
Nr 37/2008 • Katowice, 10 wrzeœnia 2008 r. ISSN 1732-3940

W ho³dzie bezimiennym

– Strajki w kopalniach w 1988 roku spina³y klamr¹ ca³¹ historiê „Solidarnoœci” lat 80.

– mówili uczestnicy 20. rocznicy górniczych protestów i 28. rocznicy podpisania

Porozumienia Jastrzêbskiego. Nastrój radoœci z odniesionych wtedy zwyciêstw psu³a

tylko tradycyjna ju¿ nieobecnoœæ na uroczystoœciach najwa¿niejszych osób w pañstwie.

Pamiêæ o Grzegorzu
Msza œw. w intencji
Grzegorza Kolosy
oraz przewodnicz¹-
cego Sekcji Krajowej
Górnictwa Wêgla
Kamiennego NSZZ
"S" Adama Stepec-
kiego i kierowcy Za-

rz¹du Regionu Jana Tyszkiewicza odprawiona zosta³a  4
wrzeœnia w Koœciele pw. Wniebowziêcia Najœwiêtszej
Marii Panny w Wodzis³awiu Œl¹skim.

Czytaj na stronie 3

Ocaliæ od zapomnienia
Rocznicowe obcho-
dy w Jastrzêbiu
Zdroju poprzedzi³a
promocja ksi¹¿ki po-
œwiêconej pamiêci
strajkuj¹cych górni-
ków i wydarzeniom
sprzed 20.lat „Nasza

Solidarnoœæ Jastrzêbie Rok 1988”.
Czytaj na stronie 3

W numerze: Po¿ytek z podatku
Dziêki ¿yczliwoœci
podatników Fundacja
na Rzecz Zdrowia
Dzieci i M³odzie¿y im.
Grzegorza Kolosy
otrzyma³a w tym roku
znacz¹ce wsparcie. W
tym roku na konto
Fundacji sp³ynê³o z
tego tytu³u dok³adnie
66 229 05 z³.

Czytaj na stronie 7
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Liczba tygodnia...Krótko Wieœci
z Biur Terenowych ZR

BT Katowice
W paŸdzierniku w siedzibie Œl¹-

sko-D¹browskiej "Solidarnoœci"
przeprowadzone zostan¹ szkolenia
stacjonarne dla Komisji Zak³ado-
wych z obszaru dzia³ania biura:
- 7 paŸdziernika - szkolenie ogól-

nozwi¹zkowe
- 15 paŸdziernika - szkolenie dla

skarbników i komisji rewizyj-
nych

- 20-21 paŸdziernika - wybrane
elementy prawa pracy

- 22-23 paŸdziernika - wybrane
elementy negocjacji.

Kontakt: Koordynator BT
Agnieszka Ordon tel. kom. 0 501
479 610

***
16 paŸdziernika o godz. 10.00 w

siedzibie Zarz¹du Regionu odbê-
dzie siê zebranie przewodnicz¹-
cych Komisji Zak³adowych "S" z
obszaru dzia³ania biura (sala nr
235).

BT Gliwice
7 wrzeœnia w Gliwicach odpra-

wione zosta³y nabo¿eñstwa z oka-
zji 28. rocznicy powstania "S".

W miejskiej Katedrze Mszê œw.
za gliwickich zwi¹zkowców kon-
celebrowa³ biskup Gerard Kusz.
Drugie nabo¿eñstwo odprawione
zosta³o  z inicjatywy zwi¹zkowców
z "S" KWK "Soœnica" w Koœciele
pw. Najœwiêtszej Marii Panny w
Gliwicach-Soœnicy.

BT Sosnowiec
W Szpitalu Specjalistycznym w

D¹browie Górniczej rozpoczête
zosta³y mediacje pomiêdzy zwi¹z-
kowcami "S" a pracodawc¹, w ra-
mach wszczêtego w lipcu przez "S"
sporu zbiorowego. Zwi¹zkowcy
domagaj¹ siê uniewa¿nienia kon-
kursu na przejêcie przez firmê ze-
wnêtrzn¹ szpitalnych laboratoriów
wraz z pracownikami, bez pakietu
gwarancji pracowniczych. Pierw-
sze mediacje, z udzia³em wicepre-
zydent miasta Iwony Krupy, bê-
d¹cej mediatorem w sporze, nie
przynios³y oczekiwanych rezulta-
tów.

-  Zwiesiliœmy ¿¹danie dotycz¹-
ce uniewa¿nienia konkursu do cza-
su rozstrzygniêcia procedur nadzo-
ru ze strony wojewody oraz zba-
dania na wniosek Krajowej Izby
Diagnostów Laboratoryjnych
przez organy zewnêtrzne prawid³o-
woœci konkursowych procedur - in-
formuje przewodnicz¹ca szpitalnej
"S" El¿bieta ̄ uchowicz. - Uzgod-
niliœmy równie¿, ¿e w obecnoœci
przysz³ego oferenta przedstawimy
nasze ¿¹dania dotycz¹ce pakietu
gwarancji pracowniczych. Wtedy
te¿ strony zapoznaj¹ siê z pakie-
tem, jaki gwarantuje laborantom
ich przysz³y pracodawca. Zawnio-
skowaliœmy, by w tym spotkaniu
uczestniczyli tak¿e pracownicy la-
boratorium.

***
14 wrzeœnia z inicjatywy "S" bê-

dziñskiego ZOZ o godz. 12  w Ko-
œciele pw. Najœwiêtszej Marii Pan-
ny w Bêdzinie odprawiona zosta-
nie Msza œw. z okazji 28 rocznicy
powstania "S".

BT Tarnowskie Góry
Na 11 wrzeœnia zwi¹zkowcy z

Terenowej Sekcji Problemowej
NSZZ "S" Powiatu Tarnogórskie-
go zaplanowali manifestacjê w sta-
rostwie. O godz. 13. przewodni-

Wyrazy wspó³czucia i wsparcia z powodu œmierci

SIOSTRY

Kole¿ance Barbarze Panczosze

Przewodnicz¹cej Oœwiaty Ziemi Tarnogórskiej
NSZZ „Solidarnoœæ”

sk³ada

Terenowa Sekcja NSZZ „Solidarnoœæ”
Powiatu Tarnogórskiego

cz¹cy poszczególnych komisji za-
k³adowych wrêcz¹ staroœcie przy-
gotowane petycje.

- Powodem protestu bêdzie m.in.
brak rozwi¹zañ finansowych dla
pracowników jednostek organiza-
cyjnych powiatu tarnogórskiego.
Powa¿nym problemem jest rów-
nie¿ utrudnianie dzia³alnoœci "S" w
starostwie. Jeœli nasze postulaty zo-
stan¹ zignorowane, to potraktuje-
my ten protest jako preludium do
powa¿nej manifestacji, w trakcie
której dojdzie do blokady ca³ego
urzêdu - informuje przewodnicz¹-
cy tarnogórskiej TSP Marek Kle-
mentowski.

BT Zawiercie
Niemal wszystkie zawierciañ-

skie komisje zak³adowe "Solidar-
noœci" przy³¹czy³y siê do akcji
zbierania podpisów pod obywatel-
skim projektem nowelizacji usta-
wy o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
przewiduj¹cego wprowadzenie do-
datku za ponadnormatywny czas
s³u¿by. Obecnie pracuj¹cy ponad
40 godzin tygodniowo stra¿acy po-
winni otrzymywaæ dodatkowe dni
wolne. Jest to jednak czysta teoria,
gdy¿ zbyt niskie etaty w jednost-
kach sprawiaj¹, ¿e ratownicy nie
maj¹ mo¿liwoœci odebrania "wol-
nej s³u¿by". W efekcie lawinowo
roœnie liczba zaleg³ych nadgodzin.
Co pó³ roku przybywa ich pó³tora
miliona!

- To kuriozalna sytuacja. Okazu-
je siê, ¿e mo¿na w majestacie pra-
wa wymagaæ d³u¿szej pracy, czêsto
w ekstremalnych warunkach i za ni¹
nie p³aciæ. A przecie¿ stra¿acy po-
siadaj¹ nie tylko obowi¹zki, ale i
prawa, które okreœlaj¹ równie¿ tzw.
normê s³u¿by - mówi Ma³gorzata
Benc, szefowa Biura Terenowego
Œl¹sko-D¹browskiej "S" w Zawier-
ciu. - Nie mo¿na godziæ siê, aby
stra¿acy ponosili konsekwencje nie-
doborów etatowych w jednostkach.
Bud¿et pañstwa nie mo¿e szukaæ
oszczêdnoœci kosztem zatrudnia-
nych przez siebie ludzi.

Problem zaleg³ych nadgodzin
pojawi³ siê, gdy zgodnie z unijnym
prawem trzeba by³o ujednoliciæ
czas stra¿ackiej s³u¿by z ustawo-
wym tygodniowym czasem pracy.
Nie towarzyszy³o temu jednak
zwiêkszenie liczby ratowników i
obecnie brakuje ich w ca³ym kraju
co najmniej 3 tys., choæ zdarzaj¹
siê szacunki mówi¹ce o 5,1 tys.
etatach koniecznych do osi¹gniê-
cia tzw. minimum bezpieczeñstwa.
W efekcie stra¿acy pracuj¹ d³u¿ej
(œrednio o 100 godzin rocznie) uzy-
skuj¹c w zamian… jedynie obiet-
nicê wirtualnych wolnych dni.

