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Wszystkim pracownikom socjalnym
miejskich oœrodków pomocy spo³ecznej

z okazji ich œwiêta
pragnê przekazaæ serdeczne podziêkowania

za pomoc niesion¹ najbardziej potrzebuj¹cym
oraz z³o¿yæ najlepsze ¿yczenia sukcesów zawodowych

i wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym.

Piotr Duda
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu

Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ "Solidarnoœæ"

– Zatrzymamy liberaln¹ zarazê, która rozlewa
siê po ca³ym kraju – zapowiadali zwi¹zkowcy
podczas pikiety przed Sejmem. W proteœcie
przeciwko zapisom ustawy o emeryturach
pomostowych w Warszawie protestowa³o
ponad 2 tys. cz³onków Œl¹sko-D¹browskiej
„Solidarnoœci”.

Przeciwko

ob³udzie rz¹du

Barbórka
tym razem ³askawa

Dok³adnie w 2. rocz-
nicê katastrofy w ko-
palni „Halemba-Wi-
rek” w Rudzie Œl¹-
skiej, w której wy-

buch metanu zabi³ 23 górników, w kopalni
dosz³o do kolejnego wypadku. 21 listopada,
o 3.22 nad ranem na poziomie 830 metrów
pod ziemi¹, w po¿arze stacji transformatoro-
wej jeden górnik zosta³ powa¿nie poparzo-
ny, a 18 uleg³o zatruciu dymami.

Czytaj na stronie 3

Górnicy
na Jasnej Górze

Przed tradycyjn¹
Barbórk¹ 3,5 tysi¹ca
górników modli³o
siê o bezpieczn¹ pra-
cê i rozwój polskie-

go górnictwa podczas pielgrzymki zorganizo-
wanej na Jasnej Górze przez Sekretariat Gór-
nictwa i Energetyki NSZZ „Solidarnoœæ”. Do
Czêstochowy przyjechali górnicy z kopalñ
wêgla kamiennego, rud metali, siarki, soli oraz
z zak³adów wydobywczych ropy i gazu.

Czytaj na stronie 3
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Wieœci
z Biur Terenowych ZR

Napisano

- Niech pani jak najszybciej zwol-
ni siê z pracy albo poczeka a¿ szef siê
zestarzeje - takie m.in. rady us³ysza³a
nasza dziennikarka, która zadzwoni-
³a do kilkunastu oddzia³ów Pañstwo-
wej Inspekcji Pracy w ca³ej Polsce
udaj¹c, ¿e jest molestowana w pracy.

- Prze³o¿ony klepie po pupie? Pra-
wi niechciane komplementy? Nieste-
ty, bez twardych dowodów nie ma
pani ¿adnych szans w s¹dzie - t³uma-
czyli dziennikarce Dziennika pracow-
nicy instytucji, której jedynym zada-
niem jest ochrona praw zatrudnio-
nych. Zgodnie przyznawali, ¿e nie po-
trafi¹ jej pomóc, a sprawa jest bezna-
dziejna.

Niektórzy radzili dziennikarce, by
trochê poczeka³a, bo mo¿e szef siê ze-
starzeje i przejdzie mu ochota na m³o-
de panny. Jeszcze inni t³umaczyli, ¿e
widocznie jest bardzo atrakcyjna, sko-
ro szef prawi jej takie komplementy.
A wiêkszoœæ po przyjacielsku radzi-
³a, by dziewczyna poszuka³a sobie
lepiej nowej pracy.

- Najlepiej bêdzie, jeœli da pani so-
bie z tym spokój - przekonywa³a
urzêdniczka PIP z Che³ma. Inspektor
z Przemyœla wymyœli³ z kolei, ¿e trze-
ba poszukaæ na lubie¿nego szefa in-
nych haków, bo wtedy kontroler przy
okazji zwróci mu uwagê, ¿e molesto-
wanie pracownic to rzecz naganna.
Wiêkszoœæ dy¿uruj¹cych przy telefo-
nach urzêdników ostrzega³a równie¿,
¿e z³o¿enie skargi do PIP czy s¹du
pracy, skoñczy siê dla poszkodowa-
nej kobiety utrat¹ zatrudnienia.

Prawnicy nie maj¹ w¹tpliwoœci: ta-
kie "porady" to dowód, ¿e inspekto-
rzy nie znaj¹ prawa pracy. - W przy-
padku molestowania seksualnego to
pracodawca musi udowodniæ, ¿e za-
trudniona u niego osoba nie dopusz-
cza³a siê takich czynów. A kobieta nie
musi w s¹dzie przedstawiæ tzw. twar-
dych dowodów - mówi adwokat Wal-
demar Gujski, specjalizuj¹cy siê w
sprawach o molestowanie.

Ale to nie jedyny przyk³ad urzêd-
niczej niekompetencji. Nagminnie
mylili np. molestowanie seksualne z
mobbingiem. Szczytem ignorancji
popisa³a siê urzêdniczka z Ostrowa
Wielkopolskiego, która oœwiadczy³a,
¿e relacje pracownicy z prze³o¿onym
nie podlegaj¹ Kodeksowi pracy.

- To, ¿e takie sytuacje maj¹ miej-
sce w zak³adzie pracy, nie ma ¿adne-
go znaczenia - upiera³a siê pani in-
spektor. Inni dawali interesantce "do-
bre" rady". - Skoro rozmowy nic nie
daj¹, mo¿e pani na piœmie zwróciæ siê
do szefa z proœb¹ o zaprzestanie dys-
kryminacji - t³umaczy³a urzêdniczka
z Nowego S¹cza.

Takie porady s¹ jednak zdaniem
ekspertów absurdalne. - Ofiary mo-
lestowania s¹ tak rozbite, i¿ czêsto nie
umiej¹ nawet daæ do zrozumienia, ¿e
nie podobaj¹ im siê odzywki prze³o-
¿onego. Tym bardziej, ¿e mog¹ siê
obawiaæ utraty pracy - mówi Joanna
Piotrowska, szefowa fundacji Femi-
noteka, walcz¹cej z dyskryminacj¹ ze

wzglêdu na p³eæ. Ta organizacja ju¿
miesi¹c temu wykona³a podobny do
naszego eksperyment i wykaza³a, ¿e
skar¿¹ca siê na molestowanie kobie-
ta nie mo¿e liczyæ na pomoc Pañstwo-
wej Inspekcji Pracy.

Z ostateczn¹ prób¹ Dziennik wy-
s³a³ dziennikarkê do warszawskiego
oddzia³u PIP. Tu te¿ czeka³o j¹ jed-
nak rozczarowanie, bo mi³¹ pani¹ in-
spektor, która przyjê³a j¹ w t³umie
innych interesantów, interesowa³
g³ównie wiek molestuj¹cego prze³o-
¿onego. - Panowie po 40 ju¿ tak maj¹.
Je¿eli szef pani¹ ob³apia, to trudno,
nie jest to przyjemne, ale musi siê pani
z tym pogodziæ - powiedzia³a z uœmie-
chem.

Za takie "porady" niekompetent-
nych urzêdników s³ono p³acimy.
Utrzymanie ich kosztuje bowiem 240
milionów z³otych rocznie.

To szef musi udowodniæ,
¿e nie molestowa³
- DZIENNIK: PIP radzi kobiecie,

która jest molestowana w pracy,

¿eby siê zwolni³a albo znalaz³a

inne haki na szefa?

Waldemar Gujski: Kobieta molesto-
wana seksualnie powinna udaæ siê do
s¹du pracy, w którym ma pe³ne szan-
sê na wygranie sprawy lub zawalczyæ
o satysfakcjonuj¹ce j¹ ugody. W ta-
kich przypadkach prawo jest po stro-
nie dyskryminowanego pracownika.
- W PIP twierdz¹ jednak, ¿e bez do-

wodów nie ma sensu próbowaæ

walki.

