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To by³ taki
dobry cz³owiek
El¿bieta £uków, przewodnicz¹ca „Soli-
darnoœci” w Oœrodku Pomocy Spo³ecz-

nej w Gliwicach nie ¿yje. Odesz³a nagle
i niespodziewanie.

Czytaj na stronie 2

Odwo³aj¹

Bo¿enê Borys-Szopê?
Przeciwko odwo³aniu G³ównej Inspektor
Pracy zaprotestowa³ Konwent przewod-
nicz¹cych regionów i sekretariatów bran-
¿owych NSZZ "S". W przyjêtym stano-

wisku zwi¹zkowcy podkreœlili, ¿e dzia-
³ania Inspekcji w ostatnich latach dowio-
d³y jej skutecznoœci, co potwierdzi³y
choæby kontrole legalnoœci zatrudnienia
czy przestrzegania praw pracowniczych
w hipermarketach.

Czytaj na stronie 3

Za³oga Spodka czeka
W³adze Katowic deklaruj¹ chêæ rozmów
z „Solidarnoœci¹” na temat zwolnieñ pra-
cowników ze Spodka.

Do spotkania dojdzie w najbli¿szych
dniach. Spraw¹ zainteresowali siê te¿
katowiccy radni.

Czytaj na stronie 6
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Koledze

Boles³awowi Var Bogya de Csepy

Zastêpcy Przewodnicz¹cego Terenowej Sekcji
NSZZ "Solidarnoœæ" Gliwic i Powiatu Gliwickiego
wyrazy g³êbokiego ¿alu i szczerego wspó³czucia

z powodu œmierci

TEŒCIA
sk³ada

Biuro Terenowe Zarz¹du Regionu
NSZZ "Solidarnoœæ" w Gliwicach,

Terenowa Sekcja NSZZ "Solidarnoœæ" Gliwic
i Powiatu Gliwickiego

oraz

Zak³adowe i Miêdzyzak³adowe Organizacje Zwi¹zkowe
NSZZ "Solidarnoœæ" z obszaru dzia³ania BT w Gliwicach

El¿bieta £uków, przewodnicz¹-
ca „Solidarnoœci” w Oœrodku
Pomocy Spo³ecznej w Gliwi-
cach nie ¿yje. Odesz³a nagle i
niespodziewanie.

- A mieliœmy jeszcze tyle do zro-
bienia - mówi Waldemar Paw³ow-
ski, przewodnicz¹cy Regionalnej
Sekcji Pomocy Spo³ecznej Œl¹sko-
D¹browskiej "S".

Zapamiêtamy j¹ uœmiechniêt¹,
pe³n¹ optymizmu i chêci do ¿ycia. -
By³a niezwykle pracowita,
nigdy nie narzeka³a. Do spo-
tkañ i szkoleñ zwi¹zkowych
wnosi³a wiele pozytywnej
energii. Umia³a ³agodziæ naj-
trudniejsze konflikty - wspo-
mina Paw³owski.

Kole¿anki i koledzy z pra-
cy mówili o niej "dobra ko-
bieta". - Zwracali siê do niej
z ró¿nymi problemami, nie
tylko zwi¹zkowymi. Ela za-
wsze stara³a siê pomóc, szu-
ka³a najlepszego rozwi¹za-
nia. Pustkê, któr¹ zostawi³a
trudno bêdzie wype³niæ - do-
daje.

W gliwickim oœrodku pra-
cowa³a jako pracownik so-
cjalny, zajmowa³a siê m.in.
œwiadczeniami na do¿ywia-
nie dzieci. By³a zaanga¿owana w
prace komisji zak³adowej, funkcjê
przewodnicz¹cej pe³ni³a przez wie-
le lat. Nawet po przejœciu na emery-
turê nie wycofa³a siê z dzia³alnoœci i
nie przesta³a kierowaæ Zwi¹zkiem.
Raz w tygodniu pe³ni³a dy¿ur w ko-
misji, w pozosta³e dni by³a "uchwyt-

na" pod telefonem. Jako cz³onek
Rady Regionalnej Sekcji Pomocy
Spo³ecznej uczestniczy³a w rozmo-
wach w ministerstwie.

- Doskonale zna³a problematykê
pomocy spo³ecznej. Œwietnie koja-
rzy³a fakty, czuwa³a nad przebiegiem
tych rozmów i analizowa³a, czy
wszystko zosta³o powiedziane -
wspomina przewodnicz¹cy Sekcji.

Ela by³a delegatem na WZD Re-
gionu, WZD Regionalnej Sekcji Po-
mocy Spo³ecznej i Regionalny Kon-

gres Sekretariatu Ochrony Zdrowia.
By³a równie¿ cz³onkiem rady Sek-
cji Terenowej "S" Gliwic i Powiatu
Gliwickiego. Przez wiele lat pe³ni³a
funkcjê Spo³ecznego Inspektora Pra-
cy. Ju¿ na emeryturze zaanga¿owa³a
siê w dzia³alnoœæ Caritasu.

Agnieszka Konieczny

Wyrazy najg³êbszego wspó³czucia

z powodu œmierci

naszej Kole¿anki

EL¯BIETY £UKÓW
Przewodnicz¹cej

Miêdzyzak³adowej Organizacji Zwi¹zkowej NSZZ "S"
Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Gliwicach

Rodzinie i Bliskim

w imieniu kole¿anek i kolegów
z Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia

NSZZ "Solidarnoœæ"

sk³ada

przewodnicz¹ca
Halina Cierpia³

Z g³êbokim smutkiem zawiadamiamy o œmierci

Œ. P. RYSZARDA MALIKA
wieloletniego cz³onka Rady Regionalnego

Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarnoœæ"
Regionu Œl¹sko-D¹browskiego.

Wyrazy wspó³czucia

Rodzinie

sk³adaj¹

Kole¿anki i Koledzy z RSEiR NSZZ "Solidarnoœæ".

Ze smutkiem przyj¹³em informacjê o œmierci

 Œ. P. EL¯BIETY £UKÓW
- przewodnicz¹cej NSZZ "Solidarnoœæ" przy OPS

w Gliwicach, cz³onka Prezydium Komisji Koordynacyjnej
przy Biurze  Terenowym w Gliwicach, wiceprzewodnicz¹cej

Regionalnej oraz Krajowej Sekcji Pracowników Pomocy
Spo³ecznej NSZZ "Solidarnoœæ", delegata na WZD Regionu

Œl¹sko-D¹browskiego.

Rodzinie i Przyjacio³om

przekazujê wyrazy wspó³czucia i wsparcia
w tych trudnych chwilach.

W imieniu Œl¹sko-D¹browskiej "Solidarnoœci"
Przewodnicz¹cy Piotr Duda.

Wyrazy serdecznego wspó³czucia

z powodu œmierci

Kole¿anki

EL¯BIETY £UKÓW
Przewodnicz¹cej Miêdzyzak³adowej Organizacji

Zwi¹zkowej NSZZ "Solidarnoœæ"
Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej

Rodzinie i Bliskim

w imieniu

pogr¹¿onych w smutku kole¿anek i kolegów
z Regionalnej Sekcji Pomocy Spo³ecznej

NSZZ "Solidarnoœæ"

sk³ada

przewodnicz¹cy
Waldemar Paw³owski

To by³ taki

dobry cz³owiek

Ela £uków podczas manifestacji
w obronie pracowników gliwickich

DPS-ów, w listopadzie 2007 r.

