliczne uwa¿a-
my stosowanie krzyku w rozmowach z

partnerami spo³ecznymi. Wobec po-
wy¿szego WZD domaga siê natych-
miastowego wyci¹gniêcia konsekwen-
cji w stosunku do ministra Micha³a Bo-
niego oraz wyznaczenia innego przed-
stawiciela premiera do rozmów ze
zwi¹zkami zawodowymi, który potra-
fi zapewniæ przedstawicielom NSZZ
"Solidarnoœæ" poszanowanie ich usta-
wowych praw i godnoœci" - g³osi treœæ
stanowiska delegatów oœwiatowej "S".

Nauczyciele z "S" chc¹ te¿, by rz¹d
wywi¹za³ siê z obietnic zawartych w
expose premiera. Zwi¹zkowcy nie zga-
dzaj¹ siê np. na rz¹dowe propozycje
dotycz¹ce wczeœniejszych emerytur i
wynagrodzeñ nauczycieli. "Solidar-
noœæ" ju¿ zapowiedzia³a, ¿e wyst¹pi do

Odwo³aæ nierzetelnych ministrów!
ZNP i innych oœwiatowych zwi¹zków
zawodowych o podjêcie wspólnych
dzia³añ protestacyjnych w sprawach
emerytalnych i p³acowych pracowni-
ków oœwiaty. - Realna jest eskalacja
czynnej akcji protestacyjnej œrodowiska
nauczycieli, a w sprawie z³amania za-
sady praw nabytych - z³o¿enie skargi
do Trybuna³u Sprawiedliwoœci w Stras-
bourgu. Aby tego unikn¹æ, domagamy
siê utrzymania zasad emerytalnych dla
nauczycieli - ostrzegaj¹ delegaci.

Zwi¹zkowcy z oœwiaty ju¿ rozpoczêli
dzia³ania protestacyjne. Na pocz¹tek
powsta³y ulotki przypominaj¹ce o nie-
wywi¹zywaniu siê rz¹du z przedwybor-
czych obietnic.

Dzia³ Informacji KK, wg

wolnoœci. Najwy¿szy wyrok - 11 lat
wiêzienia otrzyma³ dowódca plutonu
specjalnego Romuald Cieœlak, który
jako jedyny wci¹¿ przebywa w aresz-
cie. Uniewinniony zosta³ natomiast
Marian Okrutny, by³y wiceszef MO
w Katowicach. Przeciwko jednemu z
milicjantów, który bra³ tylko udzia³ w
akcji w kopalni "Manifest Lipcowy"
sprawa zosta³a umorzona.

Wyrok s¹du okrêgowego zaskar¿y-
³y wszystkie strony procesu. Katowic-
ka prokuratura zakwestionowa³a wy-
rok uniewinniaj¹cy Mariana Okrutne-
go i oczyszczenie go z zarzutu kiero-
wania pacyfikacj¹ kopalni "Wujek".
Uzna³a równie¿, ¿e kary wymierzone
zomowcom s¹ zbyt niskie.

ak

- Nie mo¿emy pozwoliæ, ¿eby
pozbawiono nas ostatniego
uprawnienia, jakim jest mo¿li-
woœæ wczeœniejszego przecho-
dzenia na emeryturê - mówi¹
kolejarze i zapowiadaj¹ ogólno-
polsk¹ manifestacjê i dwugo-
dzinny strajk ostrzegawczy na
prze³omie czerwca i lipca.

Wszystko z powodów rz¹dowego
projeku ustawy o emeryturach pomo-
stowych z 13 maja 2008 r. który zosta³
negatywnie zaopiniowany przez Sek-
cjê Krajow¹ Kolejarzy NSZZ "Soli-
darnoœæ".

- W tej ustawie zabrak³o prac i sta-
nowisk kolejowych, o które wielokrot-
nie wnioskowaliœmy - mówi przewod-
nicz¹cy kolejarskiej "S", Henryk Gry-
mel. - W za³¹cznikach do ustawy zna-

leŸli siê tylko maszyniœci pojazdów
trakcyjnych w transporcie publicznym
i pracownicy zatrudnieni bezpoœred-
nio przy ustawianiu drogi przebiegu
poci¹gu.