To b³êdne myœlenie. Przy molestowa-
niu seksualnym to pracodawca musi
udowodniæ, ¿e osoba molestuj¹ca nie
dopuszcza³a siê takich czynów. Kobie-
ta, która czuje siê molestowana, nie
musi mieæ tzw. twardych dowodów.
Ale sprawcy molestowania czêsto zo-
stawiaj¹ œlady - a to e-maile, a to rela-
cje innych osób, ¿e ktoœ by³ wzburzo-
ny po zachowaniach szefa, albo SMS
po godzinach pracy. etc. A oskar¿enie
o molestowanie ma dla pracodawcy
bardzo daleko id¹ce konsekwencje.
- Jakie?

Po pierwsze, ostracyzm spo³eczny.
Pracownik molestuj¹cy ma ma³e szan-
se przetrwaæ na rynku, bo oskar¿enia
o molestowanie zostawiaj¹ d³ugi cieñ.
Poza tym kobieta mo¿e wyst¹piæ o od-
szkodowanie. I je¿eli pracuje w kon-
cernie, który jest fili¹ zagranicznej fir-
my w Polsce, kwoty odszkodowania
mog¹ byæ bardzo wysokie. A przy dys-
kryminacji mo¿na udowodniæ, ¿e z po-
wodu odmowy nawi¹zania bli¿szych
kontaktów kobieta nie awansowa³a, nie
dostawa³a premii, mia³a mniejsze wy-
nagrodzenie, czy by³a gorzej traktowa-
na. Czy rozwi¹zano z ni¹ umowê o pra-
cê.
- Wed³ug inspektorów nie da siê

oskar¿yæ szefa i zachowaæ pracê.

Eufemistycznie mówi¹c, by³aby to ku-
riozalna sytuacja, odwrócenie kota do
góry ogonem, a przede wszystkim od-
wrócenie porz¹dku prawnego. Kobieta
w takiej sytuacji jest dobrze prawnie

Molestowana seksualnie?

Szefowie tak maj¹
(Dziennik, Klara Klinger, 20 listopada 2008 r.)

BT Jastrzêbie Zdrój
19 listopada zwi¹zkowcy "S" z

wodzis³awskich S³u¿b Komunal-
nych spotkali siê z prezydentami
miasta i radnymi, by omówiæ pro-
blemy zwi¹zane z planowanym od
1 grudnia przekszta³ceniem firmy.
Dotychczasowy zak³ad bud¿etowy
ma zostaæ przekszta³cony w jed-
nostkê bud¿etow¹. Do tej pory dy-
rektor zak³adu nie informowa³ pra-
cowników, na jakich zasadach na-
stêpowaæ bêd¹ te zmiany.

- W trakcie spotkania zarz¹dza-
j¹cy zak³adem poinformowa³, ¿e
pracownicy zatrudnieni na podsta-
wie umów okresowych, po ich up³y-
wie strac¹ pracê. Gwarancje pracy
i p³acy maj¹ tylko pracownicy za-
trudnieni na czas nieokreœlony - in-
formuje kierownik jastrzêbskiego
BT Danuta Jemio³o.

BT Gliwice
Gliwickie BT informuje, ¿e naj-

bli¿sze spotkanie przedstawicieli
komisji zak³adowych z terenu dzia-
³ania Biura odbêdzie siê 27 listopa-
da o godz. 12. Zwi¹zkowcy omó-
wi¹ m.in. przebieg WZD Regionu
Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ "So-
lidarnoœæ" i pikiety zorganizowanej
w Warszawie 20 listopada w ramach
dni protestów zwi¹zkowych, a tak-
¿e kwestie organizacyjne zwi¹zane
z przygotowaniem spotkania op³at-
kowego.

BT Zawiercie
Jeszcze przed œwiêtami Bo¿ego

Narodzenia pracownicy Domu Po-
mocy Spo³ecznej w Zawierciu do-
stan¹ dodatkow¹, jednorazow¹ pre-

chroniona przed zwolnieniem. Gdyby
szef próbowa³ j¹ zwolniæ, sam siebie
by tym obci¹¿a³. Istnieje w Kodeksie
pracy przepis mówi¹cy, ¿e pracownik,
który korzysta z uprawnieñ do równe-
go traktowania, nie mo¿e byæ zwol-
niony, a pracodawca nie ma prawa szu-
kaæ odwetu, co wiêcej ma obowi¹zek
tworzyæ nie dyskryminacyjne œrodo-
wisko pracy.
- Pracownicy PIP nagminnie my-

lili mobbing i dyskryminacjê.

To jest ogromna ró¿nica, szczególnie
dla kogoœ, kto chcia³by walczyæ w s¹-
dzie. Przy mobbingu winê musi udo-
wodniæ oskar¿aj¹cy. Mobbing musi
nosiæ znamiona uporczywoœci i d³u-
gotrwa³oœci trudniej go udowodniæ,
w³aœnie ze wzglêdu na dowody, bo to
oskar¿aj¹cy ponosi ich ciê¿ar. Mole-
stowanie mo¿e byæ czynem jednora-
zowym. I ciê¿ar dowodu przerzuca-
ny jest na barki pracodawcy.
- Czêsto spotyka siê pan z takimi

przypadkami?

Coraz czêœciej. Pierwszy przypadek
mia³em za czasów komuny, jednak
wtedy w ogóle nie by³o to ujête w Ko-
deksie pracy. Teraz wiele osób zg³a-
sza siê do mnie z podobnymi proble-
mami. Mê¿czyŸni równie¿.

Adwokat Waldemar Gujski, wspólnik

kancelarii Gujski&Zdebiak. W roku

2006 zwyciêzca ogólnopolskiego ran-

kingu "Gazety Prawnej" w dziedzinie

prawa pracy.

NSZZ „Solidarnoœæ”, OPZZ i
Forum Zwi¹zków Zawodo-
wych wyst¹pili do prezyden-
ta o zawetowanie trzech
ustaw z tak zwanego pakiety
ustaw zdrowotnych uchwalo-
nych przez Sejm 6 listopada.

W poniedzia³ek 24 listopada pre-
zydent Lech Kaczyñski spotka³ siê z
przedstawicielami trzech central
zwi¹zkowych. NSZZ "S" reprezen-
towali Janusz Œniadek, przewodni-
cz¹cy Komisji Krajowej NSZZ "S"
oraz Maria Ochman, szefowa Sekre-
tariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "S".
Zwi¹zkowcy zaapelowali do prezy-
denta o zawetowanie uchwalonych
przez Sejm RP: ustawy o zak³adach
opieki zdrowotnej, o pracownikach
zak³adów opieki zdrowotnej oraz
ustawy - przepisy wprowadzaj¹ce
ustawy z zakresu ochrony zdrowia.
Przedstawiciele zwi¹zków zawodo-
wych zwrócili siê równie¿ do Prezy-
denta o skierowanie do Trybuna³u
Konstytucyjnego wniosku o spraw-
dzenie z zgodnoœci z Konstytucj¹ nie-
których zapisów ustawy o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zdaniem zwi¹zkowców ustawy
obarczone s¹ powa¿nymi b³êdami

merytorycznymi. W przypadku usta-
wy o zak³adach opieki medycznej
"Solidarnoœæ" nie zgadza siê m. in. na
zapisy dotycz¹ce obligatoryjnoœci
przekszta³cenia dzia³aj¹cych obecnie
samodzielnych publicznych zak³a-
dów opieki zdrowotnej w zak³ady
opieki zdrowotnej prowadzone przez
spó³ki kapita³owe, w przysz³oœci
funkcjonuj¹ce na zasadach komercyj-
nych. Sprzeciw budzi te¿ rezygnacja
z utrzymania wiêkszoœciowego udzia-
³u podmiotu publicznego oraz  odst¹-
pienie od zasady umo¿liwiaj¹cej prze-
kazanie nieodp³atnych akcji lub udzia-
³ów dla uprawnionych pracowników.
"Solidarnoœæ" krytykuje te¿ niedosta-
teczne gwarancje realizacji art. 68 ust.
2 Konstytucji RP w zakresie równe-
go dostêpu do œwiadczeñ zdrowot-
nych.