Napisano

W Polsce jest 40 grup pracowników
chronionych przed zwolnieniem z pra-
cy. Przedsiêbiorcy chc¹ ograniczenia
niczym nieuzasadnionych przywile-
jów

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e zwi¹zkow-
cy, kobiety w ci¹¿y czy na urlopie wy-
chowawczym, a tak¿e osoby w wieku
przedemerytalnym powinni podlegaæ
ochronie przed zwolnieniem z pracy.
Obok nich jednak funkcjonuje kilka-
dziesi¹t grup pracowników korzystaj¹-
cych z takiej ochrony z przyczyn zu-
pe³nie niepowi¹zanych z ich sytuacj¹
zawodow¹ b¹dŸ ¿yciow¹. Ostro¿ne sza-
cunki wskazuj¹, ¿e mo¿e to byæ co naj-
mniej kilkanaœcie tysiêcy osób.

Radni samorz¹dowi, radcowie
prawni, a tak¿e przedstawiciele samo-
rz¹dów zawodowych: izb lekarskich,
aptekarskich czy weterynaryjnych, nie
strac¹ zatrudnienia podczas pe³nienia
swoich funkcji. Czy naprawdê potrzeb-
na im taka ochrona?(…)

Mocn¹ grup¹ s¹ radni samorz¹do-
wi. - S¹ w stanie pracowaæ w najlep-
szym razie dwa dni w tygodniu. Mimo
to prawo gwarantuje im wyp³atê pen-
sji, choæ nie ma ich w pracy - zauwa¿a
Witold Polkowski, ekspert Konfede-
racji Pracodawców Polskich. - Takie-
go pracownika nie mo¿na jednak zwol-
niæ bez zgody rady. Nie s³ysza³em, by
jakakolwiek rada w Polsce wyrazi³a na
to zgodê.

- Gdy np. chodzi o kobiety w ci¹¿y,
taka ochrona jest uzasadniona - mówi
dr Gra¿yna Spytek-Bandurska, eks-
pert z PKPP Lewiatan. - Zupe³nie ina-
czej jest, gdy ochrona nie ma ¿adnego
zwi¹zku z zatrudnieniem u konkretne-
go pracodawcy. Dlaczego np. decyzja
o zwolnieniu pracownika, który naru-
szy³ prawo, ma zale¿eæ od zgody rady
gminy? To s¹ tacy sami pracownicy
jak wszyscy inni.

Dlatego pracodawcy na forum Ko-
misji Trójstronnej rozmawiaj¹ ju¿ z
rz¹dem, by ograniczyæ liczbê chronio-
nych pracowników. Na pierwszy ogieñ
id¹ radni w gminach, powiatach i wo-
jewództwach, a tak¿e radcowie praw-
ni zatrudnieni na etatach. Odebranie
przywilejów wywo³a z pewnoœci¹ ich
ogromne niezadowolenie.

- Ochrona przed zwolnieniem gwa-
rantuje niezale¿noœæ opinii prawnych
wydawanych na potrzeby firmy, w któ-
rej jesteœmy zatrudnieni - mówi nam
radca prawny zatrudniony na etacie w
jednym z warszawskich przedsiê-
biorstw. Przyznaje jednak, ¿e w razie
konfliktu z pracodawc¹ radcowie rzad-
ko korzystaj¹ z tej ochrony. Ta grupa
zawodowa nie ma bowiem ¿adnych
problemów ze znalezieniem nowej po-
sady.

Mimo g³osów wskazuj¹cych, ¿e
trzeba bardziej radykalnie ograniczyæ
mo¿liwoœæ korzystania z ochrony,
uprzywilejowanych ci¹gle przybywa.
Ostatnio do³¹czyli do nich bowiem
pracownicy zasiadaj¹cy w radach pra-
cowników, cz³onkowie komitetów ne-
gocjacyjnych spó³ek europejskich oraz
europejskich rad zak³adowych.

Z g³êbokim ¿alem przyjêliœmy wiadomoœæ

o nag³ej œmierci

naszej Kole¿anki

EL¯BIETY £UKÓW,

Przewodnicz¹cej Miêdzyzak³adowej Organizacji
Zwi¹zkowej NSZZ "Solidarnoœæ"

Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Gliwicach.

Wyrazy najg³êbszego wspó³czucia

Rodzinie i Bliskim

sk³adaj¹

kole¿anki i koledzy z gliwickiego Biura Terenowego ZR
i z Terenowej Sekcji Problemowej NSZZ "S" Gliwic

i Powiatu Gliwickiego

Zbyt wiele etatów
jest pod ochron¹

(Rzeczpospolita, Mateusz

Rzemek, 11 sierpnia 2008)
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Œl¹sko-D¹browska „Solidar-
noœæ” bêdzie promowaæ od-
powiedzialne wzorce zacho-
wañ w biznesie. Projekt finan-
sowany bêdzie ze œrodków
unijnych.

- Idea biznesu spo³ecznie odpo-
wiedzialnego (CSR - Corporate
Social Responsiblity) oprócz zysku
w swojej dzia³alnoœci uwzglêdnia
równie¿ aspekty spo³eczne, etycz-
ne i ekologiczne - wyjaœnia
Agnieszka Lenartowicz-£ysik z
Biura Szkoleñ Œl¹sko-D¹browskiej
"Solidarnoœci", koordynator pro-
jektu. - Chodzi o osi¹gniêcie rów-
nowagi miedzy dochodowoœci¹ a
interesem spo³ecznym. To element
polityki zrównowa¿onego rozwo-
ju.

W ramach projektu "Promocja
spo³ecznej odpowiedzialnoœci biz-
nesu w województwie œl¹skim"
zorganizowanych zostanie jedna
regionalna i 10 lokalnych konfe-
rencji z udzia³em przedsiêbiorców,
przedstawicieli zwi¹zków zawodo-
wych, samorz¹dowców i organiza-
cji pozarz¹dowych. - Chcemy
wœród goœci tych spotkañ utwier-
dziæ przekonanie, ¿e spo³eczna
odpowiedzialnoœæ mo¿e byæ Ÿró-
d³em sukcesu w biznesie - mówi
Agnieszka Lenartowicz-£ysik. -
St¹d te¿ dobór tematyki konferen-
cji. Omówimy m. in. rolê CSR w
strategii prawid³owego kszta³towa-
nia wizerunku firmy, mo¿liwoœci
uzyskania przewagi konkurencyj-
nej, a tak¿e zwi¹zki pomiêdzy CSR
a procesami restrukturyzacyjnymi.
Wa¿n¹ czêœci¹ konferencji bêd¹ te¿
przyk³ady dobrych praktyk prezen-
towane przez przedstawicieli firm
na co dzieñ realizuj¹cych dzia³a-
nia CSR.

Elementem projektu bêd¹ te¿
dzia³ania promocyjne i reklamowe.
Idea CSR bêdzie promowana m.in.

na billboardach, w spotach radio-
wych, reklamie prasowej i mailo-
wej. Powstanie te¿ folder oraz pu-
blikacja z materia³ami konferen-
cyjnymi.

- Koncepcja biznesu odpowie-
dzialnego spo³ecznie jest bardzo
bliska "Solidarnoœci". Chcemy
promowaæ pracodawców, którzy
oprócz zysku dbaj¹ te¿ o pracow-
ników i lokalne spo³ecznoœci - za-
znacza szef Œl¹sko-D¹browskiej
"Solidarnoœci" Piotr Duda. - Ten
projekt to szansa na nowy impuls
dla dialogu spo³ecznego w naszym
regionie, równie¿ na poziomie po-
szczególnych przedsiêbiorstw.

Projekt "Promocja spo³ecznej
odpowiedzialnoœci biznesu w wo-
jewództwie œl¹skim" realizowany
bêdzie od sierpnia 2008 do lipca

2009 roku. Wspó³finansowany bê-
dzie ze œrodków Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki. Partnerem wiod¹cym pro-
jektu jest Œl¹sko-D¹browska "So-
lidarnoœæ". W dzia³ania zaanga¿o-
wana bêdzie te¿ Izba Rzemieœlni-
cza oraz Ma³ej i Œredniej Przedsiê-
biorczoœci w Katowicach. Projekt
realizowany jest pod nadzorem
Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w
Katowicach (www.wup-katowi-
ce.pl).