Henryk Grymel podkreœla, ¿e w rz¹-
dowych propozycjach pominiêtych
zosta³o wiele stanowisk zwi¹zanych ze
szczególnymi warunkami i o szczegól-
nym charakterze. - Co z pracami wy-
konywanymi w pe³nym wymiarze cza-
su pracy, w ekstremalnych warunkach,
które mog¹ przynieœæ negatywne skut-
ki zdrowotne? - pyta przewodnicz¹cy
kolejarskiej "S".

Zwi¹zkowcy podkreœlaj¹, ¿e zapi-
sy ustawy obejm¹ tylko osoby urodzo-
ne po 31 grudnia 1948 r. i przed 1 stycz-
nia 1968 r., a wartoœæ "pomostówki"
ma wynieœæ zaledwie 70 proc. przy-
sz³ej emerytury.

Sekcja Krajowa Kolejarzy "S" do-
maga siê opcji zerowej", czyli utrzy-
mania dotychczasowych uprawnieñ.
Zgodnie z nimi na wczeœniejsz¹ eme-
ryturê maj¹ prawo przechodziæ wszyst-
kie osoby zatrudnienie w PKP przed 1
stycznia 1999 r., które wykonywa³y
prace w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze. Wiek wy-
magany do uzyskania tego œwiadcze-
nia to 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mê¿-
czyzn.

Agnieszka Konieczny

Minister Skarbu Pañstwa przeka-
za³ Œl¹skiemu Urzêdowi Marsza³-
kowskiemu pozostaj¹ce w jego
rêkach 26,2 proc. akcji Woje-
wódzkiego Parku Kultury i Wy-
poczynku w Chorzowie.

Minister zastrzeg³, ¿e WPKiW po-
winien zachowaæ charakter komunal-
ny lub komunalno-pañstwowy.

Dotychczas samorz¹d województwa
posiada³ 26,2 proc. akcji. Akcje Skarbu
Pañstwa wynika³y z udzielonej Parko-

wi pomocy publicznej w wys. 12 mln.
200 tys. z³.

W piœmie wystosowanym do mini-
stra Skarbu w marcu przez marsza³ka
Bogus³awa Œmigielskiego, podkreœlo-
na zosta³a spo³eczna rola Parku w ¿yciu
mieszkañców regionu. Marsza³ek
przedstawi³ w nim równie¿ plany mo-
dernizacji Parku.

W kwietniu radni Sejmiku Woje-

wództwa Œl¹skiego, podjêli uchwa³ê o
wydzieleniu Ogrodu Zoologicznego ze
struktur WPKiW i utworzeniu jednost-

Nie dla rz¹dowych

propozycji

Apelacja

w sprawie „Wujka”
Kolejarze zapowiadaj¹ protest

19 czerwca o godz. 12.00 pod
Urzêdem Rady Ministrów w War-
szawie odbêdzie siê ogólnopolska
demonstracja w obronie praw eme-
rytalnych kolejarzy.

Andrzej Batog, przewodnicz¹cy
„Solidarnoœci” w WPKiW:

- Wreszcie wœród pracowników
Parku zapanowa³ optymizm. S¹ spo-
kojniejsi o swoj¹ przysz³oœæ. W mar-
cu, na wniosek przewodnicz¹cego
Œl¹sko-D¹browskiej "S" Piotra
Dudy, zwo³ane zosta³o posiedzenie
Wojewódzkiej Komisji Dialogu Spo-
³ecznego, poœwiêcone problemom
Parku. Wtedy okaza³o siê, ¿e dla tego
obiektu wszyscy decydenci chc¹ jak
najlepiej, ale nie kwapi¹ siê do pod-
jêcia dzia³añ, które uzdrowi³yby sy-
tuacjê finansow¹ Parku. Zmobilizo-
wani zostali dopiero przez "S".

Chorzowski park uratowany?
ki bud¿etowej. W ten sposób ograni-
czone zosta³y straty spó³ki. Niewyklu-
czone, ¿e w przysz³oœci zoo powróci do
struktur Parku, ale wczeœniej ta spó³ka
musi staæ siê na tyle dochodowa, aby
sprostaæ dodatkowemu obci¹¿eniu fi-
nansowemu. Jeszcze w tym miesi¹cu
zgromadzenie wspólników podejmie
decyzjê o podwy¿szeniu kapita³u spó³-
ki o 400 tys. z³. Œrodki zostan¹ przezna-
czone na opracowanie planu general-
nego modernizacji Parku.                           B.G.