Zwi¹zek ma te¿ zastrze¿enia co do
wynikaj¹cego z ustawy o pracowni-
kach zak³adów opieki zdrowotnej
pogorszenia norm czasu pracy dla
osób pracuj¹cych dotychczas w tzw.
"skróconym" czasie pracy oraz do
wykreœlenie dotychczasowych prze-
pisów daj¹cych podstawê prawn¹ do
systematycznego wzrostu wynagro-
dzeñ dla pracowników ochrony zdro-
wia. Z kolei ustawa o prawach pacjen-

ta i Rzeczniku Praw Pacjenta wpro-
wadza przepisy, zgodnie z którymi
rzecznik mo¿e na³o¿yæ na organiza-
tora strajku w drodze decyzji karê pie-
niê¿n¹ do 500 tys. z³. Obecne prawo
reguluje kwestie organizowania straj-
ków oraz odpowiedzialnoœci za na-
ruszanie przepisów w tym obszarze.

Przedstawiciele zwi¹zków zawo-
dowych uwa¿aj¹ równie¿, ¿e ustawy
zdrowotne zosta³y przyjête z narusze-
niem zasad dialogu spo³ecznego.
Zg³oszenie projektów ustaw, jako pro-
jektów poselskich ograniczy³o usta-
wowe konsultacje spo³eczne. Prace w
komisjach sejmowych uniemo¿liwia-
³o stronie zwi¹zkowej prezentowanie
stanowisk, zg³aszanie uwag i popra-
wek. Propozycje zmian w³asnoœcio-
wych i spraw zwi¹zanych z pracow-
nikami nie by³y konsultowane ani w
Trójstronnym Zespole do Spraw
Ochrony Zdrowia, ani w Trójstron-
nej Komisji ds. Spo³eczno-Gospodar-
czych. Zdaniem zwi¹zkowców pro-
jektodawcy w procesie legislacyjnym
w Sejmie RP odst¹pili od pierwotne-
go kierunku zmian systemowych w
ochronie zdrowia a tak¿e nie ocenili
skutków finansowych ustaw oraz
Ÿróde³ ich finansowania.

Dzia³ Informacji KK

Chcemy weta ustaw zdrowotnych

miê. Jej wyp³ata bêdzie mo¿liwa
dziêki zwiêkszonej dotacji otrzyma-
nej przez DPS. Za³oga otrzyma nie-
co ponad po³owê dodatkowej dota-
cji (w sumie 170 tys. z³ brutto, czy-
li œrednio oko³o tysi¹ca z³otych na
osobê). Po konsultacji ze zwi¹zka-
mi zawodowymi dyrekcja placów-
ki zgodzi³a siê, aby podzia³em pre-
mii zajê³a siê wspólna komisja.

- Jako, ¿e bêdzie to premia jed-
norazowa, postulowaliœmy, aby
by³a ona w równej wysokoœci dla
wszystkich zatrudnionych - mówi
Ma³gorzata Benc, szefowa Biura
Terenowego Œl¹sko-D¹browskiej
"Solidarnoœci" w Zawierciu.

Ostatecznie jednak ustalono - aby
doceniæ zaanga¿owanie wiêkszoœci
pracowników - ¿e dodatkowa pre-
mia bêdzie zmniejszana o 10 proc.
za ka¿dy miesi¹c absencji w pracy.

- Nie bêdzie to jednak regu³a dzia-
³aj¹ca automatycznie. Przypadki
d³ugich zwolnieñ wynikaj¹cych z
przewlek³ych schorzeñ komisja bê-
dzie rozpatrywaæ indywidualnie -
dodaje Ma³gorzata Benc. -  Nie
mo¿na bowiem osób, które podupa-
d³y na zdrowi dodatkowo karaæ.
Zw³aszcza, ¿e podczas leczenia czy
rehabilitacji dodatkowy "zastrzyk"
gotówki jest szczególnie wa¿ny.

Szczegó³ow¹ tabelê wyp³at
wspólna komisja przygotuje w naj-
bli¿szych dniach. Nie ulega jednak
w¹tpliwoœci, ¿e dodatkowe pieni¹-
dze z pewnoœci¹ pozwol¹ wielu pra-
cownikom dopi¹æ domowe bud¿e-
ty w okresie wzmo¿onych wydat-
ków.

(zaw)
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Dok³adnie w 2. rocznicê kata-
strofy w kopalni „Halemba-Wi-
rek” w Rudzie Œl¹skiej, w której
wybuch metanu zabi³ 23 górni-
ków, w kopalni dosz³o do kolej-
nego wypadku.

21 listopada, o 3.22 nad ranem na po-
ziomie 830 metrów pod ziemi¹, w po-
¿arze stacji transformatorowej jeden
górnik zosta³ powa¿nie poparzony, a 18
uleg³o zatruciu dymami. Górnicy ura-
towali siê dziêki aparatom ucieczko-
wym.

- Górnik, który znajdowa³ siê najbli-
¿ej stacji transformatorowej uleg³ po-
parzeniu drugiego stopnia. Ma poparzo-
ne nogi i rêce, tu³ów i twarz. Znajduje
siê pod opiek¹ lekarzy z siemianowic-

kiej "oparzeniówki" - informuje Józef
Kowalczyk, przewodnicz¹cy "Solidar-
noœci" w kopalni "Halemba Wirek". -
Wszyscy poszkodowani górnicy prze-
bywaj¹ w œl¹skich szpitalach.

Jeszcze tego samego dnia o godz.
22.05 w kopalni "Halemba-Wirek" do-
sz³o do silnego podziemnego wstrz¹su
na poziomie 636 metrów pod ziemi¹,

Niedowierzanie, nadzieja i ra-
doœæ, a potem oburzenie - tak w
skrócie mo¿na opisaæ emocje,
jakie w œrodowisku nauczyciel-
skim wywo³a³a ubieg³otygo-
dniowa wypowiedŸ minister
pracy i polityki spo³ecznej Jolan-
ty Fedak, dotycz¹ca utrzymania
uprawnieñ emerytalnych dla tej
grupy zawodowej a¿ do 2032 r.

Zdaniem przewodnicz¹cego Re-
gionalnego Sekretariatu Nauki i
Oœwiaty NSZZ "S" Les³awa Ordo-
na, wypowiedŸ minister Fedak by³a
skrajnie nieodpowiedzialna, gdy¿
nauczyciele ostatecznie znaleŸli siê
wœród pracowników, którym nowa
ustawa emerytalna odbiera mo¿li-
woœæ wczeœniejszego przechodze-
nia na emeryturê. - Media przeka-
za³y wypowiedŸ pani minister, jako
wypowiedŸ przedstawiciela rz¹du,
która nastêpnie zosta³a zdemento-
wana przez premiera. Je¿eli mini-
ster Fedak ma odrobinê honoru to
powinna podaæ siê do dymisji -
mówi Les³aw Ordon.

Incydent mia³ miejsce w przeded-
niu nauczycielskich protestów zor-
ganizowanych najpierw przez
Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskie-
go, a nastêpnie przez "Solidarnoœæ",
dlatego zosta³ odebrany jako próba
sk³ócenia œrodowiska nauczyciel-
skiego i zwi¹zkowego.

gdzie przy likwidacji œciany pracowa³o
ponad 30 górników.