Przygotowany przez Krajow¹
Sekcje Po¿arnictwa "Solidarnoœci"
projekt nowelizacji ustawy przewi-
duje, ¿e stra¿acy za ponadnorma-
tywn¹ s³u¿bê mogliby - zamiast dni
wolnych - otrzymywaæ dodatek
przypominaj¹cy ten za "cywilne"
nadgodziny.

- Listy z poparciem nowelizacji
bêd¹ zbierane tak¿e w najbli¿sz¹
sobotê, podczas zawierciañskiego
Pikniku Zwi¹zkowego - dodaje
Ma³gorzata Grabowska, koordy-
natorka tej imprezy.

Aby przygotowana przez zwi¹z-
kowców nowelizacja mog³a trafiæ
pod obrady Sejmu konieczne jest
jej poparcie przez 100 tysiêcy osób
maj¹cych pe³ne prawa wyborcze.

(zaw)

40 lat temu...
... 8 wrzeœnia 1968 roku w czasie Centralnych Do¿ynek na sto³ecz-

nym Stadionie Dziesiêciolecia dokona³ samospalenia filozof i ¿o³nierz
AK, Ryszard Siwiec. Uczyni³ to w proteœcie przeciwko interwencji
wojsk Uk³adu Warszawskiego w Czechos³owacji.

Ryszard Siwiec podczas II wojny by³ ¿o³nierzem Armii Krajowej. Po
zakoñczeniu dzia³añ wojennych odrzuci³ propozycjê objêcia posady na-
uczyciela historii, nie chc¹c uczyæ zafa³szowanej wersji dziejów i za-
trudni³ siê jako ksiêgowy w Spó³dzielczej Wytwórni Win w  Przemyœlu.

Zajmowa³ siê tak¿e
ogrodnictwem i ho-
dowl¹ kur, co poma-
ga³o mu utrzymaæ
liczn¹ rodzinê. Nie
potrafi³ zaakcepto-
waæ ustroju komu-
nistycznego wpro-
wadzonego w Pol-
sce po wojnie, za-
k³amuj¹cego histo-
riê i blokuj¹cego

wolnoœæ s³owa. Stara³ siê ukazaæ rodakom prawdê o PRL- u w ulotkach
podpisywanych Jan Polak.

Interwencja wojsk Uk³adu Warszawskiego, których czêœæ stanowi³y
oddzia³y polskie, w Czechos³owacji w 1968 roku, sk³oni³a go do dra-
matycznego kroku. Podczas Centralnych Do¿ynek na Stadionie Dzie-
siêciolecia, w obecnoœci przywódców partii, dyplomatów i 100-tysiêcz-
nej publicznoœci, obla³ siê rozpuszczalnikiem i podpali³ krzycz¹c "pro-
testujê". Przed samospaleniem rozrzuci³ na stadionie ulotki z apelem
protestacyjnym. Cztery dni póŸniej zmar³ w szpitalu w wyniku oparzeñ
zajmuj¹cych ponad 85 proc. powierzchni cia³a. Spocz¹³ na cmentarzu w
Przemyœlu.

Przed wyjazdem do stolicy Siwiec napisa³ testament i nagra³ na ma-
gnetofon antykomunistyczny manifest zakoñczony wezwaniem: "Lu-
dzie, w których mo¿e jeszcze tkwi iskierka ludzkoœci, uczuæ ludzkich,
opamiêtajcie siê! Us³yszcie mój krzyk, krzyk szarego, zwyczajnego cz³o-
wieka, syna narodu, który w³asn¹ i cudz¹ wolnoœæ ukocha³ ponad wszyst-
ko, ponad w³asne ¿ycie, opamiêtajcie siê! Jeszcze nie jest za póŸno!".

Ju¿ w poci¹gu napisa³ tak¿e po¿egnalny list do ¿ony: "Kochana Ma-
rysiu, nie p³acz. Szkoda si³, a bêd¹ ci potrzebne. Jestem pewny, ¿e to dla
tej chwili ¿y³em 60 lat. Wybacz, nie mo¿na by³o inaczej. Po to, ¿eby nie
zginê³a prawda, cz³owieczeñstwo, wolnoœæ, ginê, a to mniejsze z³o ni¿
œmieræ milionów. Nie przyje¿d¿aj do Warszawy. Mnie ju¿ nikt nic nie
pomo¿e. Doje¿d¿amy do Warszawy, piszê w poci¹gu, dlatego krzywo.
Jest mi tak dobrze, czujê spokój wewnêtrzny, jak nigdy w ¿yciu". Nie-
stety, ostatnia korespondencja Siwca dosta³a siê na poczcie w rêce SB, a
¿ona otrzyma³a list dopiero po 20 latach.

Dramatyczny protest Siwca przeszed³ w kraju bez echa - pañstwowe
media nie zamieœci³y na ten temat nawet wzmianki. Pierwsz¹ wiado-
moœæ o jego samospaleniu mo¿na by³o us³yszeæ na antenie sekcji pol-
skiej Radia Wolna Europa dopiero w kwietniu 1969 roku. Osobom ob-
serwuj¹cym ca³e zdarzenie na Stadionie Dziesiêciolecia funkcjonariu-
sze SB przekazali wersjê o chorobie psychicznej Siwca.

W 1991 roku Rada Miasta Przemyœla nada³a nowo wybudowanemu
mostowi imiê Ryszarda Siwca. W roku 2001 prezydent Czech Vaclav
Havel odznaczy³ go poœmiertnie najwa¿niejszym czeskim odznaczeniem,
orderem Tomasza Masaryka pierwszej klasy. Dwa lata póŸniej Krzy¿
Komandorski Orderu Odrodzenia Polski przyzna³ zmar³emu prezydent
Aleksander Kwaœniewski, jednak rodzina Siwca odmówi³a przyjêcia
odznaczenia z r¹k Kwaœniewskiego. W 2006 roku z okazji narodowego
œwiêta S³owacji jej ambasador w Polsce wrêczy³ synowi zmar³ego Wi-
towi Siwcowi przyznany jego ojcu Order Bia³ego Podwójnego Krzy¿a.

Protest Ryszarda Siwca upamiêtnia tak¿e tablica umieszczona obok
wejœcia na Stadion Dziesiêciolecia. Rzecznik Praw Obywatelskich za-
proponowa³, by jego imieniem nazwaæ nowy stadion, zbudowany w
miejscu wyburzanego Stadionu Dziesiêciolecia.

Pe³nomocnik KK ds. m³odych
wraz z Dzialem Rozwoju Zwi¹z-
ku KK zapraszaj¹ m³odych cz³on-
ków NSZZ "Solidarnoœæ" z Regio-
nów i Sekretariatów, którzy aktyw-
nie uczestnicz¹ w dzia³aniach or-
ganizacji zwi¹zkowych w swoich
zak³adach pracy na spotkanie, któ-
re odbêdzie siê 2 i 3 paŸdziernika
w Gdañsku w Hotelu DAL.

Celem spotkania bêdzie omó-
wienie dzia³añ, jakie powinny byæ
prowadzone, by m³odzi ludzie
chcieli nale¿eæ do zwi¹zku. Goœæ-
mi bêd¹ przewodnicz¹cy Komisji
Krajowej Janusz Œniadek oraz
przedstawiciel œwiatowego zwi¹z-
ku UNI.

Chêtni na spotkanie mog¹ siê
zg³aszaæ za poœrednictwem Zarz¹-
dów Regionów i Sekretariatów do
23 wrzeœnia, potwierdzenia wysy-
³aj¹c mailem na adres drz@solidar-
nosc.org.pl lub telefonicznie do
Dzia³u Rozwoju Zwi¹zku KK: 058
308 42 22 lub 501 692 884
- Mariusz Skrzypek Pe³nomocnik

KK ds. m³odych i DRZ,
Dzia³ Rozwoju KK NSZZ "S"

9 wrzeœnia (Warszawa). - Nie wy-
kluczamy ¿adnych dzia³añ, które
mog³yby zapobiec przyjêciu pro-
jektów ustaw zdrowotnych przygo-
towanych przez PO - zapowiedzia³a
szefowa Sekretariatu Ochrony
Zdrowia NSZZ "Solidarnoœæ"
Maria Ochman. Poinformowa³a
tak¿e, i¿ na ostatnim posiedzeniu
zarz¹du krajowego Sekretariatu
Ochrony Zdrowia przygotowano
harmonogram dzia³añ maj¹cych na
celu zablokowanie projektów PO
w ich obecnej formie. Chodzi o pro-
jekty ustaw: o ZOZ-ach, który po-
zwala na przekszta³canie szpitali w
spó³ki, o ochronie praw pacjenta i
o Rzeczniku Praw Pacjenta, o akre-
dytacji w ochronie zdrowia, o kon-
sultantach krajowych i wojewódz-
kich w ochronie zdrowia oraz o pra-
cownikach zak³adów opieki zdro-
wotnej. W œrodê 10 wrzeœnia sej-
mowa komisja zdrowia bêdzie kon-
tynuowaæ prace nad ustaw¹ wpro-
wadzaj¹c¹ te projekty. Jak mówi
Maria Ochman, s¹ one szkodliwe
zarówno dla pacjentów, jak i dla
pracowników s³u¿by zdrowia. Pod-
kreœli³a tak¿e, i¿ w przypadku dal-
szego braku dialogu z rz¹dem "S"
nie wyklucza ¿adnych dzia³añ, w
tym tak¿e ogólnopolskiej akcji pro-
testacyjnej. - Przez ca³y czas ocze-
kujemy bezskutecznie na spotkanie
z panem premierem Donaldem
Tuskiem, ale nie mamy ¿adnych
sygna³ów, by do spotkania mia³o
dojœæ. Nie rozumiemy sk¹d ta nie-
chêæ rz¹du do dialogu spo³ecznego
i lekcewa¿enie strony spo³ecznej.
Czujemy siê ju¿ tym zdegustowa-
ni, zmêczeni i zniesmaczeni - po-
wiedzia³a Ochman.