- Antypracownicza postawa rz¹du musi spotkaæ siê z reakcj¹

„Solidarnoœci” - uwa¿aj¹ cz³onkowie Zarz¹du Regionu

Komunalizacja WPKiW to szansa na jego rozwój
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Harmonogram szkoleñ

na II pó³rocze 2008 r.
Nr Termin Rodzaj
turn. szkolenia szkolenia

I 01- 05.09 Wybrane elementy prawa pracy

II 08 - 12.09 Ogólnozwi¹zkowe

III 15 - 19.09 Tworzenie i negocjowanie
uk³adów zbiorowych pracy

IV 22 - 26.09 Prawo pracy cz. II

V 29.09 - 03.10 Wybrane elementy prawa pracy

VI 06.10 - 10.10 Skarbnicy OZ i Kom. Rewizyjne

VII 13.10 - 17.10 Skuteczny dzia³acz,
Lider w NSZZ "Solidarnoœæ"

VIII 27.10 - 31.10 Wybrane elementy prawa pracy

IX 03.11 - 07.11 Wsparcie kole¿eñskie

X 03.11 - 07.11 Prawo pracy cz. II

XI 10.11 - 14.11 Ogólnozwi¹zkowe

XII 17.11 - 21.11 Negocjowaæ mo¿na wszystko

XIII 24.11 - 28.11 Wybrane elementy prawa pracy

XIV 01.12 - 05.12 Skarbnicy OZ i Kom. Rewizyjne

XV 08.12 - 12.12 Skuteczny dzia³acz,
Lider w NSZZ "Solidarnoœæ"

XVI 15.12 - 19.12 Tworzenie i negocjowanie
Uk³adów Zbiorowych Pracy

„Wróæmy do oœmiogodzinne-
go dnia pracy” apeluj¹ pra-
cownicy ochrony zrzeszeni
w NSZZ „Solidarnoœæ”. 15
czerwca zwi¹zkowcy na ca-
³ym œwiecie obchodzili Miê-
dzynarodowy Dzieñ Sprawie-
dliwoœci.

Krzysztof jest pracownikiem
jednej z najwiêkszych firm ochro-
ny w Polsce. ̄ eby utrzymaæ swoj¹
rodzinê pracuje œrednio po 600
godzin w miesi¹cu. Robi tzw. ma-
ratony. Pracuje 3-4 dni bez prze-
rwy, po czym jedzie 160 km do
domu, ¿eby odpocz¹æ. Po krótkim
odpoczynku wraca do Warszawy
na kolejny "maraton". Chocia¿ pra-
cuje du¿o ponad zawart¹ w Kodek-
sie pracy normê (168 godzin), nie
otrzymuje wynagrodzenia za nad-
godziny.

Podobnie pracuj¹ jego koledzy i
kole¿anki z firm ochrony. Z infor-
macji zebranych przez NSZZ "So-
lidarnoœæ" wynika, ¿e pracownicy
ochrony to jedna z najgorzej wy-
nagradzanych grup zawodowych w
Polsce. Dodatkowo, coraz czêœciej
zanika u nich oœmiogodzinny dzieñ
pracy.

Aby móc zapewniæ utrzymanie
rodzinom, wiêkszoœæ pracowni-
ków ochrony pracuje œrednio po
300 godzin w miesi¹cu, w skraj-
nych przypadkach nawet 500 go-
dzin. Oznacza to pracê po kilkana-
œcie godzin dziennie, bez upraw-
nieñ wynikaj¹cych z pracy w go-
dzinach nadliczbowych (Kodeks

pracy przewiduje np. dodatkowo
100 proc. stawki za pracê w nocy
oraz niedziele i œwiêta). Aby unik-
n¹æ p³acenia nadgodzin, pracodaw-
cy najczêœciej zawieraj¹ umowê o

pracê na pe³ny etat, za który pra-
cownik otrzymuje minimalne wy-
nagrodzenie. Natomiast w spó³ce
zale¿nej zawierana jest umowa zle-
cenie, na podstawie której pracow-
nicy otrzymuj¹ wynagrodzenie za
pozosta³e godziny pracy.