To kolejne dzia³anie realizowa-
ne przez Œl¹sko-D¹browsk¹ "Soli-
darnoœæ" ze œrodków europejskich.
Wczeœniej zwi¹zek prowadzi³
m.in. szkolenia zawodowe dla bez-
robotnych "Akademia Rynku Pra-
cy", "40 wspania³ych" i "Pierwsza
Szychta". "Solidarnoœæ" by³a te¿
jednym z partnerów w projekcie
"Praca dla dwojga" oraz kilku pro-
jektach realizowanych wspólnie z
zagranicznymi zwi¹zkami zawo-
dowymi.

Wojciech Gumu³ka

Rz¹dz¹ca koalicja przygoto-
wuje siê do przejêcia Pañ-
stwowej Inspekcji Pracy. Czy
dni Bo¿eny Borys-Szopy na
stanowisku G³ównego In-
spektora Pracy s¹ policzone?

O tym, ¿e tak w³aœnie jest œwiadcz¹
dzia³ania marsza³ka Sejmu Bronis³a-
wa Komorowskiego, który w ze-
sz³ym tygodniu zg³osi³ do Rady
Ochrony Pracy wniosek o odwo³a-
nie Bo¿eny Borys-Szopy. Równo-
czeœnie wyst¹pi³ do ROP z wnio-
skiem o zaopiniowanie powo³ania na
stanowisko GIP obecnego dyrekto-
ra Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w
Warszawie Tadeusza Zaj¹ca.

Rada nie zag³osowa³a jednak
zgodnie z oczekiwaniami Platformy
Obywatelskiej. Za wnioskiem o
odwo³anie Borys-Szopy w tajnym
g³osowaniu opowiedzia³o siê 10
cz³onków Rady, 11 by³o przeciw, a
dwie osoby wstrzyma³y siê od g³o-
su. Z kolei za wnioskiem o powo³a-
nie Zaj¹ca opowiedzia³o siê 13
cz³onków Rady, dziewiêciu - by³o
przeciw, a jeden wstrzyma³ siê od
g³osu. Tym samym ROP sprzeciwi³a
siê odwo³aniu dotychczasowego
GIP, ale popar³a równoczeœnie po-
wo³anie nowego. Opinia Rady nie
jest jednak dla marsza³ka wi¹¿¹ca.

Czêœæ cz³onków ROP by³a zasko-
czona i oburzona trybem sk³adania
wniosków przez marsza³ka. - Dzi-
siaj do Rady Ochrony Pracy, Rady,
która dot¹d by³a Rad¹ wyraŸnie
merytoryczn¹, wkroczy³a polityka
- mówi³a po posiedzeniu El¿bieta
Rafalska (PiS). - Fakt, ¿e na tym
samym posiedzeniu w tym dziw-
nym, trudnym do zaakceptowania
trybie proponuje siê zaopiniowanie
nowego kandydata wyraŸnie wska-
zuje, ¿e pan marsza³ek mówi: opi-
nia Rady opini¹, ja mam ju¿ pomys³.
Powo³amy nastêpnego, nawet gdy-
by ta opinia by³a opini¹ negatywn¹
- t³umaczy³a Rafalska.

Oburzony postaw¹ marsza³ka jest
te¿ szef Œl¹sko-D¹browskiej "Soli-
darnoœci" Piotr Duda, równie¿
cz³onek Rady Ochrony Pracy. - Nie
by³o ¿adnych przes³anek do odwo-
³ania. Co wiêcej, na jednym z po-
przednich posiedzeñ Rada przyjê³a
sprawozdanie z dzia³alnoœci Inspek-
cji. Tak nag³y tryb dzia³ania mar-
sza³ka to skandal. Chyba ktoœ nie
mia³ odwagi spojrzeæ Bo¿enie Bo-
rys-Szopie w twarz i wykorzysta³
sytuacjê, ¿e jest teraz na urlopie. Po
raz pierwszy w taki kapturowy spo-
sób próbuje siê odwo³aæ G³ównego
Inspektora Pracy - podkreœla Piotr
Duda.

Przeciwko odwo³aniu G³ównej
Inspektor Pracy zaprotestowa³ Kon-
went przewodnicz¹cych regionów
i sekretariatów bran¿owych NSZZ
"S". W przyjêtym stanowisku
zwi¹zkowcy podkreœlili, ¿e dzia³a-
nia Inspekcji w ostatnich latach do-
wiod³y jej skutecznoœci, co potwier-
dzi³y choæby kontrole legalnoœci
zatrudnienia czy przestrzegania
praw pracowniczych w hipermarke-
tach. "Niestety, forsowana przez
Marsza³ka Sejmu RP zmiana na sta-
nowisku G³ównego Inspektora Pra-

cy dowodzi, ¿e Inspekcja ma staæ
siê kolejnym partyjnym ³upem, co
mo¿e prowadziæ do ograniczenia jej
dzia³añ na rzecz przestrzegania
praw pracowniczych. Nasz sprze-
ciw budzi nie tylko brak przes³anek
merytorycznych takiej decyzji, ale
skandaliczny sposób realizacji usta-
wowego obowi¹zku konsultacji z
Rad¹ Ochrony Pracy. Tryb zg³osze-
nia wniosków personalnych oraz
sposób ich procedowania przez
przewodnicz¹c¹ Rady œwiadcz¹ o
tym, ¿e decyzje ju¿ zosta³y podjête,
a proces konsultacji jest pozorny.
Potwierdza to ca³kowite lekcewa-
¿enie przez obecny uk³ad rz¹dz¹cy

rzeczywistego dialogu spo³ecznego
uwzglêdniaj¹cego racje wszystkich
partnerów spo³ecznych i podpo-
rz¹dkowanie decyzji w¹skim gru-
pom partyjnych interesów" - napi-
sali skupieni w Konwencie prze-
wodnicz¹cych regionów i sekreta-
riatów bran¿owych NSZZ "S. Za-
powiedzieli, ¿e nasz Zwi¹zek u¿y-
je wszelkich dostêpnych œrodków,
aby nie dopuœciæ do ograniczenia
dzia³añ Inspekcji Pracy na rzecz
bezpieczeñstwa pracowników.

Wojciech Gumu³ka

Coraz wiêcej zwi¹zkowców
ze Œl¹sko-D¹browskiej „Soli-
darnoœci” deklaruje  udzia³ w
manifestacji w Warszawie.

- Zainteresowanie roœnie, zg³a-
szaj¹ siê du¿e komisje, ale tak¿e
pojedynczy cz³onkowie - mówi
wiceprzewodnicz¹cy Zarz¹du Re-
gionu Bogdan Biœ. - Lista nie jest
zamkniêta. Decyzjê o wyjeŸdzie
mo¿na podj¹æ w ka¿dej chwili.
Koszty przejazdów organizowa-
nych przez poszczególne komisje
zak³adowe s¹ refundowane z Fun-
duszu Strajkowego

Wszystko wskazuje na to, ¿e 29
sierpnia Region Œl¹sko-D¹browski
bêdzie jednym z najliczniej repre-
zentowanych w Warszawie. Oprócz
manifestantów pojad¹ tam te¿ nasz
s³u¿by porz¹dkowe. - Mamy do-
œwiadczenie w tego typu dzia³a-
niach, nasi górnicy to jedne z naj-
lepszych s³u¿b porz¹dkowych w

"Solidarnoœci" - podkreœla Bogdan
Biœ.

29 sierpnia coraz bli¿ej Biznes spo³ecznie

odpowiedzialny

Umowê na realizacjê projektu podpisuj¹
dyrektor Wojewódzkiego Urzêdu Pracy Przemys³aw Koperski

i Piotr Duda

Odwo³aj¹ Bo¿enê Borys-Szopê?