- Na szczêœcie tu równie¿ nie by³o ofiar
œmiertelnych. Skoñczy³o siê na urazach
i obra¿eniach.11 z poszkodowanych tra-
fi³o do szpitali. Wœród nich jest jeden
cz³onek "S". - mówi Józef Kowalczyk.

Przewodnicz¹cy podkreœla, ¿e gór-
nictwo to pod wzglêdem zagro¿eñ nie-
przewidywalna bran¿a. Brak jest pie-
niêdzy na niezbêdne inwestycje zwiêk-
szaj¹ce bezpieczeñstwo pracy, a mimo
to górnicy z "Halemby" i z innych ko-
palñ, chc¹c wydobywaæ wêgiel, fedruj¹
na coraz g³êbszych pok³adach.

- A wiadomo, im g³êbiej, tym wiêcej
zagro¿eñ. Nawet najmniejszy w skut-
kach wypadek w kopalni ogromnie od-
dzia³ywuje na psychikê pracowników

i ich rodzin. Okolicznoœci, które zda-
rzy³y siê w kopalni, dok³adnie w drug¹
rocznicê tragicznej katastrofy na "Ha-
lembie", ogromnie nas wszystkich przy-
gnêbi³y - mówi Józef Kowalczyk.

Przyczyny obu wypadków badaj¹
specjalne komisje powo³ane przez Wy-
¿szy Urz¹d Górniczy.

Beata Gajdziszewska

Zwi¹zkowcy z „Solidarnoœci”
Po³udniowego Koncernu Wêglo-
wego Zak³ad Górniczy Sobieski
w Jaworznie zorganizowali akcjê
krwiodawstwa, podczas której
uda³o siê zebraæ 27 litrów krwi.

- To by³a pierwsza zbiórka krwi zor-
ganizowana przez nasz zwi¹zek i na
pewno nie ostatnia - mówi Dariusz Pie-
chowicz z zak³adowej "Solidarnoœci".
Zdaniem zwi¹zkowców, przedsiêwziê-

Przed tradycyjn¹ Barbórk¹ 3,5
tysi¹ca górników modli³o siê o
bezpieczn¹ pracê i rozwój pol-
skiego górnictwa podczas piel-
grzymki zorganizowanej na Ja-
snej Górze przez Sekretariat
Górnictwa i Energetyki NSZZ
„Solidarnoœæ”.

Do Czêstochowy przyjechali gór-
nicy z kopalñ wêgla kamiennego, rud
metali, siarki, soli oraz z zak³adów
wydobywczych ropy i gazu. W piel-
grzymce uczestniczyli przedstawicie-
le Komisji Krajowej NSZZ "S", Rady
SGiE NSZZ "S" z przewodnicz¹cym
Kazimierzem Grajcarkiem, prze-
wodnicz¹cy zwi¹zkowych struktur
bran¿owych, poczty sztandarowe "S"
oraz prezesi i dyrektorzy spó³ek gór-
niczych.

Mszê œwiêt¹ odprawion¹ w Bazy-
lice Jasnogórskiej w intencji górni-
ków i ich rodzin pod przewodnic-
twem bp. Józefa Zawitkowskiego
koncelebrowali: ks. pra³at Bernard
Czernecki, kapelan SGiE, ojciec Jan
Zinówko, ks. Jan ¯ak oraz ks. An-
drzej PaŸdziutko.

- Wiem, co to znaczy wasze
"Szczêœæ Bo¿e" - mówi³ w homilii bp.
Zawitkowski, któremu wczeœniej gór-
nicy odœpiewali "100 lat" z okazji ob-
chodzonych przez niego w tym roku
70. urodzin. - Ja tylko z wyobraŸni
potrafiê odczuwaæ to, gdy zje¿d¿asz
do podziemi, a ¿ona ci mówi "szczêœæ
Bo¿e, Jaœko wróæ szczêœliwie", a wy
macie tyle zaufania do Bo¿ej opatrz-
noœci".

Ojciec Jan Zinówko, który przed
wst¹pieniem do zakonu Paulinów
pracowa³ jako górnik, podkreœli³, ¿e
wêgiel, sól, rudy metali, gaz, ropa
daj¹ energiê i ciep³o. - Niech ta ener-
gia rozrusza nasz¹ gospodarkê, a sól
niech bêdzie konserwantem tego
wszystkiego, co szlachetne w na-
szym zawodzie i naszym narodzie -
powiedzia³.

Na zakoñczenie nabo¿eñstwa ks.
pra³at Bernard Czernecki przypomnia³,
¿e z 400-tysiêcznej armii górników
pozosta³o niespe³na 100 tysiêcy pra-
cowników bran¿y, zlikwidowanych
zosta³o wiele kopalñ. W modlitwie do
Matki Bo¿ej kapelan SGiE prosi³, by

wzmocni³a wiarê pielgrzymów, o¿y-
wi³a mi³oœæ i przysz³a z pomoc¹ tym,
którzy siê smuc¹ z powodu utraty pra-
cy.

Do uczestników górniczego spotka-
nia na Jasnej Górze dotar³a wiadomoœæ
o silnym wstrz¹sie  w czeskiej kopalni
w Karwinie, w wyniku którego zginê-

³o dwóch polskich górników. Pielgrzy-
mi modlili siê równie¿ w ich intencji
oraz za powrót do zdrowia górników,
którzy w ubieg³ym tygodniu ulegli wy-
padkom w kopalni "Halemba-Wirek".

- Dzisiaj polskie górnictwo nie jest
w najlepszej kondycji. Chcieliœmy siê

pomodliæ za to, ¿eby by³o inaczej.
By³y te¿ wypadki, wielu naszych ko-
legów odesz³o na wieczn¹ szychtê,
modliliœmy siê za nich, modlimy siê
za tych, którzy s¹ chorzy - mówi³ po
pielgrzymce przewodnicz¹cy SGiE
Kazimierz Grajcarek.

Beata Gajdziszewska

Przewodnicz¹cy regionalnej
oœwiaty przypomina, ¿e zawód na-
uczyciela by³ na zmianê dodawany
do listy zawodów uci¹¿liwych i
skreœlany z niej, co równie¿ wywo-
³a³o niepotrzebn¹ irytacjê wœród pe-
dagogów. - Z ostatnich badañ i ra-
portu opracowanego przez Central-
ny Instytut Medycyny Pracy wyni-
ka, ¿e zawód nauczyciele jest zawo-
dem o szczególnym charakterze dla-
tego tej grupie zawodowej nale¿y
siê prawo do przechodzenia na
wczeœniejsz¹ emeryturê - podkreœla
Ordon. Jego zdaniem, wmawianie
spo³eczeñstwu, ¿e poniesie koszty
utrzymania starego systemu emery-
talnego jest nieuczciwe, gdy¿ ka¿-
dy pracownik, równie¿ nauczyciel
przez wiele lat odprowadza³ sk³ad-
ki na swoj¹ przysz³¹ emeryturê.

- Ostatni¹ desk¹ ratunku bêdzie
dla nas prezydenckie weto - mówi
przewodnicz¹cy nauczycielskiej
"Solidarnoœci". - Je¿eli pan prezy-
dent zawetuje ustawê to bêdziemy
mieli jeszcze czas, ¿eby udowodniæ
rz¹dowi, ¿e myli siê, odbieraj¹c nam
prawo do wczeœniejszych emerytur.

Przypomnijmy: zgodnie ze stary-
mi zasadami nauczyciel mia³ pra-
wo do przechodzenia na emeryturê
po ukoñczeniu 55 lat, je¿eli prze-
pracowa³ w zawodzie 30 lat, w tym
25 lat "przy tablicy".