Stawki za godzinê pracy w
ochronie nale¿¹ do najni¿szych.
Œrednia stawka w bran¿y wynosi
5,60 z³ brutto za godzinê. W przy-
k³adowym rozliczeniu - pracuj¹c
codziennie przez 5 dni roboczych
po 14 godzin, pracownicy ochro-
ny mog¹ zarobiæ 1680 z³ brutto.
Znane s¹ te¿ przypadki, ¿e pracow-
nicy nie maj¹ w ogóle umów o pra-
cê. Œwiadcz¹ pracê na podstawie
umowy o dzie³o albo umowy zle-
cenia, wtedy nie maj¹ prawa do

Górnicze centrale zwi¹zkowe
przyjê³y stanowisko w spra-
wie utrzymania uprawnieñ
emerytalnych dla pracowni-
ków zak³adów przeróbki wê-
gla zatrudnionych w warun-
kach szczególnych lub w
szczególnym charakterze.

Powodem opracowania tego do-
kumentu s¹ rz¹dowe plany uchwa-
lenia, bez konsultacji ze stron¹ spo-
³eczn¹, ustawy o emeryturach po-

Duñska Socjalistyczna Partia
Ludowa (SF) zapowiedzia³a
przeznaczenie w przeliczeniu
2,7 mln euro na utworzenie
nowego zwi¹zku zawodowe-
go skupiaj¹cego g³ównie Po-
laków.

Jak powiedzia³ szef SF Villy So-
vndal, zwi¹zek mia³by skupiaæ ro-
botników z nowych pañstw UE
pracuj¹cych w duñskim przemyœle
budowlanym i monta¿owym. SF
ocenia ich liczbê na ponad 20 tys.,
z czego ogromn¹ wiêkszoœæ stano-
wi¹ obywatele polscy. Z grupy tej
zaledwie 3-4 proc. nale¿y do duñ-
skich zwi¹zków zawodowych.

Z wypowiedzi przewodnicz¹ce-
go SF wynika, ¿e "polski" zwi¹zek
mo¿e powstaæ w ci¹gu 3 - 4 lat i
powinien byæ afiliowany przy duñ-
skim ruchu zwi¹zkowym. Moty-
wem tworzenia takiej organizacji
jest chêæ ochrony duñskiego ryn-
ku pracy. Rosn¹ca liczba mniej

wymagaj¹cych pracowników
mo¿e, zdaniem Sovndala, dopro-
wadziæ do powstania równoleg³e-
go "rynku taniej pracy". Perspek-
tywa ta wywo³uje ju¿ niepokój o
trwa³oœæ i skutecznoœæ przepisów
reguluj¹cych duñski model zatrud-
nienia. Równie wa¿nym zadaniem
nowego zwi¹zku ma byæ ochrona
jego cz³onków przed oszustwami
p³acowymi i wykorzystywaniem
braku znajomoœci duñskich prze-
pisów i praw.

Socjalistyczna Partia Ludowa
jest parti¹ opozycyjn¹. W wybo-
rach 2007 r. uzyska³a 13 proc. g³o-
sów i wprowadzi³a do parlamentu
23 deputowanych.

Duñskie zwi¹zki zawodowe ju¿
og³aszaj¹ siê w Polsce. Reklamy
zachêcaj¹ce do wstêpowania w ich
szeregi pojawi³y siê m. in. podczas
majowego meczu Polska-Dania na
Stadionie Œl¹skim w Chorzowie.

(na podst. Gazety Prawnej)

p³atnych urlopów i p³atnych zwol-
nieñ lekarskich.

"Solidarnoœæ" od kilku lat inten-
sywnie wspiera ten sektor. Miêdzy-
zak³adowa Organizacja NSZZ "So-

lidarnoœæ" pracowników firm
ochrony, cateringu i sprz¹tania li-
czy ju¿ ponad 4 tys. osób.

Dzia³ Informacji KK

mostowych oraz ustawy Prawo
geologiczne i górnicze.