Czy Bo¿ena Borys-Szopa padnie ofiar¹ upartyjnienia
Pañstwowej Inspekcji Pracy?

29 sierpnia - w
przeddzieñ rocznicy
podpisania Porozu-
mieñ Sierpniowych -
w Warszawie odbê-
dzie siê wielki pro-
test przeciwko obec-
nej polityce rz¹du.
Zwi¹zkowcy z "Soli-
darnoœci" domagaæ
siê bêd¹ m. in. posza-
nowania praw pra-
cowniczych i zwi¹z-
kowych, godnych
emerytur, rezygnacji
z pomys³u podwy¿-
szenia wieku emery-
talnego, podwy¿ek
wynagrodzeñ, w³a-
œciwej ochrony so-
cjalnej oraz poprawy
dialogu spo³eczne-
go. W stolicy spo-

dziewanych jest kilkadziesi¹t tysiê-
cy zwi¹zkowców.                       wg
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- Pamiêta Pan atmosferê, jaka

panowa³a podczas strajku w

"Manifeœcie Lipcowym"?

Du¿y wp³yw na przebieg tego pro-
testu mia³ fakt, ¿e górnicy brali ju¿
udzia³ w strajkach w 1980 i 81 roku.
Wtedy milicja i ZOMO u¿y³y bro-
ni ostrej. Te doœwiadczenia pozosta-
³y w naszej œwiadomoœci. Wiedzie-
liœmy, co potrafi¹ czerwoni.
Zorganizowaliœmy siê bardzo szyb-
ko. Na placu kopalni powsta³o mia-
steczko otoczone barykadami. Gór-
nicy wybudowali z desek dacze, w
których chronili siê przed deszczem.
Byliœmy otoczeni, prowadzono z
nami wojnê psychologiczn¹. Wci¹¿
nadawane by³y komunikaty, ¿e kto
opuœci strajk, to nie poniesie ¿ad-
nych konsekwencji karnych. Do ko-
palni przemycony zosta³ telewizor,
który stan¹³ w oknie komitetu straj-
kowego. I wtedy esbecy zaczêli
walczyæ z nami przy pomocy tele-
wizyjnej propagandy, której celem
by³o zastraszanie ludzi i manipulo-
wanie nimi. W telewizor wpatrzeni
byli wszyscy strajkuj¹cy i coœ z tym
nale¿a³o zrobiæ. Poprosi³em kolegê
odpowiedzialnego za nag³oœnienie,
by nie w³¹cza³ rano telewizora tyl-
ko nada³ komunikat, ¿e nast¹pi³a
awaria i potrzebujemy kogoœ do
jego naprawy. Zg³osi³ siê elektryk,
któremu w zaufaniu powiedzia³em,
¿eby oznajmi³ za³odze, ¿e potrzeb-
ne s¹ nowe czêœci. Je¿eli, ktoœ je z
zewn¹trz dostarczy, to wówczas
sprzêt bêdzie dzia³a³. W ten sposób
przerwaliœmy zastraszanie za³ogi za
poœrednictwem telewizji. Ale wie-
lu strajkuj¹cych i tak wpada³o w
panikê i ucieka³o z kopalni. Im wy-
starczy³o zobaczyæ pokazówki mi-
licji i zomowców, którzy wraz z
transporterami i czo³gami, wielo-
krotnie w czasie strajku ustawiali siê
wokó³ kopalni w szyku do uderze-
nia. Mieliœmy punkt obserwacyjny,
z którego patrzyliœmy, jaka sytuacja
jest na zewn¹trz. Niejednokrotnie
górnicy wysy³ani na obserwacje nie
wytrzymywali napiêcia i po prostu
wiali. W pierwszych dniach w ko-
palni strajkowa³o kilka tysiêcy lu-
dzi, a w chwili zakoñczenia prote-
stu pozosta³o tylko 170 osób. W
nadawanych bez przerwy komuni-
katach esbecja grozi³a nam wiêzie-
niem, informowa³a o uderzeniach
maj¹cych nast¹piæ najczêœciej nad
ranem.
- Mieliœcie broñ?

Tym razem byliœmy naprawdê do-
brze przygotowani do obrony. Pew-
nie dlatego, ¿e mieliœmy za sob¹
doœwiadczenia ze strajków, podczas

których szliœmy ze stylami na czo³-
gi. Ja mia³em tzw. "laluniê" czyli
styl od kilofa uzbrojony w trzy ogni-
wa z pancra. "Lalunia" rozbija³a
milicyjne tarcze i kaski. Mia³em
okazjê siê o tym przekonaæ, gdy ota-
czaj¹ce kopalniê oddzia³y kilkakrot-
nie próbowa³y szturmowaæ nasze
barykady, na szczêœcie bez u¿ycia
gazów i broni palnej. Mieliœmy ar-
matê w³asnej produkcji, która by³a
ustawiona na wózku do butli acety-
lenowej. Za³adowana by³a specjaln¹
mieszank¹ gazow¹. Jej si³a ra¿enia
by³a potê¿na. Ta armata by³a obiek-
tem ci¹g³ego zainteresowania ko-
muchów. Nad kopalni¹ wci¹¿ kr¹-
¿y³ helikopter. Postanowiliœmy
strzeliæ z niej na próbê, wprawdzie
ze œlepaka, ale po to, by pokazaæ
"czerwonym", ¿e to nie jest atrapa.
Pope³niliœmy b³¹d, ¿e o tym nie
poinformowaliœmy wszystkich
strajkuj¹cych. W efekcie wystrza-
³u, z kopalni uciek³a armia ludzi. To
chyba by³ trzeci tydzieñ strajku.
Gdy zosta³a nas garstka, zaczêliœmy
rozwa¿aæ kontynuowanie akcji na
dole. Okaza³o siê, ¿e wœród nas jest
kapuœ, który sprzeda³ tê informacjê
komuchom. W momencie, gdy
przygotowywaliœmy siê do zjazdu,
wy³¹czono napiêcie i zblokowano
szyb. Zejœcie na dó³ po œliskich dra-

binach by³o zbyt ryzykowne. Prze-
cie¿ nie mogliœmy nara¿aæ ¿ycia i
zdrowia ludzi.
- Jaki przebieg mia³y negocjacje

z komunistyczn¹ w³adz¹?

Mimo, ¿e prowadziliœmy je kilka-
krotnie, za ka¿dym razem by³y bez-
skuteczne  Nasze postulaty, wœród
których czo³owe miejsce zajmowa-
³o ¿¹danie legalizacji "S", od stro-
ny prawnej opracowa³ mec. Leszek

Piotrowski. Na nich póŸniej opar³
swoje prace zespó³ górniczy Okr¹-

g³ego Sto³u, któremu przewodni-
czy³em. Ale by³y humorystyczne
akcenty tych negocjacji. Pewnego
razu przed rozpoczêciem rozmów
nalaliœmy wodê w zag³êbienia krze-
se³. Nasi przeciwnicy zaczêli siê

wierciæ, w koñcu poprosili o prze-
rwê i uciekli siê wysuszyæ.
- Kto wspiera³ strajk w "Mani-

feœcie Lipcowym", jakich ten

protest mia³ doradców?