***
9 wrzeœnia (Warszawa). Zakoñ-
czy³y siê konsultacje projektu no-
welizacji ustawy o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy.
Projekt zosta³ ju¿ skierowany pod
obrady rz¹du. Ministerstwo Pracy
zaproponowa³o w nim zasi³ku dla
bezrobotnych do wysokoœci  788
z³ (70 proc. minimalnej p³acy) w
okresie pierwszych trzech miesiê-
cy bezrobocia i 563 z³ (50 proc.
minimalnego wynagrodzenia) w
okresie kolejnych miesiêcy posia-
dania prawa do zasi³ku. Zasi³ek
wyp³acany bêdzie przez 6 lub 12
miesiêcy. Obecnie zasi³ki dla bez-
robotnych otrzymuje 219 tys. osób
spoœród 1,42 mln osób.
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Œl¹sko-D¹browska „Solidar-
noœæ” uczci³a pamiêæ prze-
wodnicz¹cego Grzegorza
Kolosy w 15. rocznicê Jego
tragicznej œmierci.

Msza œw. w intencji Grzegorza
Kolosy oraz przewodnicz¹cego
Sekcji Krajowej Górnictwa Wêgla
Kamiennego NSZZ "S" Adama
Stepeckiego i kierowcy Zarz¹du
Regionu Jana Tyszkiewicza od-
prawiona zosta³a  4 wrzeœnia w Ko-
œciele pw. Wniebowziêcia Naj-
œwiêtszej Marii Panny w Wodzis³a-
wiu Œl¹skim.  W œwi¹tyni - jak co
roku - nie zabrak³o zwi¹zkowców
"Solidarnoœci" i pocztów sztanda-
rowych. Po Mszy uczestnicy uro-
czystoœci udali siê na grób prze-
wodnicz¹cego, by w zadumie za-
paliæ znicze i pochyliæ g³owy.

Znicze pod pomnikiem w Kozie-
g³owach, w miejscu w którym 4
wrzeœnia 1993 r. dosz³o do tragicz-

nego wypadku, zapalili przewod-
nicz¹cy Zarz¹du Regionu Piotr

Duda i skarbnik Józef Wiœniow-
ski.

Grzegorz Kolosa, Adam Stepec-
ki i Jan Tyszkiewicz zginêli w dro-

Rocznicowe obchody w Ja-
strzêbiu Zdroju poprzedzi³a
promocja ksi¹¿ki poœwiêconej
pamiêci strajkuj¹cych górni-
ków i wydarzeniom sprzed
20.lat „Nasza Solidarnoœæ Ja-
strzêbie Rok 1988”.

Publikacja opracowana przez na-
uczycieli ze Szko³y Podstawowej nr

10 w Jastrzêbiu Zdroju - to kolejny
tom historii jastrzêbskiej "Solidarno-
œci". Ksi¹¿ka ukaza³a siê dziêki sta-
raniom "S" i wsparciu finansowym
miasta. Jej uroczysta promocja, któ-
ra odby³a siê w sali posiedzeñ Rady
Miasta, by³a wa¿nym wydarzeniem
dla uczestników tamtych strajków,
œrodowiska "S" i w³adz Jastrzêbia.

Uczestnicy uroczystoœci wielokrot-
nie podkreœlali, ¿e bez determinacji
górników z jastrzêbskich kopalñ nie
by³oby roku 1989 i wolnoœci. - To jest
najwa¿niejsze przes³anie, z którym
musimy przebiæ siê do spo³eczeñstwa.
Tê historiê trzeba pokazaæ m³odemu
pokoleniu - powiedzia³ prezydent
miasta Marian Janecki.

Danuta Jemio³o z BT "S" w Ja-
strzêbiu Zdroju przypomnia³a, ¿e
wydarzenia jastrzêbskie 1988 r.,
mimo swej wagi nie doczeka³y siê
¿adnego szerszego opracowana, a

"Nasza Solidarnoœæ Jastrzêbie Rok
1988" jest pierwsz¹ publikacj¹ na ten
temat. Zwróci³a uwagê, ¿e ksi¹¿ka jest
cennym Ÿród³em informacji i wyra-
zem wdziêcznoœci dla tych, którzy
otworzyli Polakom i innym europej-
skim narodom drzwi do wolnoœci.

- Zawarte w niej wspomnienia to
historie ludzi poddanych licznym
sprawdzianom: odwagi, m¹droœci i

wytrwa³oœci, którzy za swe przeko-
nania zap³acili niejednokrotnie bar-

4 wrzeœnia w Wodzis³awiu
Œl¹skim rozegrany zosta³ Po-
wiatowy Turniej Pi³ki No¿nej
im. Grzegorza Kolosy w XX
Rocznicê Strajków Górni-
czych pod Honorowym Patro-
natem NSZZ „Solidarnoœæ”
Regionu Œl¹sko-D¹browskie-
go.

W rozgrywkach zorganizowa-
nych przez Starostwo Powiatowe
w Wodzis³awiu Œl¹skim startowa-
³o 6 dru¿yn, sk³adaj¹cych siê z za-
wodników z rocznika 1994 i m³od-
szych.

Na zwyciêzców i najlepszych
zawodników czeka³y puchary i

nagrody, które wrêczali przedsta-
wiciele w³adz powiatu, "Solidarno-
œci" i parlamentarzyœci.

Red.

Realizacji za³o¿eñ rz¹dowej
strategii dla górnictwa, przy-
jêtej przez rz¹d w lipcu 2007
r., domagaj¹ siê delegaci Wal-
nego Zebrania Delegatów
Sekcji Krajowej Górnictwa
Wêgla Kamiennego NSZZ
„Solidarnoœæ”, obraduj¹cego
w Jastrzêbiu w 28. rocznicê
powstania „S” i 20. rocznicê
zakoñczenia górniczych straj-
ków.

"Strategia..." zak³ada przeznacze-
nie œrodków na inwestycje pocz¹t-
kowe w sektorze wêglowym oraz
dokoñczenie tworzenia Grupy Wê-
glowo-Koksowej oraz dokapitalizo-
wanie Kompanii Wêglowej na kwo-
tê 416 mln z³. Okreœla tak¿e, ¿e spo-
sób ewentualnej prywatyzacji ko-
palñ i jej zasadnoœæ powinny byæ
uzgodnione ze stron¹ spo³eczn¹.

W stanowisku skierowanym do
rz¹du RP zwi¹zkowcy przypomi-
naj¹, ¿e pomoc pañstwa w urucho-
mieniu nowych z³ó¿ wêgla gwaran-
towa³ tak¿e obecny wicepremier
Waldemar Pawlak, a wsparcie, w
wys. 30 proc. wartoœci inwestycji,
zaakceptowa³a Unia Europejska.

- Tymczasem, zgodnie z infor-
macj¹ Ministerstwa Finansów, za-
³o¿enia do bud¿etu na 2009 rok po
raz kolejny nie przewiduj¹ œrodków
na ten cel. Spowoduje to dalszy spa-
dek wydobycia wêgla kamiennego,
przy wci¹¿ rosn¹cym popycie na ten
surowiec, a w konsekwencji dopro-
wadzi do wzrostu jego ceny, za co
zap³aci ca³a polska gospodarka oraz
konsumenci indywidualni. Wp³ynie
to równie¿ w zasadniczy sposób na
pogorszenie siê bezpieczeñstwa pra-
cy w kopalniach - napisali delega-
ci.

Zwi¹zkowcy ostrzegaj¹, ¿e brak
realizacji za³o¿eñ "Strategii..."
oznaczaæ bêdzie z³amanie uzgod-
nieñ z górniczymi centralami zwi¹z-
kowymi oraz spowoduje podjêcie

przez górnicz¹ "S" wszelkich dzia-
³añ statutowych, które zmusz¹ rz¹d
do realizowania zapisów tego do-
kumentu.