Zwi¹zkowcy stanowczo doma-
gaj¹ siê utrzymania dotychczaso-
wych zasad nabywania i oblicza-
nia uprawnieñ emerytalnych dla
wszystkich w/w pracowników oraz
odrzucenia wszystkich propozycji
zmian ustawowych zmierzaj¹cych
do zast¹pienia dotychczasowych
uprawnieñ emerytalnych tzw. eme-
ryturami pomostowymi - wygasa-
j¹cymi, które wyd³u¿a³yby wiek

Duñczycy chc¹

polskich zwi¹zkowców
Dzieñ sprawiedliwoœci

w niesprawiedliwym œwiecie

Pracownicy sektora ochrony i firm sprz¹taj¹cych s¹ w Polsce

jedn¹ z najbardziej wykorzystywanych grup zawodowych

Miêdzynarodowy Dzieñ
Sprawiedliwoœci po raz pierw-
szy obchodzono w 1990 roku w
USA jako Dzieñ Sprawiedliwo-
œci Dla Sprz¹taczy. Zosta³ usta-
nowiony, aby uczciæ pamiêæ
pobitych przez policjê demon-
struj¹cych pokojowo pracowni-
ków sprz¹taj¹cych z firmy ISS
w Los Angeles. W wyniku pro-
testów te¿ miêdzynarodowych
firma ISS uzna³a prawo do or-
ganizowania siê w zwi¹zek.

W obronie uprawnieñ

emerytalnych
emerytalny oraz zani¿a³yby wyso-
koœæ œwiadczeñ emerytalnych dla
tych grup zawodowych. ¯¹daj¹
równie¿ utrzymania obiektów i
urz¹dzeñ przeróbki w definicji za-
k³adu górniczego, gdy¿ stanowi¹
one jego integraln¹ czêœæ.

Górnicze centrale zwi¹zkowe
ostrzeg³y, ¿e zignorowanie przez
rz¹d ich ¿¹dañ spowoduje podjê-
cie wspólnych dzia³añ protestacyj-
no-strajkowych.

Red.
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Zaproponowana przez rz¹d
140-z³otowa podwy¿ka obu-
rzy³a œrodowisko akademic-
kie.

Goszcz¹ca w Katowicach mini-
ster nauki i szkolnictwa wy¿szego
Barbara Kudrycka tylko tyle za-
oferowa³a pracownikom nauko-
wym, bibliotekarzom i pracowni-
kom administracji. Naukowcy
przekonywali, ¿e przy obecnym, 4-
procentowym poziomie inflacji jest
to niewielka kwota. Przypominali,
¿e na uczelniach nie by³o podwy-
¿ek od czterech lat.

Œl¹scy akademicy nie dowie-
dzieli siê, jakie pieni¹dze zostan¹
przeznaczone na reformê szkolnic-
twa wy¿szego. W za³o¿eniach ma
ona pomóc rodzimym uczelniom

m.in. w zyskaniu nowej jakoœci i
uznania na œwiecie. Dziêki niej
najlepsi wyk³adowcy byliby do-
brze op³acani, a studenci zyskali-
by fundowane stypendia na projek-
ty badawcze.

Minister zapewni³a, ¿e jeœli nie
zmieni siê poziom rozwoju gospo-
darczego w kraju, to w przysz³ym
roku bud¿et pañstwa przeznaczy 2
mld z³otych na szkolnictwo wy-
¿sze. Czêœæ z tych pieniêdzy mia-
³aby zostaæ przeznaczona na doto-
wanie uczelni flagowych tzw. Kra-
jowych Naukowych Oœrodków
Wiod¹cych. Barbara Kudrycka
wyt³umaczy³a, ¿e nie chodzi o
wybieranie wiod¹cej uczelni, lecz
o wyodrêbnienie w drodze konkur-
su najlepszych w kraju kierunków
studiów. Uczelnie maj¹ce najwiê-

cej KNOW-ów bêd¹ mog³y siê
ubiegaæ o status uczelni flagowych,
dziêki któremu otrzymaj¹ œrodki

Na uczelniach mo¿e byæ gor¹co

Kazimierz Siciñski,
przewodnicz¹cy
Regionalnej Sekcji Nauki
NSZZ „Solidarnoœæ”:

- Jesteœmy na etapie przygoto-
wywania sporu z rz¹dem. Wnio-
sek w tej sprawie trafi³ ju¿ do
Komisji Krajowej. Od d³u¿szego
czasu rz¹d zna listê naszych po-
stulatów. Podstawowy to wzrost
wynagrodzeñ w szkolnictwie wy-
¿szym i nauce. Kwietniowe roz-
mowy w tej sprawie zakoñczy³y
siê fiaskiem. 140 z³ na pracowni-
ka jest nieadekwatne w sytuacji,

gdy od kilku lat nie by³o podwy-
¿ek w szkolnictwie wy¿szym. Upo-
minaliœmy siê o wiêksze
pieni¹dze. Na prze³omie
roku bezskutecznie starali-
œmy siê o 300 mln z rezer-
wy bud¿etowej. Nie mo¿e
byæ tak, by to œrodowisko
ponosi³o skutki zapowiada-
nych reform, dlatego oba-
wiam siê, ¿e na polskich
uczelniach mo¿e byæ gor¹-
co.