Agnieszka Konieczny

Górnicy na Jasnej Górze

Na Jasnej Górze górnicy modlili siê o bezpieczn¹ pracê
i rozwój polskiego górnictwa

Zdj.: www.jasnagora.com

Barbórka

tym razem ³askawa

Dok³adnie w drug¹ rocznicê katastrofy w „Halembie”
w rudzkiej kopalni znów dosz³o do dwóch wypadków Chcia³a sk³óciæ

nauczycieli?

Zebrali 27 litrów krwi

- To by³a pierwsza zbiórka krwi zorganizowana przez nasz¹
komisjê, ale na pewno nie ostatnia - zapowiadaj¹ zwi¹zkowcy

z „Solidarnoœci” PKW ZG Sobieski

Pragniemy podziêkowaæ wszyst-
kim osobom, które odpowiedzia³y
na nasz apel, dyrekcji zak³adu za
przychylnoœæ i pomoc w zorganizo-
waniu akcji oraz panu Antoniemu
Rutkowskiemu z PCK Jaworzno.

Dla wszystkich serdeczne Bóg
Zap³aæ.

„Solidarnoœæ” Po³udniowego

Koncernu Wêglowego Zak³ad

Górniczy Sobieski w Jaworznie

cie zakoñczy³o siê sukcesem, a iloœæ
chêtnych do podzielenia siê z innymi
darem ¿ycia przeros³a ich oczekiwania.
- Zg³osi³o siê 71 osób, z których krew
mog³y oddaæ 62 - dodaje Dariusz Pie-

chowicz i zapowiada, ¿e "Solidarnoœæ"
bêdzie cyklicznie organizowa³a podob-
ne akcje. Narodzi³ siê równie¿ pomys³
zawi¹zania w zak³adzie Ko³a Honoro-
wych Dawców Krwi.                    Red.
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- Kuba powiedz szczerze, co najbar-

dziej zmotywowa³o Ciê do udzia³u

w konkursie. Niezwykle atrakcyjna

nagroda, czy chêæ poznania naj-

nowszej historii?

Tak naprawdê zosta³em wytypowany
przez pana od historii i wys³any na kon-
kurs ze szko³y. Oczywiœcie, uczy³em siê
od samego pocz¹tku, ale nie liczy³em na
to, ¿e dotrê do trzeciego etapu. Gdy tak
siê sta³o poczu³em ogromne zaskocze-
nie i radoœæ. Przygotowuj¹c siê do ostat-
niej czêœci konkursu coraz bardziej wci¹-
ga³em siê w najnowsz¹ historiê. Wyda-
rzenia, dziêki którym Polska sta³a siê nie-
podleg³a, s¹ bardzo ciekawe i bliskie nam.
- Interesowa³eœ siê wczeœniej naj-

nowsz¹ histori¹, czy odkrywa³eœ j¹

podczas przygotowañ do konkur-

su?

O niektórych rzeczach dowiedzia³em siê
dopiero teraz, mo¿e dlatego, ¿e program

110-lecie elektrycznej komu-
nikacji tramwajowej w aglo-
meracji œl¹sko-d¹browskiej
by³o okazj¹ do zorganizowa-
nia uroczystej gali w Teatrze
Rozrywki w Chorzowie.

Podczas gali uhonorowani zosta-
li pracownicy zas³u¿eni dla spó³ki
Tramwaje Œl¹skie, wœród których
byli zwi¹zkowcy "Solidarnoœci":
Andrzej Cichoñ, Bo¿ena Dobro-
wolska, Maciej Go³kowski, Hen-
ryk Klistala, Andrzej Matejczyk,
Antoni Pasterak i Maria Rzepa.

Na Œl¹sku tramwajowe linie pa-
rowe i konne uruchomione zosta³y
przez berliñsk¹ spó³kê Górnoœl¹-
skie Koleje Parowe w 1894 roku.

„O mój rozmarynie”, „Przybyli
u³ani”, „Wojenko, wojenko”,
„¯eby Polska by³a Polsk¹” - to
tylko niektóre pieœni rozbrzmie-
waj¹ce w Szkole Podstawowej
nr 11 w Rybniku podczas Fe-
stiwalu Pieœni Patriotycznej.

Imprezê ju¿ po raz pi¹ty zorgani-
zowa³a "Solidarnoœæ" Pracowników
Oœwiaty w Rybniku wraz ze Szko³¹

Podstawow¹ nr 11, tym razem dla
uczczenia 90. rocznicy odzyskania
przez Polskê niepodleg³oœci.

Jak mówi¹ zwi¹zkowcy, celem fe-
stiwalu jest kszta³towanie patriotycz-
nych postaw u dzieci i m³odzie¿y,
poprzez rozpowszechnianie pieœni
zwi¹zanych z dziejami narodu pol-
skiego.

W konkursowych szrankach w ka-
tegoriach solistów i zespo³ów wokal-
nych rywalizowa³o 81 uczniów ze
szkó³ podstawowych, gimnazjów i
szkó³ ponadpodstawowych. Do
udzia³u w festiwalu przygotowywali
ich szkolni opiekunowie. Konkurso-
we jury, pod przewodnictwem Urszu-
li Grzonki, przewodnicz¹cej oœwia-
towej "S" w Rybniku, ocenia³o do-
bór repertuaru, poziom umiejêtnoœci

oraz oryginalnoœæ aran¿acji. Wszyscy
uczestnicy imprezy otrzymali dyplo-
my, ksi¹¿ki i s³odycze.

- Ta impreza na d³ugo pozostanie
wielk¹, niezapomnian¹ lekcj¹ histo-
rii - mówi prowadz¹ca konkurs Jo-
anna Przygoda, nauczycielka z SP
nr11 - Pieœni patriotyczne s¹ piêkne,
zw³aszcza wtedy, gdy œpiewaj¹ je

- Coraz czêœciej wracam do ko-
rzeni, do miasta, w którym spê-
dzi³em trochê ¿ycia i  chcia³em
zrobiæ coœ dobrego - mówi Stani-
s³aw Czarnota pierwszy przewod-
nicz¹cy "Solidarnoœci" w kopal-
ni "Jaworzno".

Po wprowadzeniu stanu wojennego
Stanis³aw Czarnota zosta³ internowany,
póŸniej z biletem w jedn¹ stron¹ opuœci³
Polskê na wiele lat. Teraz powraca, roz-
mawia ze zwi¹zkowcami, odwiedza "So-
lidarnoœæ" Po³udniowego Koncernu Wê-
glowego ZG Sobieski.

Na bie¿¹co œledzi te¿ to, co dzieje siê
w Polsce. - Przera¿a mnie brak mo¿li-
woœci porozumienia pomiêdzy ró¿nymi
opcjami politycznymi. To wynika z na-
szych narodowych i historycznych za-
sz³oœci - opowiada Stanis³aw Czarnota.

Pan Stanis³aw zacz¹³ szukaæ sposobu
na zmianê tej sytuacji i postawi³ na ludzi
m³odych. - W latach 80-tych te¿ w wiêk-

szoœci byliœmy m³odzi. Wówczas rodzi-
ce mówili nam, ¿e jesteœmy za m³odzi i
nie damy rady. Oni prze¿yli II wojnê
œwiatow¹, stalinizm i konsekwencje bez-
poœredniej lub poœredniej okupacji so-
wieckiej. Nie byli w stanie udŸwign¹æ

m³odzi, utalentowani soliœci. Jak wi-
daæ, patriotyzmu mo¿na siê uczyæ
...œpiewaj¹co.

- Chcia³abym gor¹co podziêkowaæ
wszystkim osobom zaanga¿owanym
w organizacjê konkursu oraz za ser-
decznoœæ okazan¹ jego uczestnikom
i ich opiekunom - dodaje Urszula
Grzonka.