Równie stanowczo delegaci do-
magaj¹ siê od Rady Ministrów re-
alizacji porozumienia zawartego
przez w³adze "S" jeszcze z poprzed-
nim rz¹dem. Za szczególnie istotne
i aktualne zwi¹zkowcy uznali zapi-
sy porozumienia dotycz¹ce uchyle-
nia ustawy "o negocjacyjnym sys-
temie kszta³towania wynagrodzeñ".
WZD wezwa³o równie¿ rz¹d RP,
prezydenta oraz eurodeputowanych
do podjêcia wszelkich dzia³añ zmie-
rzaj¹cych do odrzucenia przez Ko-
misjê Europejsk¹ projektów dyrek-
tyw opracowanych w ramach tzw.
"Pakietu klimatycznego". Delegaci
argumentowali, ¿e ich przyjêcie w
proponowanym kszta³cie, spowo-
duje dla Polski bardzo powa¿ne
konsekwencje spo³eczno-gospodar-
cze, w³¹cznie z utrat¹ niezale¿no-
œci energetycznej i gospodarki na-
rodowej.

Beata Gajdziszewska

Rada Powiatu Wodzis³awskie-
go odda³a ho³d uczestnikom wy-
darzeñ 1988 roku i wyrazi³a wiel-
kie uznanie dla ich postawy pe³-
nej determinacji i odwagi.

- Mija 20. lat od chwili, gdy w
sierpniu 1988 r. na Œl¹sku, w tym
równie¿ w Powiecie Wodzis³aw-
skim, rozpoczê³y siê strajki gór-
nicze. Protesty te oraz reaktywo-
wanie "Solidarnoœci" by³y impul-
sem do g³êbokich przemian w
œwiadomoœci spo³ecznej Pola-
ków. Wydarzenia te mia³y wp³yw
m.in. na zmiany ekonomiczno-
polityczne w naszym kraju. Jed-
nym z ich rezultatów by³o stwo-
rzenie warunków do dzia³alnoœci
samorz¹dów terytorialnych - na-
pisali wodzis³awscy radni w spe-
cjalnym oœwiadczeniu.

dzo wysok¹ cenê - powiedzia³a Da-
nuta Jemio³o.

- Ta ksi¹¿ka bêdzie œwiadczyæ i o
"Solidarnoœci" i o Jastrzêbiu. Nie-
wiele jest pozycji, z których m³o-
dzie¿ mog³aby poznawaæ najnowsz¹
historiê - doda³ Bogdan Biœ, wice-
przewodnicz¹cy Œl¹sko-D¹brow-
skiej "Solidarnoœci".

Na niezwyk³oœæ publikacji zwró-
ci³ uwagê jej recenzent dr Zbigniew
Szczerbik. Podkreœli³, ¿e stanowi ona
wa¿ne Ÿród³o do poznania historii re-
gionu i Polski. - Autorom w sposób
logiczny i klarowany uda³o siê zapre-
zentowaæ wk³ad mieszkañców Ja-
strzêbia Zdroju w wydarzenia 1988
r., które doprowadzi³y do upadku sys-
temu komunistycznego, nie tylko w
Polsce - powiedzia³ dr Szczerbik. -
Naszym g³ównym celem by³o ocale-
nie przesz³oœci, od zapomnienia, prze-
kazanie w sposób zrozumia³y m³o-
dym mieszkañcom Œl¹ska, ci¹gle
jeszcze ¿ywej historii Jastrzêbia Zdro-
ju. Aby widzieæ jutro musimy znaæ
to, co by³o wczoraj i co jest dzisiaj -
powiedzia³a w imieniu zespo³u redak-
cyjnego Katarzyna Pomyko³.

Agnieszka Konieczny

Rocznicowa sesja

górniczej „S”

Turniej pi³karski

w Wodzis³awiu
Pamiêæ o Grzegorzu

Koñcowa klasyfikacja
w turnieju:
1 miejsce : MKS "Odra"

Wodzis³aw Œl.
2 miejsce TS "Górnik"

Pszów
3 miejsce KS "Naprzód"

Rydu³towy
4. LKS " Start" Mszana
5. KS "27" Go³kowice
6. KS "Przysz³oœæ" Rogów

Œl¹sko-D¹browska „S” nie zapomina o swoich tragicznie
zmar³ych kolegach

dze powrotnej z Warszawy, gdzie
liderzy zwi¹zkowi uczestniczyli w

przedwyborczej debacie telewizyj-
nej. Ich œmieræ by³a ogromn¹ strat¹
dla "Solidarnoœci".

red.

Ocaliæ od zapomnienia

Autorzy publikacji uhonorowani zostali przez Sekretariat
Emerytów i Rencistów NSZZ „S” medalem „Serce Solidarnoœci”

Bogdan Biœ dziêkuje przewodnicz¹cej zespo³u redakcyjnego
pani Alinie Kuboszek
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– Strajki w kopalniach w 1988
roku spina³y klamr¹ ca³¹ hi-
storiê „Solidarnoœci” lat 80.
– mówili uczestnicy 20. rocz-
nicy górniczych protestów i
28. rocznicy podpisania Po-
rozumienia Jastrzêbskiego.
Nastrój radoœci z odniesio-
nych wtedy zwyciêstw psu³a
tylko tradycyjna ju¿ nieobec-
noœæ na uroczystoœciach naj-
wa¿niejszych osób w pañ-
stwie.

G³ówne obchody odby³y siê jak
co roku pod pomnikiem Porozu-
mienia Jastrzêbskiego przy kopal-

ni "Zofiówka" (dawnym "Manife-
œcie Lipcowym"), gdzie 28 lat temu
zawarto trzeci¹ wielk¹ umowê spo-
³eczn¹ 1980 roku, a 8 lat póŸniej
zakoñczy³ siê ostatni strajk górni-
czy 1988 roku. W swoim wyst¹-
pieniu przewodnicz¹cy "Solidar-
noœci" Janusz Œniadek podziêko-
wa³ uczestnikom tamtych wyda-
rzeñ. - "Solidarnoœæ" zawsze i
wszêdzie sk³ada³a ho³d i wyra¿a³a
wdziêcznoœæ tym, którzy doprowa-
dzili do zwyciê¿enia komunistycz-
nego re¿imu. Szkoda ¿e tak d³ugo

trzeba by³o czekaæ, by wolna Pol-
ska podziêkowa³a naszym bohate-
rom - zaznaczy³.

 Przewodnicz¹cy "Solidarnoœci"
odniós³ siê te¿ do incydentów pod-
czas gdañskich obchodów roczni-
cy powstania "Solidarnoœci". Oce-

ni³, ¿e polskie elity tocz¹ gorsz¹ce
k³ótnie, tworz¹ce rowy i podzia³y.
Za "najwiêkszy skandal ostatnich
dni" uzna³ obarczanie win¹ za te
spory spo³eczeñstwo. Podziêkowa³
te¿ zwi¹zkowcom za udzia³ w war-
szawskiej manifestacji. - Wbrew
medialnym przek³amaniom by³o
nas tam ok. 38 tys. i nie uda³o siê
naszego g³osu przyt³umiæ. Nikt nie
zmieni tego, ¿e  "Solidarnoœæ"
¿yje!

„S” to walka
o cz³owieka

O prymat solidarnoœci przed
walk¹ apelowa³ podczas mszy œw.

w koœciele pw. NMP Matki Ko-
œcio³a kapelan œl¹sko-d¹browskiej
"S" ks. Stanis³aw Pucha³a.  - So-
lidarnoœæ równie¿ wyzwala walkê,
ale nie jest to walka przeciw dru-
giemu, traktowanie cz³owieka jako
wroga i nieprzyjaciela i d¹¿enie do
jego zniszczenia. To walka o cz³o-
wieka, o jego prawa, o prawdziwy
postêp, o dojrzalszy kszta³t ¿ycia
ludzkiego. Wtedy to ¿ycie staje siê
bardziej ludzkie - mówi³ kap³an.

List do uczestników obchodów
wystosowa³ prezydent Lech Ka-

czyñski. Podkreœli³ w nim, ¿e wal-
ka strajkuj¹cych w 1980 i 1988 r.
"nie by³a epizodem". - Wszyscy
Pañstwo byliœcie niezale¿nie od
wyznawanych obecnie pogl¹dów,
barw politycznych i miejsca zajmo-
wanego w spo³eczeñstwie wspó³-

Ks. Henryk Bia³as - Krzy¿ Oficerski
W 1980 i 1988 r. duszpasterz górników strajkuj¹cych w jastrzêbskich kopalniach. W stanie wojennym

zaanga¿owany w pomoc rodzinom internowanych i potrzebuj¹cych przy parafii Najœwiêtszej Marii Panny
Matki Koœcio³a w Jastrzêbiu. Wspó³organizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Tygodni Kultury Chrzeœci-
jañskiego i opiekun PTTK "Pielgrzym" (bêd¹cego przykrywk¹ dla dzia³alnoœci solidarnoœciowej).

Roman Chwastyk - Z³oty Krzy¿ Zas³ugi
Od 1977 pracownik kopalni "Borynia". Uczestnik strajku w 1980 r. Organizator akcji strajkowej w 1988 r.,

a nastêpnie przewodnicz¹cy Komitetu Strajkowego. Zwolniony z pracy za dzia³alnoœæ zwi¹zkow¹ i prawico-
we pogl¹dy. Po legalizacji Zwi¹zku zosta³ wybrany na funkcjê przewodnicz¹cego "S" w KWK Borynia i
pe³ni j¹ do dzisiaj.