Czêœæ za³o¿eñ reformy szkolnic-
twa wy¿szego pokrywa siê z na-

finansowe m.in. na stypendia dla
doktorantów i godziwe pensje dla
wyk³adowców. Zdaniem minister,

zapobiegnie to zatrudnianiu siê na-
uczycieli akademickich na kilka
etatów.                                      B.G.

szymi postulatami, np. zmiana
modelu kariery naukowej czy

kwestie zwi¹zane
z czyteln¹ podle-
g³oœci¹ uczelni tyl-
ko jednemu mini-
strowi. W¹tpliwy
jest pomys³ doce-
lowego podlega-
nia pañstwowych
wy¿szych szkó³
zawodowych sa-

morz¹dom. To mo¿e prowadziæ
do realizacji interesów grupo-
wych.
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Ponad po³owa z nich przewi-
dzia³a s³aby wystêp naszych
pi³karzy na Euro 2012.

A¿ 55 proc. uczestnicz¹cych w
naszej sondzie internetowej prze-
widzia³o, ¿e Polacy po¿egnaj¹ siê
z turniejem ju¿ po 3 meczach. Nie-
stety mieli racjê…

Pi³k¹ interesujê siê od 26 lat,
od pamiêtnych mistrzostw w
Hiszpanii, gdzie zajêliœmy 3
miejsce. To by³ dla mnie pierw-
szy i jedyny okres chwa³y polskie-
go futbolu. No mo¿e jeszcze poza
Igrzyskami w Barcelonie, gdzie
ekipa Wójcika zdoby³a srebro.
Ale przecie¿ pi³ka olimpijska to
zaledwie przedszkole dla praw-
dziwego futbolu i ma siê do Mi-
strzostw Œwiata czy Europy, tak
jak czerwony pasek w podsta-
wówce do doktoratu na uniwer-
sytecie.

Te 26 lat up³ynê³o ludziom w
moim wieku i m³odszym na ci¹-
g³ych rozczarowaniach kolejny-
mi pora¿kami reprezentacji, stra-
conymi szansami zespo³ów klu-
bowych i coraz ni¿szym pozio-
mem pi³ki ligowej. To boli coraz
bardziej, bo œwiat nam ucieka. I
nie chodzi mi o Niemców, Szwe-
dów czy Anglików, z którymi
przegrywamy ju¿ przed meczem
w szatni. O lata odjechali nam
Czesi, Rosjanie, a nawet Turcy
czy Norwegowie, których kiedyœ
pokonywaliœmy w rozmiarach
blisko dwucyfrowych. Ale moje-
go pokolenia tamte zwyciêstwa
specjalnie nie interesuj¹. Doœæ
mamy te¿ ju¿ wspominania We-
mbley, Tomaszewskiego i innych
prehistorycznych zdarzeñ. Jest
teraz rok 2008.

Niestety, dziœ polska pi³ka cier-
pi na nowotwór. I to niezwykle
g³êboko posuniêty. Chore jest
ca³e cia³o, ka¿dy narz¹d i naj-
mniejsza tkanka. PZPN-owi sze-
fuje podejrzane towarzystwo,
dorabiaj¹ce siê na ustawianiu
meczów i up³ynnianiu biletów,
które potem 10 razy dro¿ej mo¿-
na kupiæ pod niemieckim stadio-
nem od Murzynów. W reprezen-
tacji pojawiaj¹ siê grajkowie, dla
których szczytem osi¹gniêcia jest

prawie celny strza³ w trybuny i je-
den gol na 3 mecze, w dodatku ze
spalonego. Kieruje nimi nieomyl-

ny Holender, który "step by step"
zatrudni³ w sztabie szkoleniowym
chyba z 8 swoich rodaków i ka¿d¹
w¹tpliwoœæ kwituje stwierdzeniem
o "polskim drewnianym pude³-
ku".