Jednym z doradców by³ Bogdan
Lis, przys³any przez Lecha Wa³êsê.
Dziennikarz Jarek Szczepañski
wzmocni³ nasze biuro prasowe,
w³o¿y³ niesamowit¹ pracê w przy-
gotowanie ró¿nych apeli, odezw,

uchwa³. Przez ca³y czas byli z nami
Marek Nowicki, przedstawiciel

helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owie-
ka, opozycyjni dzia³acze Gra¿yna
Gêsicka, Janek Lityñski, Joasia
Kluzik, El¿bieta Misiak, Przemek
Miœkiewicz, Anita Gargas, Ma-
ciek Wojciechowski oraz przedsta-
wiciele Regionalnej Komisji Wyko-
nawczej NSZZ "S" Janek Górny,
Danka Skorenko, Adam Giera,
Adam Kowalczyk. Du¿ym
wzmocnieniem dla strajku by³ Ta-
dek Jedynak, jeden z sygnatariu-
szy Porozumienia Jastrzêbskiego z
80 r., który w³aœnie przyjecha³ z Au-
stralii. W niezwyk³y sposób wspie-
ra³a nas równie¿ kielecka "Solidar-
noœæ", która organizowa³a dla nas
pomoc ¿ywnoœciow¹. Olbrzymie
znaczenie mia³a obecnoœæ ekipy
Kroniki Filmowej, bo wœród straj-
kuj¹cych zapanowa³o, trochê iluzo-
ryczne przekonanie, ¿e dopóki oni
bêd¹ filmowaæ, to komuchy nie
odwa¿¹ siê uderzyæ. Oni weszli,
¿eby nakrêciæ kilka scen, a zostali
do koñca strajku. Ka¿da sfilmowa-
na przez nich taœma by³a zabezpie-
czana i przemycana na zewn¹trz.
PóŸniej z tych materia³ów zosta³
zmontowany film "Górnicy 1988".
Jednak ten obraz, z przyczyn czy-
sto technicznych, nie zawiera ka-
drów z przyjazdu Lecha Wa³êsy do
"Manifestu". Filmowcom zabrak³o
taœmy. Z tego powodu chcieli opu-
œciæ kopalniê. Ale oni byli niesamo-
wicie cenni dla naszego strajku. Za-
proponowa³em im pozorowanie fil-
mowania. Okazali siê bardzo w po-

15 sierpnia minie 20. rocz-
nica rozpoczêcia strajku w
kopalni „Manifest Lipcowy”
w Jastrzêbiu. W kolejnych
dniach do protestu do³¹czy-
³o m.in. 14. jastrzêbskich ko-
palñ, kopalnia „Andaluzja”

w Piekarach Œl¹skich, Port
Szczeciñski, gdañskie stocz-
nie im. Lenina i Pó³nocna i
Huta „Stalowa Wola”.

Strajkuj¹cy postulowali le-
galizacjê „Solidarnoœci” i wy-
suwali ¿¹dania ekonomiczne.

Komunistyczna w³adza zare-
agowa³a demonstracjami si³y,
zatrzymaniami i akcj¹ propa-
gandow¹. Wydarzenia Sierp-
nia 1988 r. mia³y prze³omowe
znaczenie dla najnowszej hi-
storii Polski. Doprowadzi³y

do obrad Okr¹g³ego Sto³u.
By³y kluczowym etapem na
drodze do bezkrwawego oba-
lenia komunizmu i demokra-
tycznych przemian

Decyzjê o terminie rozpo-
czêcia strajków podj¹³ Miej-

ski Komitet „Solidarnoœci”
w Jastrzêbiu. 15 sierpnia na
pierwszej zmianie w kopal-
ni „Manifest Lipcowy” straj-
kowa³o 4-5 tys. górników.

Wiedzieliœmy, co potrafi¹ czerwoni
Z Alojzym Pietrzykiem, jednym z przywódców strajku w kopalni „Manifest Lipcowy” w 1988 r., w latach 1990-92
przewodnicz¹cym Œl¹sko-D¹browskiej  „Solidarnoœci” i  pos³em na Sejm, rozmawia Beata Gajdziszewska.

rz¹dku. Zostali z nami i pomagali
nam swoj¹ obecnoœci¹. Przez ca³y
strajk wspierali nas równie¿ ksiê¿a
z jastrzêbskich parafii i spo³eczeñ-
stwo miasta.
- Przyjazd Lecha Wa³êsy do ko-

palni oznacza³ zakoñczenie

strajku?

Gdy strajki w innych kopalniach w
Jastrzêbiu i zak³adach pracy w kra-
ju zosta³y zakoñczone, na placu
boju pozosta³ ju¿ tylko"Manifest
Lipcowy". Po zakoñczeniu strajku
przez jastrzêbskie kopalnie, czerwo-
ni zakwestionowali wiarygodnoœæ
Miêdzyzak³adowego Komitetu
Strajkowego i dlatego przekszta³ci-
liœmy go w oficjaln¹ strukturê dzia-
³aj¹c¹ w nielegalnych warunkach o
nazwie Miêdzyzak³adowy Komitet
"Solidarnoœci" Jastrzêbie. To by³o
historyczne wydarzenie. Zosta³em
przewodnicz¹cym tego Komitetu.
Dowiedzieliœmy siê, ¿e jedzie do
nas Wa³êsa  z zamiarem zakoñcze-
nia strajku. Zdecydowaliœmy, ¿e nie
opuœcimy kopalni bez podpisania
porozumienia, bo wiedzieliœmy, ¿e
ze strony czerwonych nie bêdzie dla
nas pob³a¿ania. Byliœmy zagro¿eni
wyrokami i zwolnieniami z pracy.
Gdy Lechu stan¹³ przed za³og¹ i
zacz¹³ przemawiaæ, zorientowa³em
siê, ¿e ma niesamowit¹ mo¿liwoœæ
oddzia³ywania na ludzi. Nagle po-
czu³em, ¿e Wa³êsa mo¿e powiedzieæ
"koñczymy, chodŸcie za mn¹" i
wszyscy rzeczywiœcie pójd¹. Wte-
dy przerwa³em mu, proponuj¹c her-
batê. Manewr z herbat¹ powtarza-
³em jeszcze dwukrotnie. I wreszcie
powiedzia³ "chodŸ, pomogê ci ne-
gocjowaæ". Wtedy komuchy da³y
nam gwarancje przywrócenia do
pracy, które oczywiœcie nie zosta³o
dotrzymane. W czasie pobytu Wa-
³êsy w kopalni, to w³aœnie od niego
us³ysza³em po raz pierwszy has³o
"okr¹g³y stó³". Jeszcze nie wiedzia-
³em, ¿e wkrótce bêdê reprezentowaæ
"Solidarnoœæ" w jego historycznych
obradach...
- Dlaczego komuniœci zrezygno-

wali z pacyfikacji "Manifestu?

Myœlê, ¿e kluczowe znaczenie mia-
³a, odbywaj¹ca siê w czasie trwa-
nia strajku Miêdzynarodowa Kon-
ferencja Praw Cz³owieka w Krako-
wie. Do uczestników obrad wys³a-
liœmy naszych przedstawicieli z li-
stem, w którym opisaliœmy sytuacjê
w kopalni. Ta informacja posz³a na
ca³y œwiat. Kto wie, czy to nie po-
wstrzyma³o komuchów przed "roz-
waleniem" strajku.
- Dziêkujê za rozmowê.

- Podczas strajku prowadzono z nami wojnê
psychologiczn¹ - wspomina Alojzy Pietrzyk
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Obchody XX rocznicy strajków górniczych
oraz XXVIII rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzêbskiego

pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyñskiego
i Przewodnicz¹cego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ” Janusza Œniadka

PROGRAM UROCZYSTOŒCI:
3 wrzeœnia 2008 r.
godz. 9.00 – Uroczysta Msza Œw. w Koœciele pw. Najœwiêtszej Marii Panny Matki Koœcio³a („Na górce”),
godz. 11.00 – Uroczystoœci pod Pomnikiem Porozumieñ Jastrzêbskich,
godz. 14.00 – Uroczysta sesja Sekcji Krajowej Górnictwa Wêgla Kamiennego NSZZ „Solidarnoœæ”

po³¹czona z konferencj¹ popularno-naukow¹ (Kino Centrum, Al. Pi³sudskiego 27).

- W swojej pracy dziennikarskiej

po raz kolejny podjêli Pañstwo

temat strajków z lat 80. Sk¹d

tak szczególne zainteresowa-

nie tymi protestami?