Kazimierz Grajcarek - Krzy¿ Kawalerski
W 1980 r. wspó³za³o¿yciel "Solidarnoœci" w kopalni "Silesia", w stanie wojennym przewodnicz¹cy

podziemnej "S" w tej kopalni. Od sierpnia do grudnia 1982 r. internowany. W 1988 r. wspó³organizator
strajku w kopalni. Po legalizacji Zwi¹zku dwukrotnie by³ wybrany na Wiceprzewodnicz¹cego ZR Podbe-
skidzie. Obecnie przewodnicz¹cy Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarnoœæ".

Adolf Kaczkowski - Krzy¿ Oficerski
W 1980 r. i w 1981 r. uczestnik strajków w kopalni "Moszczenica". Po stanie wojennym aktywnie

zaanga¿owany w pomoc represjonowanym. W jego mieszkaniu znajdowa³a siê nielegalna drukarnia wy-
dawnictw.

Stanis³aw Kosek - Z³oty Krzy¿ Zas³ugi
Uczestnik strajków w kopalni "Manifest Lipcowy" w 1980 i 1981 r. oraz pacyfikacji kopalni. Kolporter

podziemnej prasy, cz³onek Komitetu Pomocy Internowanym. W latach 1986-89 wspó³za³o¿yciel i redak-
tor naczelny "Manifeœciaka". Wspó³za³o¿yciel Tajnej Komisji Zak³adowej przy KWK "Manifest Lipco-
wy". Wspó³organizator i dokumentalista strajku w kopalni w sierpniu 1988 r.

Henryk Kryza - Z³oty Krzy¿ Zas³ugi
Wspó³organizator strajku w KWK "Moszczenica". Zwolniony dyscyplinarnie z pracy. Po przywróceniu

do pracy wiceprzewodnicz¹cy, a w ostatniej kadencji przewodnicz¹cy "S" w kopalni.

Andrzej Maniecki - Krzy¿ Kawalerski
Uczestnik strajku w 1980 r. w kopalni "Borynia". W latach 1982 - 85 zajmuje siê roznoszeniem ulotek.

W 1988 r. cz³onek Komitetu Strajkowego w kopalni "Borynia". Po strajkach zwolniony z pracy. Po przy-
wróceniu do pracy szykanowany i przeœladowany.

W³adys³aw Matysiak - Krzy¿ Kawalerski
W 1980 i 1981 r. uczestnik strajków w kopalni "Manifest Lipcowy". W latach 1981-87 cz³onek niefor-

malnej grupy opozycyjnej, która organizowa³a spotkania i kolportowa³a ulotki. Przewodnicz¹cy Tajnej
Komisji Zak³adowej zawi¹zanej w 1987 r. przy KWK "Manifest Lipcowy". Uczestnik strajku z 1988 r.

Marian Nowak - Krzy¿ Kawalerski

Danuta Skorenko - (poœmiertnie) Krzy¿ Komandorski
W 1980 r. za³o¿ycielka, a nastêpnie przewodnicz¹ca "Solidarnoœci" w I oddziale PZU w Katowicach. Po

wprowadzeniu stanu wojennego dzia³aczka opozycyjna. Redaktorka, wydawca i kolporterka "Ku wolnej
Polsce". W grudniu 1983 r. aresztowana. Po zwolnieniu na mocy amnestii w lipcu 1984 r., podejmuje
nieudan¹ próbê za³o¿enia podziemnej telewizji. W paŸdzierniku 1985 r. ponownie aresztowana i skazana
na 2 i pó³ roku pozbawienia wolnoœci. W areszcie prowadzi 21-dniow¹ g³odówkê w proteœcie przeciwko
decyzji w³adz wiêzienia, które zabroni³y jej udzia³u w pogrzebie matki. W jej trakcie jest sztucznie dokar-
miana, co powoduje uszkodzenie przewodu pokarmowego. We wrzeœniu 1986 r. na mocy amnestii zwol-
niona. Nie rezygnuje z dzia³alnoœci opozycyjnej. Inicjatorka m.in. akcji protestacyjnej zorganizowanej na
katowickim rynku w obronie górników zwolnionych z pracy po strajkach w 1988 r. Zmar³a we wrzeœniu
2000 r.

Ks. Antoni Stych - Krzy¿ Oficerski
W latach 1976-81 wikary i budowniczy koœcio³a pod wezwaniem Marii Panny Matki Koœcio³a (na

górce) w Jastrzêbiu Zdroju. Podczas budowy œwi¹tyni w prowizorycznej szopie prowadzi pierwsze kate-
chezy patriotyczne i antykomunistyczne. Od 28 sierpnia do 3 wrzeœnia 1980 r. codziennie odprawia Msze
œw. w strajkuj¹cych kopalniach. Doradca jastrzêbskiego MKR-u. W 1981 r. przeniesiony do parafii œw.
Magdaleny w Radlinie. Dziêki ca³onocnemu czuwaniu unika internowania, ale ubecy podpalaj¹ rusztowa-
nia budowanej plebani. Na parafii w Radlinie ukrywa m.in. Adama Michnika, Zbigniewa Bujaka i
Tadeusza Jedynaka. W latach 1981-83 dzia³a w Komitecie Pomocy Internowanym i Aresztowanym. Do
1985 r. organizuje Msze za Ojczyznê. W latach 81-88 zajmuje siê kolporta¿em pism opozycyjnych.

Adam Wasilewski - Z³oty Krzy¿ Zas³ugi
Kolporter podziemnej prasy. Uczestnik strajku w 1988 r. w kopalni "Morcinek". Zaanga¿owany w dzia-

³alnoœæ Komitetu Strajkowego, a¿ do jego rozbicia. Kontynuuje dzia³alnoœæ w kopalni "Jastrzêbie" i do
koñca w kopalni "Zofiówka". Po zakoñczeniu strajków zwolniony z pracy, a nastêpnie przywrócony.

Krzysztof Zakrzewski - (poœmiertnie) Krzy¿ Kawalerski
Od 1986 r. wspó³pracuje z tajn¹ struktur¹ "S" w kopalni "Manifest Lipcowy", która przekszta³ca siê w

Tajn¹ Komisjê Zak³adow¹. Zostaje jej cz³onkiem, bierze udzia³ w spotkaniach, kolportuje prasê podziemn¹.
W maju 1988 ujawnia siê i wspó³tworzy jawn¹ KZ

"S". Jest jednym z inicjatorów z³o¿enia wniosku o legalizacjê tej struktury, anga¿uje siê w przywrócenie
"S". Kieruje Miêdzyzak³adowym Komitetem Strajkowym.

Jan Zorembik - Z³oty Krzy¿ Zas³ugi

Jastrzêbskie uroczystoœci

Rocznicowa msza œw. w koœciele „na górce” - miejscu
wyj¹tkowym dla jastrzêbskiej „Solidarnoœci”

- Ho³d i wdziêcznoœæ tym, którzy doprowadzili do zwyciê¿enia
komunistycznego re¿imu - mówi³ w Jastrzêbiu

szef „Solidarnoœci” Janusz Œniadek
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w ho³dzie bezimiennym

autorami wielkiego historycznego
zwyciêstwa, z którego mo¿e dziœ
korzystaæ wolna Polska i jednocz¹-
ca siê Europa - napisa³ w liœcie
Lech Kaczyñski.

Podczas uroczystoœci kilkanaœcie
osób odebra³o z r¹k Macieja
£opiñskiego - ministra w prezy-
denckiej kancelarii - odznaczenia
pañstwowe. Przemawiaj¹c w imie-
niu odznaczonych Roman Chwa-
styk, jeden z przywódców strajków
1988 r., obecnie szef "Solidarno-
œci" w kopalni "Borynia", zwróci³
uwagê na nieobecnoœæ prezydenta
i premiera. - Szkoda, ¿e najwy¿sze
w³adze pañstwowe tak ma³o pa-
miêtaj¹ rolê, jak¹ odegra³ Œl¹sk i
Jastrzêbie w walce o woln¹ Polskê
- mówi³ nagradzany oklaskami.

Elity nieobecne
Na lekcewa¿enie przez warszaw-

skich polityków œl¹skich rocznic
zwracano te¿ uwagê podczas uro-

czystej sesji Sekcji Krajowej Gór-
nictwa Wêgla Kamiennego NSZZ

Krzy¿ Kawalerski dla Kazimierza Grajcarka,
przewodnicz¹cego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki

NSZZ „S”

"Solidarnoœæ". Szef górniczej "S"
Dominik Kolorz przypomina³, ¿e
na jastrzêbskich uroczystoœciach
przez 18 ostatnich lat nie pojawi³
siê ¿aden z urzêduj¹cych prezyden-

tów i premierów. - Przypominacie
sobie o nas tylko wtedy, gdy chce-

W imieniu Œl¹sko-D¹browskiej „S” kwiaty pod pomnikiem
 Porozumienia Jastrzêbskiego z³o¿yli przewodnicz¹cy Piotr Duda,

wiceprzewodnicz¹cy Ryszard Drabek i cz³onek prezydium
Miros³aw Truchan

- Przypominacie sobie o nas
tylko wtedy, gdy chcecie siê
pi¹æ po w³adze - mówi³ do
polityków Dominik Kolorz

Obchody uœwietni³a Kompania Reprezentacyjna
Wojska Polskiego

To w tej kopalni 28 lat temu zawarto trzeci¹ wielk¹ umowê
spo³eczn¹ 1980 roku, a 8 lat póŸniej zakoñczy³ siê ostatni

strajk górniczy 1988 roku

cie siê pi¹æ po w³adze - mówi³ Ko-
lorz nagradzany gromkimi brawa-
mi. - Mówi siê, ¿e elity pol-
skie wywodz¹ siê z solidar-
noœciowego pnia. Ale ten
pieñ jest zgni³y. No bo jakie
to idea³y? To wstyd, jak oni
siê k³óc¹. K³óc¹ siê nie o
cz³owieka, ale o to, kto le-
piej wypadnie w telewizji,
kto kogo oszuka.