W lidze jest tak samo. O tym, kto
zagra w ekstraklasie, decyduje w
ostatniej chwili przy flaszce i ³oso-
siu kilku smutnych jegomoœci.
Ka¿dy mecz mo¿na kupiæ albo
sprzedaæ, a jeœli jakimœ cudem po-
jawia siê problem, to zawsze war-
to zadzwoniæ do Fryzjera. Tak
samo jest w A-klasie, tam jednak
wystarczy tylko kilka szeœciopa-
ków, by ustawiæ grê.

Do tego dochodzi tragiczny stan
stadionów i boisk. "Legendarny i
magiczny" Stadion Œl¹ski (w któ-
ry w ostatnich latach wpakowano
setki milionów z³otych) w tej chwi-
li najbardziej nadawa³by siê do
wyburzenia. Kto by³ na nim i mia³

okazjê porównaæ z obiektami bu-
dowanymi w ostatnich latach w
Europie przyzna mi racjê. To sta-

dionowy trup. Nie lepiej jest z bo-
iskami treningowymi i przede
wszystkimi ze szkolnymi i osie-
dlowymi - tam najwa¿niejszy jest
zawsze spokój mieszkañców i
niepodeptana trawa. Dodajmy
do tego bandziorów z bejsbola-
mi niszcz¹cych w³asne kluby
oraz hienodziennikarzy i pseudo-
ekspertów chc¹cych decydowaæ
o sk³adzie reprezentacji. I jesz-
cze politycy, którzy o pi³ce nic nie
wiedz¹, ale wypowiadaj¹ siê tym
chêtniej, im wa¿niejszy jest mecz.

Wszystko to obserwuj¹ sfru-
strowani kibice - tacy jak ja - któ-
rzy widz¹ ca³e to bagno, a mimo
to wci¹¿ je¿d¿¹ na mecze, wydaj¹
pieni¹dze i wierz¹ w zwyciêstwa
i sukcesy. Czego i Pañstwu ¿yczê,
bo pi³ka no¿na to najpiêkniejszy
ze sportów!

Gumihno

Po kompromitacji na Euro 2008 prawdziwi polscy kibice

to w tej chwili najwiêksza wartoœæ naszego futbolu...

Zdj.: dziennik.pl

Listy do redakcji

Mi³oœæ nieodwzajemniona

Internauci

mieli racjê

Jak wypadnie pi³karska reprezentacja

Polski na Euro 2008?

Zapraszamy do nowego g³oso-
wania. Tym razem na stronie
www.solidarnosc-kat.pl pytamy,
czy "Solidarnoœæ" powinna zorga-
nizowaæ ogólnopolski protest w
obronie zapisów Kodeksu pracy i
uprawnieñ emerytalnych.

wg

Reklama p³atna

Przebywaj¹cy z wizyt¹ w Pol-
sce zwi¹zkowcy z japoñskiej
Toyoty byli zdumieni, ¿e w
polskich zak³adach pracy
funkcjonuje kilka organizacji
zwi¹zkowych.

W Japonii zasad¹ jest, ¿e w fir-
mie dzia³a tylko je-
den zwi¹zek zawodo-
wy i nale¿¹ do niego
wszyscy pracownicy.
Tylko w Toyocie or-
ganizacja zwi¹zkowa
liczy 300 tys. osób!

Goœcie z Kraju
Kwitn¹cej Wiœni spo-
tkali siê w siedzibie
Krajowego Sekreta-
riatu Metalowców
NSZZ "Solidarnoœæ"

Kiedy Polska stanie siê Japoni¹?

w Katowicach ze zwi¹zkowcami z
Miêdzyzak³adowej Organizacji
Zwi¹zkowej NSZZ "S" General
Motors. Dyskusja dotyczy³a obro-
ny praw pracowniczych w zdomi-
nowanej przez miêdzynarodowe
koncerny bran¿y motoryzacyjnej.

Japoñczycy, nawi¹zuj¹c do s³ów

Lecha Wa³êsy, który za czasów
swojej prezydentury powiedzia³, ¿e
w Polsce bêdzie druga Japonia,
przez ca³y czas z zainteresowaniem
pytali: Kiedy to nast¹pi? Polacy nie
potrafili odpowiedzieæ...

Red.

Grupa zwi¹zkowców z japoñskiej Toyoty