Honorowymi goœæmi imprezy byli
wiceprezydent Rybnika Jerzy Fre-
lich, naczelnik Wydzia³u Edukacji
Katarzyna Fojcik, wizytator rybnic-
kiej Delegatury Kuratorium Oœwiaty
Zofia Goliñska oraz pose³ PiS Grze-
gorz Janik.       Beata Gajdziszewska

Patriotyzmu ucz¹ siê...

œpiewaj¹co

Pierwsza linia d³ugoœci 34,5 km
wiod³a z Gliwic przez  Zabrze,

Chorzów, Bytom do Piekar. W
1898 r. otwarta zosta³a pierwsza li-
nia z trakcj¹.

Na prze³omie XIX i XX wieku
zrezygnowano z konnych i paro-
wych wagonów tramwajowych. W
1912 r. uruchomiona zosta³a pierw-
sza linia o szerszym rozstawie szyn.
Dotychczas tramwaje kursowa³y po
w¹skich torach. W tym czasie korzy-
sta³o z nich ponad 7,5 mln pasa¿e-

rów. Podró¿ z Katowic do Bytomia
trwa³a prawie 70 minut. Podczas II

wojny œwiatowej wiele trakcji tram-
wajowych zosta³o zniszczonych.

Od lat 50. ub. wieku do 1991 r.
tramwaje i autobusy miejskie funk-
cjonowa³y jako Wojewódzkie
Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne.
PóŸniej utworzono spó³kê tramwa-
jow¹, której w³aœcicielem by³
Skarb Pañstwa. W 2007 r. Tram-
waje Œl¹skie zosta³y przekazane
samorz¹dom. Beata Gajdziszewska

110 lat tramwajów na Œl¹sku

Laureatka I miejsca Ma³gorzata Oleœ w towarzystwie
Urszuli Grzonki i Joanny Przygody

Laureaci V Festiwalu Pieœni
Patriotycznej:
- Zespo³y wokalne - I miejsce ze-

spó³ z Gimnazjum nr 3 w Ryb-
niku (opiekun Joanna Sobik)

 - Soliœci - szko³y podstawowe:
klasy I-III - I miejsce Monika
Reclik z SP nr 1 w Rybniku
(opiekun Agnieszka Dziwoki)

- Soliœci - szko³y podstawowe:
klasy IV-VI - I miejsce Rafa³
Kozik z SP nr 21 w Rybniku
(opiekun Agnieszka Dziwoki)

- Soliœci - gimnazja - I miejsce
Piotr Kiljañczyk z Gimna-
zjum nr 3 w Rybniku (opiekun
Joanna Sobik)

- Soliœci - szko³y ponadpodsta-
wowe - I miejsce Ma³gorzata
Oleœ z Zespo³u Szkó³ Mecha-
niczno-Elektrycznych (opie-
kun Janusz Tum)

Wœród wyró¿nionych na gali pracowników Tramwajów
Œl¹skich byli równie¿ zwi¹zkowcy z „S”

Obecnie spó³ka Tramwaje Œl¹-
skie dysponuje 349 tramwajami
kursuj¹cymi na 30 liniach i po-
nad 300 km torowisk. W najbli¿-
szych latach na modernizacjê ta-
boru, torowisk i sieci spó³ka pla-
nuje przeznaczyæ 700 mln z³.
Finansowanie inwestycji umo¿-
liwi m.in. rz¹dowa dotacja obie-
cana w ramach programu "Infra-
struktura i œrodowisko"

kolejnego ciê¿aru. My m³odzi myœleli-
œmy: Jak nie my, to kto. I uda³o siê. Zro-
biliœmy wielki krok do przodu, chocia¿
wolnoœæ przysz³a póŸniej, gdy ja by³em
ju¿ na emigracji - opowiada.

Jego zdaniem, doskona³ym sposobem
wyjœcia do m³odzie¿y by³o zorganizo-
wanie konkursu wiedzy o "Solidarno-
œci". Pomys³ ten uda³o siê zrealizowaæ
dziêki zaanga¿owaniu ca³ej jaworznic-
kiej "S", przede wszystkim zwi¹zkow-
ców z PKW ZG Sobieski. W finale naj-
lepszy okaza³ siê Jakub Soska z gim-
nazjum nr 3 w Jaworznie,  który wraz z
opiekunem spêdzi miesi¹c w Stanach
Zjednoczonych. Fundatorem g³ównej
nagrody jest pan Stanis³aw, koszty prze-
lotu pokryje Terenowa Sekcja Problemo-
wa NSZZ "S" Miasta Jaworzno.

Pierwszy przewodnicz¹cy kopalnia-
nej "S" zapewnia, ¿e chocia¿ g³ówna
nagroda jest bardzo atrakcyjna, nie ona
by³a najwa¿niejsza. - Chcia³em, by lu-
dzie m³odzi siêgnêli do dokumentów, li-

teratury i poznawali najnowsz¹ historiê.
Mam nadziejê, ¿e gdy w przysz³oœci
pójd¹ na studia bêd¹ chcieli j¹ zg³êbiaæ.
Nawet jedna iskra mo¿e rozpaliæ wielki
p³omieñ - mówi Stanis³aw Czarnota.

Agnieszka Konieczny

Postawi³em
na m³odych

szkolny tak jest opracowany, ¿e w szko-
le podstawowej i na pocz¹tku gimnazjum
poznaje siê wczeœniejsze okresy histo-
ryczne.
- Musia³eœ "przebrn¹æ" przez wyda-

rzenia, które jak powiedzia³eœ s¹

nam bliskie, ale na pewno trudne i

dramatyczne. Czy podczas nauki

prosi³eœ rodziców o pomoc?

Raczej jestem samoukiem, ale podczas
przygotowañ do ostatniego etapu tato
opowiedzia³ mi o strajkach w kopalniach.
- Teraz przed tob¹ miesiêczny pobyt

w Stanach Zjednoczonych. Które

punkty wycieczki sprawi¹ Ci naj-

wiêksz¹ radoœæ?

Zwi¹zane z walorami przyrodniczymi
zachodnich stanów USA, a przede
wszystkim mo¿liwoœæ zobaczenia Wiel-
kiego Kanionu.
- Dziêkujê za rozmowê.

Z Jakubem Sosk¹ rozmawia Agnieszka
Konieczny.

Odkrywa³em tê historiê

Od lewej: przewodnicz¹cy „S” w Po³udniowym Koncernie
Wêglowym ZG Sobieski Waldemar Sopata, Jakub Soska

i Stanis³aw Czarnota
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- To dopiero pocz¹tek. Trze-
ba zatrzymaæ liberaln¹ zara-
zê, która rozlewa siê po ca-
³ym kraju - apelowa³ przewod-
nicz¹cy Zarz¹du Regionu
Piotr Duda podczas pikiety
przed Sejmem. W proteœcie
przeciwko zapisom ustawy o
emeryturach pomostowych
w Warszawie protestowa³o
ponad 2 tys. cz³onków Œl¹-
sko-D¹browskiej „S”.

Zorganizowana 20 listopada pi-
kieta by³a kolejn¹ z serii zwi¹z-

kowych protestów przed parla-
mentem. Za jej organizacjê odpo-
wiada³a Œl¹sko-D¹browska "Soli-
darnoœæ", ale do stolicy przyjecha-
li te¿ cz³onkowie "S" z Bydgosz-
czy, Podbeskidzia i Czêstochowy,
a tak¿e zwi¹zkowcy z OPZZ i Fo-
rum ZZ. Wszyscy przed Sejmem
i kancelari¹ premiera protestowa-
li przeciwko rz¹dowym propozy-
cjom emerytalnym i ³amaniu przez
rz¹d dialogu spo³ecznego.

M³oty
do roboty?