- To nie s¹ uroczystoœci
przywódców strajkowych,
ani obecnych liderów zwi¹z-
ku - podkreœla³ szef Œl¹sko-
D¹browskiej "Solidarnoœci"
Piotr Duda. - To uroczysto-
œci tych bezimiennych, któ-
rzy strajkuj¹c nara¿ali swo-
je zdrowie i ¿ycie. Obowi¹z-
kiem liderów jest dziœ tu byæ.
Zaprosiliœmy wszystkich -
Lecha Wa³êsê, Lecha Ka-
czyñskiego, Donalda Tu-
ska. Jak zwykle przysz³y
usprawiedliwienia, stare for-
mu³ki…

Podczas sesji delegaci górniczej
"Solidarnoœci" przyjêli okoliczno-
œciowe stanowisko, w którym za-
apelowali o przywrócenie godno-
œci zawodowi górnika. Kilkunastu
zwi¹zkowców otrzyma³o Z³ote

Medale Solidarnoœci. Uhonoro-
wano równie¿ by³¹ G³ówn¹ In-

Jastrzêbie Zdrój, 03.09.2008 r.

STANOWISKO
uroczystej Sesji Walnego Zebrania Delegatów

Sekcji Krajowej Górnictwa Wêgla Kamiennego

NSZZ „Solidarnoœæ”

Delegaci Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Gór-
nictwa Wêgla Kamiennego NSZZ "Solidarnoœæ", podczas uroczy-
stej Sesji zorganizowanej z okazji 20. rocznicy strajków górni-
czych z 1988 roku, sk³adaj¹ ho³d i podziêkowania uczestnikom
tamtych wydarzeñ. Bez Waszej odwagi, determinacji i poœwiêce-
nia nie by³yby mo¿liwe polityczne, spo³eczne i gospodarcze zmiany
w naszym kraju, które przywróci³y Polskê demokratycznej spo-
³ecznoœci wolnej Europy.

20-lecie strajków, to niestety równie¿ bolesna i gorzka rocznica
dla polskiego górnictwa. Nasz sektor wci¹¿ jeszcze odczuwa de-
cyzje z pocz¹tku lat 90., kiedy to uczyniono z niego kotwicê infla-
cyjn¹, pozwalaj¹c¹ kosztem naszej bran¿y na wprowadzanie trud-
nych reform gospodarczych. Jednoczeœnie niszczono etos nasze-
go zawodu. Przekonywano spo³eczeñstwo, ¿e praca górników jest
niepotrzebna.

Dziœ nasz¹ bran¿ê dotykaj¹ drastyczne oszczêdnoœci, równie¿
w sferze bezpieczeñstwa i higieny pracy, braki kadrowe i próby
³amania prawa pracy. Po wst¹pieniu do Unii Europejskiej górnic-
two boryka siê z odgórnie narzuconymi dyrektywami, wp³ywaj¹-
cymi na ograniczanie produkcji. Pomimo zapewnieñ rz¹du, ¿e
wêgiel jest i pozostanie podstaw¹ bezpieczeñstwa energetyczne-
go Polski, wyna-grodzenia w bran¿y s¹ niewspó³miernie niskie w
stosunku do nak³adu pracy i sytuacji finansowej spó³ek górniczych.

W 20. rocznicê strajków górniczych Delegaci Walnego Zebra-
nia Delegatów Sekcji Krajowej Górnictwa Wêgla Kamiennego
NSZZ "Solidarnoœæ" ¿¹daj¹ od zarz¹dzaj¹cych sektorem wydo-
bywczym przywrócenia godnoœci zawodowi górnika. W niedale-
kiej przesz³oœci górnicy wyr¹bywali drogê do wolnoœci. Teraz, w
ciê¿kich warunkach, jakich doœwiadcza niewiele bran¿, wypraco-
wuj¹ zysk dla polskiego pañstwa. Nale¿y im siê szacunek!

Za Delegatów
WZD SKGWK NSZZ "Solidarnoœæ"

Przewodnicz¹cy Zebrania
Jaros³aw Grzesik

spektor Pracy Bo¿enê Borys-Szo-
pê, wieloletni¹ dzia³aczkê "Soli-

darnoœci". - Walczy³am o prawa
pracownicze i mo¿e to by³o dla
rz¹du problemem. Nie mogê po-
wiedzieæ, ¿e wróci³am do "Soli-

darnoœci", bo tak naprawdê nigdy
z niej nie odesz³am. Meldujê, ¿e

jestem do Waszej dyspozycji - mó-
wi³a wyraŸnie wzruszona Bo¿ena
Borys-Szopa.

 Wojciech Gumu³ka
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Zarz¹d Huty Metali Nie¿ela-
znych „Szopienice” roz-
pocz¹³ przygotowania do
zwolnieñ grupowych, mimo
¿e ostateczna decyzja doty-
cz¹ca likwidacji zak³adu jesz-
cze nie zapad³a.

3 wrzeœnia zarz¹d spó³ki poinfor-
mowa³ "Solidarnoœæ" i Zwi¹zek
Zawodowy Pracowników HMN
"Szopienice" o zamiarze zwolnie-
nia 355 pracowników. W uzasadnie-
niu wskaza³ m.in. na trudn¹ sytu-
acjê zak³adu, brak realnych perspek-
tyw na odbudowê kapita³ów w³a-
snych spó³ki i planowane zaprzesta-
nie produkcji. Zdaniem organizacji
zwi¹zkowych, dzia³ania dotycz¹ce
zwolnieñ grupowych s¹ przedwcze-
sne.

- Zamiar zwolnienia wszystkich
pracowników, tj. 355 osób aktual-
nie zatrudnionych uwa¿amy za zde-
cydowanie przedwczesny i skrajnie
nieodpowiedzialny, skutkuj¹cy dla
naszej Huty i jej pracowników po-
wa¿nymi, negatywnymi konse-
kwencjami - tak liderzy zwi¹zkowi
odpowiedzieli na informacjê o
zwolnieniach grupowych i zwróci-
li siê o jej anulowanie.

Przedwczesne i skrajnie

nieodpowiedzialne

- Rada Ochrony Pracy nie po-

par³a Pani odwo³ania z funk-

cji G³ównego Inspektora Pra-

cy. A jednak do tego dosz³o…

To ewenement. Po raz pierwszy
G³ówny Inspektor Pracy zosta³ od-
wo³any wbrew stanowisku Rady.
Wniosek g³osowano pomimo mo-
jej nieobecnoœci. To dla mnie za-
szczyt, ¿e cz³onkowie Rady go nie
poparli. Wniosek mar-
sza³ka Komorowskie-
go nie mia³ uzasadnie-
nia, bo po prostu takie-
go uzasadnienia byæ
nie mog³o. W kwietniu
kolejna kontrola Naj-
wy¿szej Izby Kontro-
li przyzna³a nam mak-
simum punktów za go-
spodarowanie publicz-
nymi pieniêdzmi. Na-
sze sprawozdanie z
dzia³alnoœci w roku
2007 zosta³o dobrze
ocenione przez Radê
Ochrony Pracy. Sku-
tecznoœæ dzia³ania In-
spekcji, choæby w za-
kresie walki z niewy-
p³acaniem wynagro-
dzeñ, by³a oceniana
bardzo pozytywnie.
- Rozumiem wiêc,

¿e by³a Pani za-

skoczona odwo³a-

niem?

Nie do koñca. Opinie które p³ynê-
³y z PIP-u, dotycz¹ce np. zmian w
prawie pracy, nie by³y dla ich twór-
ców pochlebne. I to nie dlatego, ¿e
jestem zwi¹zkowcem. Po prostu
zamierzenia te by³y nie do przyjê-
cia. Nie mieœci³y siê w kategoriach
prawa europejskiego. Zaczêto wiêc
stawiaæ zarzuty, ¿e Inspekcja by³a
zbyt prozwi¹zkowa. To nieprawda.
Tam, gdzie zwi¹zki dzia³a³y, czê-
sto nie mieliœmy w ogóle roboty.
Najwiêcej pracy Inspekcja mia³a
tam, gdzie nie by³o zwi¹zków,
gdzie ludzie byli zagubieni i bali
siê upomnieæ o swoje prawa. Po to
m. in. stworzyliœmy specjaln¹
œcie¿kê poradnictwa, by pracowni-
cy wiedzieli, jak mog¹ broniæ swo-
ich praw. Równie¿ wielu praco-
dawców, którzy szanowali prawo
pracy, by³o przez nas promowa-
nych, wyró¿nianych. Uruchomili-
œmy poradnictwo równie¿ dla pra-

codawców, wprowadziliœmy regu-
³ê niekarania, lecz pouczania po-
cz¹tkuj¹cych pracodawców za
drobniejsze uchybienia.
- Jak by Pani porówna³a Pañ-

stwow¹ Inspekcjê Pracy w mo-

mencie obejmowania przez

Pani¹ w niej kierownictwa, z

t¹, któr¹ po dwóch i pó³ roku

Pani zostawia?