Gdybyœmy od lat nie mieli pogl¹-
dów, jakie mamy, to tych filmów
byœmy nie robili. Na 25-lecie "So-
lidarnoœci" przygotowaliœmy cykl
pt. "Niepokorni" opowiadaj¹cy o
zapomnianych ludziach "S" z ca-
³ej Polski, zw³aszcza z ma³ych mia-
steczek. Jesteœmy równie¿ autora-
mi cyklu "Sierpieñ gniewnych lu-
dzi" o strajkach w œl¹skich zak³a-
dach, niekoniecznie w tych najbar-
dziej znanych. Jego bohaterami nie
s¹ osoby z pierwszych stron gazet,
lecz Ci, którzy z zaanga¿owaniem
brali udzia³ w protestach, a potem
o nich zapomniano.

- Czy w waszym nowymfilmie

zobaczymy podobnych bohate-

rów?

Mieliœmy œwiadomoœæ, ¿e wybór
osoby opowiadaj¹cej o wydarze-
niach 1988 r., bêdzie bardzo trud-
ny. Pomog³o nam katowickie Sto-
warzyszenie "Pokolenie", którego
cz³onkowie wywodz¹ siê z NZS.
Zastanawialiœmy siê, jak pokazaæ
widzom ca³ej Polski, którzy nie-
jednokrotnie nigdy nie byli na Œl¹-
sku, historiê strajków w kopal-
niach, w taki sposób, by poczuli
tamte emocje, by przejêli siê opo-
wiedzian¹ histori¹. Nie chcieli-
œmy, by film zdominowany zosta³
przez "gadaj¹ce g³owy" i archiwa.
Zdobyliœmy skany dziennika An-
toniego Kaszaka. Zdecydowali-
œmy, ¿e ten dziennik bêdzie osi¹
scenariusza naszego dokumentu.
W trakcie strajku, Kaszak dzieñ po
dniu, godzina po godzinie robi³
notatki. Potem wrêczy³ je komuœ
z komitetu strajkowego i wyjecha³
z Jastrzêbia. Od tej pory nikt nie
mia³ z nim kontaktu. Nie wiedzie-
liœmy nawet, czy ten cz³owiek
¿yje. Du¿o czasu zajê³o nam jego
odszukanie. W koñcu pan Kaszak
odnalaz³ siê w Aleksandrowie
Kujawskim. Zgodzi³ siê na wyko-
rzystanie dziennika dla potrzeb
filmu.

Gra¿yna Ogrodowska i Leszek Furman (w okularach)
na planie filmu o górniczych strajkach 1988 r.

Coœmy ch³opy mieli zrobiæ, toœmy zrobili...
Z Gra¿yn¹ Ogrodowsk¹, re¿yserk¹ filmu „Piasek w tryby. Jastrzêbie 88”, rozmawia Beata Gajdziszewska.

Na zlecenie w³adz miasta Ja-
strzêbie-Zdrój Telewizja Polska
realizuje dokument "Piasek w
tryby. Jastrzêbie 88". Tytu³ filmu,
opowiadaj¹cego o górniczych
strajkach 1988 r., nawi¹zuje do
cytatu z propagandowego arty-
ku³u prasowego "Górnicy sypi¹
piasek w tryby socjalizmu"

Re¿yserami filmu s¹ dzienni-
karze katowickiego Oddzia³u
TVP Gra¿yna Ogrodowska i
Leszek Furman. Osi¹ scenariu-
sza uczynili fragmenty dzienni-
ka Antoniego Kaszaka, górni-
ka z nieistniej¹cej dziœ kopalni
"Moszczenica".

3 wrzeœnia, w rocznicê zakoñ-
czenia strajków w jastrzêbskich
kopalniach, dokument zostanie
wyemitowany w Programie I
TVP.

"Ty - pyta mnie jeden

- Co ty wypisujesz?

Prowadzê kronikê strajku.

Dobra, pisz, to by³aby fajna

rzecz. Pisz.

Wiêc siedzê i piszê. To na

pami¹tkê bêdzie.

Na niezapomnienie."

(Pocz¹tek dziennika

Antoniego Kaszaka)

- I powsta³ dokument fabulary-

zowany...

Chodzi³o nam o to, by w tym fil-
mie by³y emocje, a nie tylko histo-

ria. Fragmenty dziennika zosta³y
zainscenizowane, dlatego, ¿e s¹
one niezwykle uniwersalne. Je¿eli
ktoœ bêdzie opowiadaæ, zw³aszcza

m³odemu widzowi, ¿e górnicy
strajkowali pod ziemi¹ trzy doby,
to nie mam pewnoœci, ¿e sens tego
przekazu do niego dotrze. My po-
kazaliœmy m.in. prawdziwych gór-
ników - aktorów naturszczyków
oraz sceny z ich udzia³em, rozgry-
waj¹ce siê pod ziemi¹. Towarzy-
szy im emocjonalny opis czytany
przez  aktora Wojciecha Leœnia-
ka, który zagra³ Antoniego Kasza-
ka.
- Czy uczestnicy strajków, boha-

terowie Waszego filmu, chêt-

nie wracali do wydarzeñ z 1988

roku?

Kierowa³a nimi ogromna chêæ opo-
wiedzenia o tych wypadkach. To
w nich dojrzewa³o przez lata. Bar-
dzo chcieli, by ktoœ ich wys³ucha³.
Pragnêli wydobyæ zapomnian¹
prawdê o 88 roku. O roli tych pro-
testów bardzo ma³o mówi³o siê i
pisa³o. Dla wielu naszych bohate-
rów strajk nie zakoñczy³ siê suk-
cesem, choæ podkreœlaj¹, ¿e g³ów-

ny cel: wolny zwi¹zek zawodowy
zosta³ osi¹gniêty.
- Jakie jest przes³anie filmu

"Piasek w tryby"?

W sierpniu 1988 roku strajkowa³o kilkanaœcie œl¹skich kopalñ

Nigdy nie zak³adamy, jaki sens
powinien mieæ zrealizowany przez
nas film. To nasi bohaterowie wy-
artyku³owali jego przes³anie.
Ostatnie sceny filmu krêciliœmy w
parku. Uczestnicy tamtych wyda-
rzeñ: Stanis³aw Kosek i Jan Pi³at
z "Manifestu Lipcowego (dzisiej-
sza "Zofiówka"), Andrzej Kamiñ-
ski i Bogus³aw Œwiatowiec z ko-
palni "Jastrzêbie", Roman Chwa-
styk z "Boryni" w rozmowie sta-
wiaj¹ pytanie: czy dziennik Kasza-
ka znowu na 20. lat utknie na pó³-
ce archiwalnej, czy mo¿e uda siê
go opublikowaæ. Stanis³aw Kosek
proponuje nawet, ¿e mo¿e wydaæ
go na powielaczu. Nasi bohatero-
wie mówi¹ te¿ refleksyjnie o pa-
miêci, zastanawiaj¹ siê, czy 20.
rocznica górniczych strajków, bê-
dzie tylko kilkudniowym fajerwer-
kiem, po którym znów nast¹pi wie-
le lat ciszy?  Spotkanie po latach
w parku, koñcz¹ s³owami: Coœmy
ch³opy mieli zrobiæ, toœmy zrobili.

I w 80 i w 88. Nie ma co siê roz-
czulaæ".
  - Dziêkujê za rozmowê.
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e-mail: jaworzno@solidarnosc-kat.pl; Pszczyna, ul. 3 Maja 11, tel./fax 032 210-39-63, e-mail: pszczyna@solidarnosc-kat.pl; Rybnik, ul. Koœcielna 7, tel./fax 032 422-73-25, e-mail: rybnik@solidarnosc-kat.pl;
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„Solidarnoœæ” d¹browskie-
go szpitala zaapelowa³a do
prezydenta miasta Zbignie-
wa Podrazy o wycofanie siê
z projektu likwidacji labora-
toriów analitycznego i mi-
krobiologicznego i ponowne
rozpatrzenie wniosku w tej
sprawie.