Podczas pikiety wybucha³y pe-
tardy i p³onê³y opony. Protestuj¹-
cych od budynków Sejmu i
kancelarii premiera oddzie-
la³y barierki i kordon poli-
cji. - Te zasieki najlepiej ilu-
struj¹ przepaœæ, która dzieli
rz¹dz¹cych od polskich
pracowników - mówi³ pod-
czas pikiety przewodnicz¹cy
"Solidarnoœci" Janusz Œnia-
dek. - Przyszliœmy dziœ do-
magaæ siê dialogu o wszyst-
kich sprawach i o Polsce, bo
polski œwiat pracy i pra-
cownicy maj¹ prawo zada-
waæ pytania temu rz¹dowi,
wyra¿aæ swoje obawy i do-
magaæ siê odpowiedzi. Ten
rz¹d zachowuje siê jak ro-
dzic, który ma kilkoro dzie-
ci, ale bije tylko jedno. Bije
tylko pracowników. Nie
podnosi rêki na klientów
KRUS-u, na mundurówkê.
Nie chcemy takiej Polski!

Janusz Œniadek przypomnia³
s³owa piosenki wykonywaj w la-

tach 80. przez Wa³y Jagielloñskie
"Do pracy rodacy" z popularnym
refrenem "Hej m³oty do roboty".
- Wydaje siê ¿e PRL min¹³, ale ta
melodia i ten tekst znowu powra-
ca. Dziœ koalicja i pracodawca
zgodnym chórem to nuc¹. Wszyst-
kie piêkne obietnice wyborcze
którymi mamiono spo³eczeñstwo
rozwia³y siê. Nie ma ich - mówi³
Janusz Œniadek. Przewodnicz¹cy
"Solidarnoœci" zapowiedzia³, ¿e
zwi¹zek zwróci siê do Lecha Ka-
czyñskiego o zawetowanie usta-
wy o pomostówkach.

To dopiero
pocz¹tek!

- Jesteœmy tu, aby wstawiæ siê
za ca³ym œwiatem pracowniczym.
Nie poddamy siê! Jeœli ten facet
z d³ugim nosem Pinokia myœli, ¿e
"jakoœ to bêdzie", to "nie bêdzie".
Bo to jest dopiero pocz¹tek -
mówi³ w swoim wyst¹pieniu
Piotr Duda. Jak podkreœli³, trze-
ba "zatrzymaæ liberaln¹ zarazê,
która rozlewa siê po ca³ym kra-
ju". - Rz¹d myœla³, ¿e swoje
obietnice bêdzie realizowaæ po
swojemu, ¿e bêdzie dyktowaæ, co
jest dobre dla pracowników. Ale
tak nie bêdzie!

Piotr Duda po raz kolejny we-
zwa³ Donalda Tuska do prowa-

dzenia dialogu ze wszystkimi
zwi¹zkami zawodowymi. - Pre-
mier powinien znaæ ustawy
i wiedzieæ, ¿e nie jesteœmy
¿adn¹ mniejszoœci¹, tylko ¿e
zgodnie z ustawami repre-
zentujemy wszystkich pra-
cowników. A jak¹ to wiêk-
szoœæ reprezentuje pan pre-
mier? Ile osób go wybra³o?
- pyta³ Piotr Duda. Zapo-
wiedzia³ te¿, ¿e trzeba zwró-
ciæ uwagê na postawê po-
s³ów z PSL i podejœcie rz¹-
dz¹cych do reformy syste-

mu ubezpieczeñ rolni-
czych. - Parê miesiêcy
temu mia³ byæ przygo-
towany projekt refor-
my KRUS. I co? Zo-
sta³ oczywiœcie od³o-
¿ony do szuflady, bo
inaczej rozlecia³a by
siê koalicja. To jest
ob³uda tego rz¹du z
Pawlakiem na czele!

O coraz wiêkszej przepa-
œci pomiêdzy rz¹dz¹cymi a
reszt¹ spo³eczeñstwa mówi³
w swoim wyst¹pieniu prze-
wodnicz¹cy Sekretariatu
Górnictwa i Energetyki Ka-

zimierz Grajcarek. - W 1980
roku te¿ by³o zabronione strajko-

wanie, te¿ wysy³ano na nas poli-
cjê i te¿ by³y zasieki. (..) To PO i

W dniu protestu nad ustaw¹
o emeryturach pomostowych
obradowa³ Senat. Senatorowie
nie zg³osili ¿adnych poprawek
i ustawa czeka ju¿ teraz tylko
na podpis Lecha Kaczyñskiego.
Kilka dni temu prezydent po-
wiedzia³, ¿e bêdzie siê zastana-
wia³ nad spraw¹ tych emerytur.
- To jest jedna z moich najtrud-
niejszych decyzji - doda³.
Stwierdzi³, ¿e jest "stawiany
pod murem", bo jeœli zawetuje
rz¹dow¹ propozycjê zmian w
emeryturach pomostowych, to
"dotychczasowa ustawa, która
ma charakter incydentalny, wy-
gaœnie i ludzie nie bêd¹ mieli
¿adnych pieniêdzy".

Pikieta przeciwko ob³udzie rz¹du

Piotr Duda i jego gest Kozakiewicza w kierunku kancelarii

PSL odpowiadaj¹ za to, ¿e spo³e-
czeñstwo jest puszczane z torba-

mi. Ale to w³aœnie to spo³eczeñ-
stwo zag³osowa³o na tych Judaszy
i z³odziei. Z tego miejsca musi iœæ
apel do wszystkich ludzi którzy
stracili prawo do wczeœniejszych
emerytur. Milionie ludzi - obudŸ
siê!

My mamy
semafor…

- Ktoœ móg³by tu powiedzieæ ¿e
górników tu nie powinno byæ, ¿e
uprawnienia emerytalne mamy za-
³atwione. Ale górnicy to ludzie so-
lidarni. Poza tym, my doskonale
wiemy, ¿e jak dzisiaj rozprowadz¹
was, to za rok rozprowadz¹ nas.
Dlatego mo¿ecie na nas liczyæ -
mówi³ szef górniczej "Solidarno-
œci" Dominik Kolorz. Przypo-
mnia³ s³owa Donalda Tuska
sprzed ponad 3 lat, gdy jako wi-
cemarsza³ek Senatu spotka³ siê z
"Solidarnoœci¹". - "PrzyprowadŸ-
cie tu 20 tys. ludzi, wyklepcie Mil-
lerowi michê, bêdziecie mieli za-
³atwione". A tydzieñ póŸniej jego
koledzy mówili ¿e przyjecha³a tu-
taj ho³ota ze Œl¹ska. Taka jest
prawda Platformy Obywatelskiej.
Donaldzie Tusku! Gwarantujemy,
¿e jak bêdzie potrzeba, to przyje-
dzie nas tu 200, 300 albo i 4000
tys. Bo naród musi siê obudziæ!

Spod Sejmu protest przeniós³
siê pod kancelariê premiera. Prze-

mawiaj¹cy tam szef "Solidarno-
œci" kolejarzy Henryk Grymel

zapowiedzia³, ¿e drobne protesty
prowadzone w ostatnich dniach na
kolei mog¹ przekszta³ciæ siê w
strajk generalny. - Oni chc¹, by-
œmy umierali w naszych miejscach
pracy, byœmy nigdy nie szli na
emeryturê. Nie boj¹ siê pojedyn-

czych zak³adów. Ale my
mamy semafor, jesteœmy w
stanie sparali¿owaæ ca³y
kraj.

Protest przebieg³ spokoj-
nie, nie dosz³o do ¿adnych
staræ z policj¹. O to zreszt¹
kieruj¹cy pikiet¹ ca³y czas
apelowali. Pod Sejmem za-
p³onê³y opony i wybucha³y
petardy. Petardami zosta³a
te¿ obrzucona kancelaria
premiera. Zwi¹zkowcy
skandowali: "z³odzieje",
"hañba", "Judasze", "Wszy-
scy Polacy to jedna rodzina
oprócz Tuska tego skur...a".
Nieœli transparenty z napi-
sami "Donaldzie T... nie
k³am wiêcej" (na plakacie z
podobizn¹ premiera z no-

sem Pinokia), "¯¹damy wcze-
œniejszej emerytury dla Donalda
Tuska i rz¹du PO-PSL".