Odformalizowaliœmy wiele proce-
dur. Inspektorzy maj¹ byæ przede
wszystkim skuteczni, a kontrole
maj¹ pokazywaæ prawdziwy obraz
przedsiêbiorstwa i koñczyæ siê
konkretnymi wnioskami. Podjêli-
œmy mnóstwo kompleksowych te-
matów: badaliœmy sytuacjê pra-
cowników banków, hipermarke-
tów, mniejszych sklepów, sektora
ochrony. Sprawnie uda³o nam siê
sprostaæ nowym obowi¹zkom w
zakresie kontroli legalnoœci zatrud-
nienia. Po roku wiemy, ¿e mamy
czêsto lepsze wyniki ni¿ urzêdy do
tej pory za to odpowiedzialne. To
dowód, ¿e zmiana ustawy by³a do-
brym pomys³em.
- Jakieœ pora¿ki?

Powiedzia³abym raczej, ¿e nie zd¹-
¿yliœmy z niektórymi sprawami.
Przed Inspekcj¹ pozostaje problem
coraz czêstszego zatrudniania pra-
cowników na umowy cywilno-
prawne. Kolejna sprawa to szereg

Inspekcja by³a skuteczna

i propracownicza - Z naszej wiedzy wynika, ¿e ak-
cjonariusze nie podjêli jeszcze de-
cyzji o rozwi¹zaniu spó³ki przez
likwidacjê. Nie wiadomo równie¿,
czy uchwa³a taka zostanie podjê-
ta, a nastêpnie, czy siê utrzyma,
bior¹c pod uwagê mo¿liwoœæ jej
zaskar¿enia - mówi Henryk Ad-
ler, przewodnicz¹cy "S" w HMN
"Szopienice". Tymczasem - jak
podkreœlaj¹ zwi¹zkowcy - zarz¹d
ju¿ rozpocz¹³ likwidacjê, polega-
j¹c¹ m.in. na zaprzestaniu dzia³añ
produkcyjnych i odst¹pieniu od
dalszego przyjmowania zamówieñ.

- Kategorycznie domagamy siê
zaprzestania takiej bezmyœlnej
dzia³alnoœci. Naszym zdaniem,
dzia³ania te nosz¹ znamiona prze-
stêpstwa polegaj¹cego na dzia³aniu
na szkodê spó³ki oraz przestêpstwa
niegospodarnoœci - podkreœlili
zwi¹zkowcy w piœmie do zarz¹du
Za¿¹dali równie¿ m.in. przedsta-
wienia aktualnej sytuacji ekono-
miczno-finansowej huty, wyjaœnie-
nia dlaczego zarz¹d spó³ki nie wi-
dzi mo¿liwoœci odbudowania ka-
pita³ów w³asnych spó³ki i wyzna-
czenia terminu rozmów.

Agnieszka Konieczny

12 wrzeœnia przed S¹dem
Okrêgowym w Warszawie ma
ruszyæ proces autorów stanu
wojennego, m.in. Wojciecha
Jaruzelskiego i Czes³awa
Kiszczaka.

Jaruzelskiemu grozi 10 lat wiê-
zienia. Jest oskar¿ony o kierowanie
"zwi¹zkiem przestêpczym o charak-
terze zbrojnym" i pod¿eganie Rady
Pañstwa do przekroczenia upraw-
nieñ podczas uchwalenia dekretów
o stanie wojennym.

O "udzia³ w zorganizowanym
zwi¹zku przestêpczym o charakte-
rze zbrojnym" oskar¿ony jest te¿
ówczesny szef MSW Czes³aw Kisz-
czak. Grozi mu 8 lat pozbawienia
wolnoœci.

Przed s¹dem stan¹ równie¿ m.in.
by³y sekretarz KC PZPR Stanis³aw
Kania, by³y wiceszef MON gen.
Tadeusz Tuczapski i by³y szef
Sztabu Generalnego WP gen. Flo-
rian Siwicki.

Rozpoczêcie kolejnego procesu
twórców stanu wojennego jest
mo¿liwe po prawomocnym wyro-
ku warszawskiego S¹du Apelacyj-
nego, który uchyli³ decyzjê S¹du
Okrêgowego o zwróceniu sprawy
do katowickiego IPN w celu uzu-
pe³nienia "istotnych braków"
œledztwa.

Zdaniem s¹du apelacyjnego, ze-
brane dowody s¹ wystarczaj¹ce do
prowadzenia procesu i nie trzeba -
jak chcia³ S¹d Okrêgowy - powo-
³ywaæ zespo³u historyków do oce-
nienia realnoœci interwencji ZSRR.
Nie jest konieczne równie¿ prze-
s³uchiwanie œwiadków z zagrani-
cy m.in. Margaret Thatcher i Mi-
chai³a Gorbaczowa.

Przed warszawskim S¹dem
Okrêgowym od 2001 r. toczy siê
równie¿ inny proces, w którym
Wojciech Jaruzelski jest s¹dzony
za masakrê robotników na Wybrze-
¿u w 1970 r., za co grozi mu nawet
do¿ywocie.

Twórcy stanu wojennego

stan¹ przed s¹dem

Nie ¿yje jeden z zomowców
skazanych za udzia³ w pacyfika-
cji kopalni "Wujek" w grudniu
1981 r. Cia³o Edwarda Rataj-
czyka znaleziono 7 wrzeœnia w
mieszkaniu w Sosnowcu. Dzieñ
póŸniej mia³ siê on stawiæ w
areszcie. Sekcja zw³ok wyklu-
czy³a mo¿liwoœæ zabójstwa. Dal-
sze badania histopatologiczne
odpowiedz¹ na pytanie, czy
przyczyn¹ œmierci by³ego cz³on-
ka plutonu specjalnego by³o sa-
mobójstwo. Jednak zdaniem
œledczych, najprawdopodobniej
zgon nast¹pi³ z przyczyn natural-
nych.

Natomiast 15 wrzeœnia ma roz-
pocz¹æ siê kolejny proces przeciw-
ko Kiszczakowi. Tym razem szef
MSW bêdzie odpowiada³ za repre-
sjonowanie podleg³ych mu mili-
cjantów z powodów religijnych.

ak

Z Bo¿en¹ Borys-Szop¹, odwo³an¹ G³ówn¹ Inspektor Pracy
rozmawia Wojciech Gumu³ka.

nieprawid³owoœci w ewidencjono-
waniu czasu pracy w górnictwie,
s³u¿bie zdrowia, sektorze banko-
wym.
- Jak poradzi sobie Pani nastêp-

ca Tadeusz Zaj¹c?

Jest dzia³aczem politycznym, po-
winien wiêc zrezygnowaæ z cz³on-
kostwa w PO. "Solidarnoœci" za-
wsze zale¿a³o na ocaleniu Pañ-
stwowej Inspekcji Pracy od wp³y-
wów politycznych. To siê do tej
pory udawa³o. Zobaczymy, jak bê-
dzie teraz. Mam nadziejê, ¿e Tade-
usz Zaj¹c zapewni Inspekcji wiê-
cej œrodków, g³ównie na podwy¿-
ki dla pracowników. Mi to siê nie
uda³o - w tym roku z bud¿etu za-
brano nam 26 mln z³. Tutaj poli-
tyczne poparcie mo¿e siê przydaæ.
- Pani plany na przysz³oœæ?

Na szczegó³y za wczeœnie. Bêdê
chcia³a wróciæ na Œl¹sk. Jeœli "So-
lidarnoœæ" bêdzie na mnie zale¿eæ,
to jestem do dyspozycji.
- Dziêkujê za rozmowê.

- Najwiêcej pracy Inspekcja mia³a tam,
gdzie nie by³o zwi¹zków zawodowych

- podkreœla Bo¿ena Borys-Szopa
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Dziêki ¿yczliwoœci podatników
Fundacja na Rzecz Zdrowia Dzie-
ci i M³odzie¿y im. Grzegorza Ko-
losy otrzyma³a w tym roku zna-
cz¹ce wsparcie.

Od 1 stycznia 2004 r. wszyscy p³ac¹-
cy podatek dochodowy od osób fizycz-
nych mog¹ w zeznaniu rocznym po-

mniejszyæ podatek o
1 proc. i przekazaæ go
wybranej przez siebie
organizacji po¿ytku
publicznego. Jedn¹ z

takich organizacji jest dzia³aj¹ca przy
Œl¹sko-D¹browskiej "Solidarnoœci" Fun-
dacja im. Grzegorza Kolosy. Jak infor-
muje kierownik Biura Fundacji Wiolet-
ta Sznapka, w tym roku na konto Fun-
dacji sp³ynê³o z tego tytu³u dok³adnie 66
229 05 z³.

- To o ok. 40 tys. wiêcej ni¿ rok temu -
mówi Wioletta Sznapka. - Wszystkie

zostan¹ przekazane na cele statutowe
zwi¹zane z organizacj¹ wypoczynku dla
najm³odszych.