Decyzja o ograniczeniu dzia³al-
noœci placówki poprzez likwida-
cjê laboratoriów mo¿e zapaœæ
jeszcze w tym miesi¹cu podczas
posiedzenia miejskiej Komisji
Zdrowia. "Solidarnoœæ" zdecydo-
wanie sprzeciwia siê prywatyza-
cji szpitalnych laboratoriów. W
liœcie otwartym do prezydenta
D¹browy Górniczej zwi¹zkowcy
podkreœlili, ¿e do tej pory nie po-
wsta³a analiza kosztów ich funk-
cjonowania, a zatrudnieni w szpi-
talu lekarze nie mieli mo¿liwo-

Ju¿ wkrótce cz³onkowie plu-
tonu specjalnego zostan¹
wezwani przez katowicki s¹d
okrêgowy do odbycia kary.

24 czerwca S¹d Apelacyjny w
Katowicach skaza³ na kary wiê-
zienia by³ych zomowców, którzy
w grudniu 1981 r. brali udzia³ w
brutalnej pacyfikacji kopalñ
"Wujek" i "Manifest Lipcowy" i
strzelali do strajkuj¹cych górni-
ków, zabijaj¹c 9 z nich i rani¹c
wielu innych.

Procedury umo¿liwiaj¹ce we-
zwanie by³ych milicjantów do
odbycia kary mog¹ rozpocz¹æ siê
dopiero po przekazaniu akt spra-
wy z s¹du apelacyjnego do s¹du
okrêgowego. Do wyznaczenia za-
k³adów karnych i wezwania zo-
mowców do stawienia siê w nich,
s¹d okrêgowy musi dysponowaæ
równie¿ pisemnym uzasadnie-
niem wyroku. By³ on gotowy ju¿
pod koniec lipca.

Aktualnie w areszcie przebywa
tylko jeden spoœród 14 skazanych

W³adze Katowic deklaruj¹
chêæ rozmów z „Solidarno-
œci¹” na temat zwolnieñ pra-
cowników ze Spodka.

Kilkanaœcie dni temu Piotr
Duda wystosowa³ list do w³adz

miasta. By³a to reakcja na wrê-
czanie czêœci za³ogi Spodka

(g³ównie zwi¹zkowcom) wypo-
wiedzeñ z pracy, pomimo wcze-
œniejszych deklaracji, ¿e nikt nie
straci pracy w restrukturyzowa-
nym przedsiêbiorstwie. - Dziw-
nym trafem (zwalniani) s¹ to nie-
mal wy³¹cznie cz³onkowie "So-

lidarnoœci" lub sympatycy nasze-
go Zwi¹zku. Dzia³ania te nosz¹

Za³oga Spodka czeka

 Wbrew uchwale Rady Miasta ze Spodka
ma byæ zwolnionych blisko po³owa pracowników

Apeluj¹

do prezydenta

zomowców - dowódca plutonu
specjalnego Romuald Cieœlak,
którego s¹d apelacyjny skaza³ na

6 lat pozbawienia wolnoœci.
Dwóch jego podw³adnych skaza-
nych zosta³o na 4 lata, pozostali
na 3,5 roku wiêzienia.

Zomowcy do wiêzieñ

Ju¿ wkrótce S¹d Okrêgowy w Katowicach
wezwie cz³onków plutonu specjalnego do odbycia kary

Prawie dwa tygodnie grupa
zawierciañskich stra¿aków
pomaga³a w usuwaniu skut-
ków najwiêkszych od ponad
stu lat powodzi na Ukrainie.
Wszyscy bior¹cy udzia³ w tej
akcji ratownicy z Zawiercia
s¹ zwi¹zkowcami „Solidar-
noœci”.

- To kolejny przyk³ad, ¿e cz³on-
kowie "S" s¹ zawsze gotowi nieœæ
pomoc potrzebuj¹cym i nigdy nie
zapominaj¹ o zwyk³ej ludzkiej
solidarnoœci - mówi Ma³gorzata
Benc, szefowa Biura Terenowe-
go Œl¹sko-D¹browskiej "Solidar-
noœci" w Zawierciu. - Nie jest
sztuk¹ cieszyæ siê, ¿e razem z
Ukrain¹ bêdziemy organizowaæ
pi³karskie Euro, znacznie trudniej
jest zaryzykowaæ w³asne zdrowia
i ¿ycie, aby pomóc mieszkañcom
tej samej Ukrainy walczyæ z
¿ywio³em niszcz¹cym ich doby-
tek.

Stra¿acy z Zawiercia trafili na

Pokucie (rejon Karpat Wschod-
nich miêdzy Dniestrem i Prutem)
w okolice miasta Tu³uków, nie-
opodal Œniatynia. Ich zadanie po-
lega³o z jednej strony na wypom-
powywaniu wody z zalanych te-
renów - i nie chodzi³o tylko o bu-
dynki, ale tak¿e usuniêcie rozle-
wisk z dróg, co pozwoli³o na do-
tarcie do kilku wiosek odciêtych
od œwiata - ale równie¿ oczysz-
czaniu studni oraz uzdatnianiu
czerpanych z nich wody do u¿yt-
ku. To ostatnie zadanie by³o
szczególnie czasoch³onne. Na
zalanych terenach w okolicach
Tu³ukowa nie ma bowiem sieci
wodoci¹gowej i mieszkañ wodê
czerpi¹ jedynie ze studni. A tych
w poszczególnych wsiach by³o
ko³o setki. Do czasu oczyszcze-
nia studni przez stra¿aków-
zwi¹zkowców byli skazani na
korzystanie z beczkowozów.

(zaw)

Stra¿acy z Zawiercia

pomagali Ukraiñcom

œci wypowiedzenia siê na temat
prywatyzacji.

Ale to nie jedyne zastrze¿enia
zwi¹zkowców. - Wy³onienie ofe-
renta, jakim s¹ laboratoria Fryda,
pomimo negatywnej opinii woje-
wody w sprawie projektu likwi-
dacji laboratoriów, braku opinii
Komisji Zdrowia, braku uchwa-
³y Rady Miasta jest oczywistym
³amaniem obowi¹zuj¹cych zasad
- alarmuje "Solidarnoœæ".

W liœcie do prezydenta miasta
zwi¹zkowcy podkreœlili, ¿e labo-
ratoria przynosz¹ zysk, maj¹ naj-
wy¿szej jakoœci certyfikaty i za-
trudniaj¹ dobrze przygotowanych
pracowników. - Wydzielanie ich
ze struktur szpitala jest najgorsz¹
form¹ obni¿ania kosztów funk-
cjonowania szpitala - podkreœlaj¹
zwi¹zkowcy w liœcie otwartym
do prezydenta D¹browy Górni-
czej Zbigniewa Podrazy.        ak

znamiona zabronionej prawem
dyskryminacji - napisa³ Piotr
Duda, przestrzegaj¹c jednocze-
œnie przed protestem zwalnia-
nych pracowników. - Protest taki
na pewno zostanie poparty przez
ró¿ne struktury Œl¹sko-D¹brow-
skiej "Solidarnoœci" i negatywnie
odbije siê na wizerunku w³adz
Katowic i Spodka - zapowiedzia³
szef regionalnej "Solidarnoœci".

Na reakcjê nie trzeba by³o d³u-
go czekaæ. Przedstawiciele prezy-
denta Piotra Uszoka zadeklaro-
wali chêæ rozmów z "Solidarno-
œci¹". Do spotkania dojdzie w
najbli¿szych dniach. Spraw¹ za-
interesowali siê te¿ katowiccy
radni. Bo¿ena Rojewska (PO)
ju¿ zg³osi³a interpelacjê w tej
sprawie.