Taka hojnoœæ podatników to m. in.
efekt zmian w prawie. Od tego roku to
urz¹d skarbowy, na podstawie wskaza-
nia podatnika, przekazuje organizacjom
po¿ytku publicznego pieni¹dze. W po-
przednich latach podatnicy sami wysy-
³ali pieni¹dze i o ich równowartoœæ po-

W czterech kilkusetz³otowych ra-
tach otrzymali w ubieg³ym mie-
si¹cu wynagrodzenia pracowni-
cy PKS Zawiercie. Niestety wiele
wskazuje na to, ¿e sytuacja po-
wtórzy siê we wrzeœniu. Jedno-
czeœnie roœnie niezadowolenie
za³ogi, które zaczyna osi¹gaæ
punkt krytyczny.

- Ludzie s¹ coraz bardzie zdetermino-
wani. Domagaj¹ siê od dyrekcji konkret-
nych dzia³añ naprawczych, a nie okr¹-
g³ych opowieœci o drogim paliwie - mówi
Marek Chwist, przewodnicz¹cy "Soli-
darnoœci" PKS Zawiercie.

Niskie zarobki mimo licznych nadgo-
dzin i do tego wyp³acane w ratach spra-
wiaj¹, ¿e coraz wiêcej osób decyduje siê
na zmianê pracodawcy. Przy zarobkach
rzêdu tysi¹ca z³otych trudno zreszt¹ ocze-
kiwaæ, ¿e kierowcy bêd¹ szczególnie
zwi¹zani z firm¹. Jednoczeœnie jednak

zaczyna siê b³êdne ko³o. Firma ma³o p³a-
ci, bo nie ma przychodów. Z powodów
niskich zarobków zwalniaj¹ siê kierow-
cy, a to powoduje, ¿e coraz czêœciej od-
wo³ywane s¹ kursy (bo nie ma kto je-
chaæ). Mniej kursów to mniejsze przy-
chody, które sprawiaj¹, ¿e p³ace nie tyl-
ko nie rosn¹, ale s¹ wyp³acane w ratach.
I ca³y proces zaczyna siê od nowa

- Sytuacja w zawierciañskim PKS wy-
maga dok³adnej analizy i szybkich kro-
ków naprawczych - dodaje Ma³gorza-
ta Benc, szefowa Biura Terenowego Œl¹-
sko-D¹browskiej "Solidarnoœci" w Za-
wierciu. - Problemem powinno siê rów-
nie¿ zainteresowaæ starostwo, bo trudno
przejeœæ do porz¹dku dziennego nad sy-
tuacj¹, gdy zagro¿ona jest komunikacja
publiczna w powiecie.

Powiat zawierciañski liczy ponad ty-
si¹c kilometrów kwadratowych i nale¿y
do najrozleglejszych w regionie. Two-
rzy go dziesiêæ miast i gmin.        (zaw)

P³ace ratalnePo¿ytek z podatku
mniejszali dop³atê do podatku lub póŸ-
niej czekali na jej zwrot.

O mo¿liwoœci przekazania czêœci po-
datku organizacjom po¿ytku pu-
blicznego wie jedynie nieco po-
nad po³owa Polaków. Dane Mi-
nisterstwa Pracy i Polityki Spo-
³ecznej z 2006 r. pokazuj¹, ¿e na
przekazanie 1 proc. zdecydowa-
³o siê blisko 1,6 mln podatników,
rozliczaj¹cych na ogólnych zasa-
dach. Przekazana przez nich kwo-
ta to ponad 103,7 mln z³.

Byæ mo¿e ju¿ wkrótce bêd¹ to
znacznie wiêksze œrodki. Mini-
sterstwo Gospodarki proponuje,

aby podatnicy mogli przekazaæ nie 1, ale
2 proc. podatku dochodowego. Zdaniem
wicepremiera Waldemara Pawlaka,
umo¿liwi to organizacjom po¿ytku pu-
blicznego lepsz¹ realizacjê zadañ i przy-
spieszy rozwój spo³eczeñstwa obywatel-
skiego w Polsce.       Wojciech Gumu³ka

W tym roku z oferty Fundacji
skorzysta³o ok. 3200 dzieci
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Doœæ sensacyjnie zakoñczy³y
siê zawody w skokach narciar-
skich na igielicie o Puchar „So-
lidarnoœci”. Oba konkursy wy-
gra³ Dawid Kubacki z Zakopa-
nego.

- Dwa dobre skoki i wielka radoœæ -
tak podsumowa³ swój start w pierw-
szym konkursie Kubacki. Dzieñ póŸ-

niej pierwszy skok nie wyszed³ mu
zbyt dobrze. Za to w drugim poszybo-
wa³ a¿ na 131,5 m. To wystarczy³o do
ponownego zwyciêstwa.

- Dawid tydzieñ temu nie zdo³a³ na-
wet zakwalifikowaæ siê do 10-osobo-
wej reprezentacji Polski na rozgrywa-
ne w Zakopanem Letnie Grand Prix.
A dziœ by³ najlepszy. To
dobrze wró¿y jemu i ca-
³ej reprezentacji - cieszy³
siê po zawodach prezes
Polskiego Zwi¹zku Nar-
ciarskiego Apoloniusz
Tajner.

Zgodnie z wczeœniej-
szymi zapowiedziami,
Adam Ma³ysz wzi¹³
udzia³ tylko w drugim
konkursie. - Wystêp na
tych zawodach potrakto-
wa³em jako trening. Jak
ju¿ wielokrotnie mówi-
³em, moje szkolenie prze-
biega zupe³nie innym cy-
klem i mam nadziejê, ¿e
do zimy z moj¹ form¹ bê-
dzie naprawdê bardzo do-
brze - mówi³ dziennika-
rzom Ma³ysz, który w
niedzielnym konkursie zaj¹³ szóste
miejsce.

Zawody mia³y otwart¹ formu³ê. Jak
mówi Wojciech Grzeszek, przewod-

nicz¹cy Regionu Ma³opolska - orga-
nizatora konkursów - ma to dla "Soli-
darnoœci" szczególne znaczenie. -
Zwi¹zek wspiera i popiera zdrow¹ ry-
walizacjê i chêæ równania do najlep-
szych. Puchar Solidarnoœci daje szan-
sê nie tylko naszym doœwiadczonym
zawodnikom sprawdzenia formy, ale
równie¿ stwarza szansê naszym m³o-
dym zawodnikom na zmierzenie siê z

utytu³owanymi kolegami - mówi
Grzeszek.

Oba konkursy, w których wziê³o w
sumie udzia³ 61 skoczków z Kazach-
stanu, Polski, S³owacji i USA, kilka-
krotnie przerywano z powodu silnego
wiatru. Niedzielne zawody rozgrywa-
no w nietypowych jak na skoki wa-

runkach: termometry na Wielkiej Kro-
kwi odnotowa³y podczas pierwszej
serii skoków 25, a podczas drugiej 28
stopni Celsjusza.                            wg

Œl¹sko-D¹browska „Solidarnoœæ” zosta³a uhonorowana Z³ot¹ Odznak¹ Honorow¹ za Zas³ugi
dla Spó³dzielczych Kas Oszczêdnoœciowo-Kredytowych. Odznakê wrêczono z okazji

15. rocznicy powstania SKOK-ów podczas uroczystoœci w SKOK Jaworzno. Z r¹k cz³onka
Zarz¹du Krajowej SKOK Jaros³awa Biereckiego odebra³ j¹ wiceprzewodnicz¹cy

Zarz¹du Regionu Bogdan Biœ (stoi z lewej). Podobne wyró¿nienie odebrali równie¿
dla „Solidarnoœci” w ZG Sobieski przewodnicz¹cy Waldemar Sopata i jego zastêpca Piotr Miœ

Julileusz SKOK-ówSolidarnie na skoczni

W zawodach wystartowa³o ponad 60 zawodników z Polski,
Kazachstanu, S³owacji i USA

Dawid Kubacki i trzeci w sobotê Marcin
Bachleda (z lewej)

Wyniki sobotniego konkurs:
1. Dawid Kubacki (TS Wis³a Zakopane) 252,4 pkt (126,5,

129,0 m)
2. Marcin Bachleda (TS Wis³a Zakopane) 231,9  (111,5, 131,5)
3. £ukasz Rutkowski (TS Wis³a Zakopane) 231,5 (117,5, 125,0)
4. Krzysztof Miêtus (Start Krokiew Zakopane) 227,5 (119,5, 120,5)
5. Krystian D³ugopolski (TS Wis³a Zakopane)  224,2 (121,5, 117,5)
6. Stefan Hula (AZS Zakopane) 222,9 (123,5, 114,5)

Wyniki niedzielnego konkursu:
1. Dawid Kubacki (TS Wis³a Zakopane) 246,0 pkt (118,5,

131,5 m)
2. Rafa³ Œli¿ (KS Wis³a Ustronianka) 234,8 (123,0, 120,5)
3. Marcin Bachleda (TS Wis³a Zakopane) 230,2 (118,0, 123,5)
4. Krystian D³ugopolski (TS Wis³a Zakopane) 226,1 (109,5, 130,0)
5. £ukasz Rutkowski (TS Wis³a Zakopane) 225,6 (115,5, 124,0)
6. Adam Ma³ysz (KS Wis³a Ustronianka) 223,0 (112,5, 125,0)