Póki co, nie zmienia siê nieste-
ty sytuacja samych zwalnianych
pracowników. - ¯adne z wypo-
wiedzeñ nie zosta³o na razie wy-
cofane - informuje szef zak³ado-
wej "S" Stefan Jêdrysczyk.

wg

Po og³oszeniu wyroku obroñ-
cy zomowców zapowiadali ape-
lacjê, ale jej z³o¿enie nie wstrzy-

muje rozpoczêcia odbywania
kary.

ak
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Podwy¿kom p³ac by³o po-
œwiêcone wtorkowe spotka-
nie zwi¹zkowców z dyrekcj¹
Domu Pomocy Spo³ecznej
(DPS) w Zawierciu.

Na wzrost wynagrodzeñ w DPS-
ie samorz¹d powiatowy przezna-
czy³ w tym roku 120 tys. z³. Kwo-
ta na pozór okaza³a, ale jest to je-
dynie tysi¹c z³otych na zatrudnio-
nego, co - przy oczekiwaniu orga-
nu za³o¿ycielskiego, ¿e podwy¿ka
ma byæ wyp³acona z wyrównaniem
od stycznia - daje œredni wzrost
miesiêcznych zarobków w ok. 80
z³ brutto.

Dyrekcja DPS zaproponowa³a
dwie skale podwy¿ki: p³ace pielê-
gniarek mia³yby wzrosn¹æ o 120 z³
miesiêcznie, a reszty personelu o

Bêd¹ podwy¿ki

w Domu Pomocy Spo³ecznej
Pomoc dla Bartka
W imieniu Romana Beczka - przewodnicz¹cego MOZ NSZZ
„S” Pracowników Ochrony Zdrowia Ziemi K³odzkiej - zwra-
camy z proœb¹ o pomoc, dla jego syna Bartka, który w
lutym uleg³ powa¿nemu wypadkowi drogowemu.

Do katastrofy dosz³o ko³o Jordanowa, gdy Bartek wraz z kolegami
wraca³ z Olimpiady Szkolnej we Wroc³awiu. W tym tragicznym wy-
padku zginê³y cztery osoby, a Bar-
tek dozna³ wieloczêœciowego z³a-
mania miednicy i poparzeñ III
stopnia. Prze¿y³, dziêki odwadze
jednego z kierowców, który wy-
ci¹gn¹³ go nieprzytomnego z p³o-
n¹cego samochodu.

Po wypadku Bartek spêdzi³
wiele tygodni w szpitalu, ale cze-
ka go jeszcze d³uga i kosztowna
rehabilitacja.

Pieni¹dze na leczenie Bartka mo¿na wp³acaæ na konto:
Bank Pekao S.A. O/Polanica Zdrój
Nr  16 1240 6713 1111 0000 5619 3178  z dopiskiem "Bartek"

50 z³. Strona zwi¹zkowa uwa¿a, ¿e
powinny byæ trzy progi podwy¿ki,
a pomiêdzy pielêgniarkami i reszt¹
personelu powinni byæ uwzglêd-
nieni opiekunowie zajmuj¹cy siê
bezpoœrednio pensjonariuszami.
Ich miesiêczne p³ace mia³yby
wzrosn¹æ o 80 z³.

- Trzeba w wiêkszym stopniu
doceniæ pracê tych osób, pamiêta-
j¹c, ¿e wiêkszoœæ podopiecznych
domu pomocy to osoby upoœledzo-
ne fizycznie lub psychicznie -
mówi Ma³gorzata Benc, szefowa
zawierciañskiego Biura Terenowe-
go Œl¹sko-D¹browskiej "Solidar-
noœci". - Niedopuszczalna jest rów-
nie¿ sytuacja, gdy pracownicy z
bardzo du¿ym sta¿em pracy i do-
œwiadczeniem maj¹ bardzo niskie
wynagrodzenia.

- Zg³osiliœmy tak¿e wniosek
wprowadzenia dodatku za pracê w
dni œwi¹teczne, który jest stosowa-
ny w innych placówkach ochrony
zdrowia - dodaje Ma³gorzata Gra-
bowska, przewodnicz¹ca "S" Pra-
cowników Ochrony Zdrowia w
Zawierciu.

Rozumiej¹c trudn¹ sytuacj¹ fi-
nansow¹ DPS-u strona zwi¹zkowa
zaproponowa³a, aby œwi¹teczny
dodatek wynosi³ na pocz¹tek 20
proc. (zazwyczaj jest on ponad dwa
razy wy¿szy). Dyrekcja nie wyklu-
czy³a mo¿liwoœci wprowadzenia
takiego dodatku, ale o ostatecznych
kwotach mowa bêdzie podczas
kolejnej tury negocjacji p³aco-
wych, któr¹ zaplanowano na po-
cz¹tku wrzeœnia.

(zaw)
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Komisje Zak³adowe
NSZZ „Solidarnoœæ”
Regionu Œl¹sko-D¹browskiego

Kole¿anki i Koledzy

„W obronie Twoich praw” – to has³o, któremu „Solidarnoœæ” jest wierna od pocz¹tku swojego istnienia.
Godnoœæ pracownicza i dobro Polaków zawsze by³y dla naszego Zwi¹zku najwa¿niejsze, co wielokrotnie
udowodniliœmy w minionych 28 latach.

Niestety, podobnie jak w 1980 roku, dziœ znów musimy siê o te wartoœci upomnieæ. Ju¿ chyba ka¿dy
widzi, jak rz¹d PO–PSL lekcewa¿y dialog spo³eczny, który w przypadku naszego regionu koñczy siê
definitywnie na szczeblu wojewody. Rz¹d jest g³uchy na nasze postulaty dotycz¹ce wy¿szych zarobków
i godnej emerytury. Do tego dochodz¹ bezczelne próby liberalizacji Kodeksu pracy i ograniczania praw
zwi¹zkowych. A wszystko to przy g³adko, ale coraz bardziej pusto i œmiesznie brzmi¹cych sloganach
o cudach, mi³oœci i postêpie.

Dlatego te¿ Komisja Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ” zdecydowa³a o zorganizowaniu 29 sierpnia
ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie pod has³em „Godna praca – godna emerytura". Nasz Zwi¹zek
domaga siê:

— prawa do wczeœniejszej emerytury dla wszystkich zatrudnionych w warunkach
szczególnych lub w szczególnym charakterze,

— wzrostu p³ac w sferze bud¿etowej faktycznie rekompensuj¹cy podwy¿ki cen,
— podwy¿szenia p³acy minimalnej do wys. 50 proc. œredniej krajowej,
— nowelizacji ustawy o negocjacyjnym kszta³towaniu wynagrodzeñ.

Apelujê do wszystkich organizacji zak³adowych oraz cz³onków „Solidarnoœci” w Regionie Œl¹sko-
D¹browskim b¹dŸmy razem na ulicach Warszawy, naszym statutowym obowi¹zkiem jest uczestniczyæ
w tej akcji, nagromadzonych problemów nikt za nas nie rozwi¹¿e.

Jeœli wiêc do Warszawy nie pojedziemy wszyscy, to tym samym wyœlemy rz¹dz¹cym sygna³, ¿e nie
musz¹ siê z nami liczyæ i ¿e wszystko im wolno. ¯e zgadzamy siê na niskie zarobki, g³odowe emerytury
i ograniczenie praw pracowniczych. Demonstracja w Warszawie powinna byæ ostatnim, bardzo ostrym
ostrze¿eniem dla tego rz¹du.

29 sierpnia – w przededniu rocznicy podpisania Porozumieñ Sierpniowych – jako zwi¹zkowcy znów
mamy szansê siê zjednoczyæ i walczyæ o nasze prawa.

Nie wolno tej szansy przespaæ! Nieobecni nie maj¹ racji!

Piotr Duda
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu
Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci”