Wojciech Gumu³ka

Zdjêcia: Jacek Zommer

Wojciech Gumu³ka

Husarskie flagi s¹ ju¿ sta³ym elementem akcji
Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci”

Pikietuj¹cym ca³y czas towarzyszy³ Donald-Pinokio

Przed Sejmem zap³onê³y opony - zwi¹zkowy „pakiet klimatyczny”
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Harmonogram szkoleñ zwi¹zkowych

na I pó³rocze 2009 roku

Nr Termin szkolenia Rodzaj szkolenia Prowadz¹cy

I 05-09 stycznia Wybrane elementy prawa pracy Karasiñski / Majewski

II 12-16  stycznia Prawo pracy cz. II Karasiñski / Majewski

III 09-13 lutego Skarbnicy OZ i Kom. Rewizyjne Karasiñski / Majewski

IV 16-20 lutego Wybrane elementy prawa pracy Karasiñski / Majewski

V 23-27 lutego Skarbnicy OZ i Kom. Rewizyjne Karasiñski / Majewski

VI 02-06 marca Lider w NSZZ "Solidarnoœæ"* Karasiñski / Majewski

VII 09-13 marca Wybrane elementy prawa pracy Karasiñski / Majewski

VIII 16-20 marca Negocjowaæ mo¿na wszystko Karasiñski / Majewski

IX 23-27 marca Skarbnicy OZ i Kom. Rewizyjne Karasiñski / Majewski

X 30 marca - 03 kwietnia Wybrane elementy prawa pracy Karasiñski / Majewski

XI 20-24 kwietnia Lider w NSZZ "Solidarnoœæ"* Karasiñski / Majewski

XII 04-08 maja Prawo pracy cz. II Karasiñski / Majewski

XIII 11-15 maja Ogólnozwi¹zkowe Karasiñski / Majewski

XIV 18-22 maja Wybrane elementy prawa pracy Karasiñski / Majewski

XV 25-29 maja Negocjowaæ mo¿na wszystko Karasiñski / Majewski

XVI 01-05 czerwca Prawo pracy cz. II Karasiñski / Majewski

XVII 15-19 czerwca Lider w NSZZ "Solidarnoœæ"* Karasiñski / Majewski

XVIII 22-27 czerwca WSPARCIE KOLE¯EÑSKIE Danuta Jemio³o

Wymianie doœwiadczeñ na te-
mat zawierania ponadzak³ado-
wych uk³adów zbiorowych pra-
cy poœwiêcone by³y polsko-au-
striackie warsztaty, zorganizo-
wane na Wydziale Prawa i Ad-
ministracji UŒ w Katowicach.

W Polsce koordynatorem przedsiê-
wziêcia jest cz³onek Komisji Krajowej
NSZZ "Solidarnoœæ" Marian Krza-
klewski. Warsztaty odbywaj¹ siê w kil-
kumiesiêcznym cyklu na terenie Au-
strii, Czech, Wêgier i Polski. W kato-
wickim dwudniowym spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele austriac-
kich zwi¹zków zawodowych i zwi¹z-
kowcy "S" z wielu bran¿. W trakcie
szkolenia przeanalizowali kilka pol-
skich i austriackich wzorcowych uk³a-

dów zbiorowych pracy. Strona au-
striacka przedstawi³a m.in. projekty
uk³adów zbiorowych dla pracowni-
ków umys³owych bran¿y metalowej,
dla pracowników umys³owych prze-
mys³u elektrycznego i elektroniczne-
go i pracowników pozauniwersytec-
kich oœrodków badawczych. Uczest-
nicy warsztatów poddali wnikliwej
analizie obowi¹zuj¹cy od tego roku
uk³ad zbiorowy wypracowany przez
zwi¹zkowców "S" z sanepidów, a tak-
¿e uk³ad funkcjonuj¹cy w sosnowiec-
kiej spó³ce Timken Polska. W dysku-
sji nad tym dokumentem zwrócili
szczególn¹ uwagê na interpretacjê jego
zapisów w odniesieniu do nowocze-
snych systemów zarz¹dzania zasoba-
mi ludzkimi.

Dla przedstawicieli "S" s³u¿by zdro-

wia ciekawe by³y informacje austriac-
kich kolegów na temat ponadzak³ado-
wego uk³adu zbiorowego pracy, obo-
wi¹zuj¹cego w ca³ej Austrii, w szero-
ko rozbudowanym w tym kraju sek-
torze prywatnej ochrony zdrowia. Ten
dokument by³ negocjowany przez 5 lat.
Zawiera m.in. zapisy pozwalaj¹ce na
póŸniejsze elastyczne wprowadzenie
korekt np. w systemie wynagradzania
i tabeli p³ac.

- To bardzo dobry i odwa¿ny uk³ad.
Na obecn¹ chwilê ten dokument jest
dla nas niedoœcignionym wzorem -
ocenia El¿bieta ̄ uchowicz z Regio-
nalnego Sekretariatu Ochrony Zdro-
wia NSZZ "S".

Kolejne polsko-austiackie warszta-
ty odbêd¹ siê na pocz¹tku przysz³ego
roku w Austrii.  Beata Gajdziszewska

Tomasz Napieralski z kopalni „Jankowice” odbiera z r¹k
Teresy Ró¿añskiej, okrêgowego inspektora pracy

 trzeci¹ nagrodê w konkursie na Najaktywniejszego
Spo³ecznego Inspektora Pracy

Okrêgowa Inspekcja Pracy w
Katowicach rozstrzygnê³a
XV edycjê konkursu „Praco-
dawca-organizator pracy
bezpiecznej”. Po raz kolejny
wybrano te¿ najaktywniej-
szego zak³adowego spo³ecz-
nego inspektora pracy.

Kandydaci na najlepszych SIP-
owców zg³aszani byli przez zwi¹z-
ki zawodowe. Oceniano przede

wszystkim ich zaanga¿owanie w
dzia³ania na rzecz poprawy bezpie-
czeñstwa pracy. W konkursie zwy-
ciê¿y³ Stanis³aw Sobieski z kopal-
ni "Pniówek". Wœród nagrodzonych
znalaz³ siê Tomasz Napieralski z
"Solidarnoœci" KWK Jankowice.

Do tegorocznych eliminacji kon-
kursu "Pracodawca-organizator
pracy bezpiecznej" zg³oszono z na-
szego województwa 32 pracodaw-
ców. Okrêgowa Inspekcja Pracy
ocenia³a ich w trzech kategoriach.
Do 50 pracowników (zwyciê¿y³
President Elektronics Poland z
Czêstochowy), od 50 do 250 pra-
cowników (nagrodzono firmê El-
stan z Czêstochowy) oraz powy¿ej
250 osób (tu najlepsze okaza³o siê
przedsiêbiorstwo Bulten Polska z
Bielska-Bia³ej). W tej ostatniej ka-
tegorii 2. miejsce zajê³a kopalnia
"Pniówek", a wyró¿nienie przy-
znano kopalni "Kazimierz-Ju-
liusz".

- Pañstwowa Inspekcja Pracy
postrzegana bywa jako represyj-
na i nak³adaj¹ca kary, ale tak na-
prawdê jest instytucj¹ mi³¹, przy-
jazn¹ dla pracodawców i promu-
j¹c¹ ich starania w poprawie bez-
pieczeñstwa i higieny pracy. Ta-
kie konkursy s¹ okazj¹, by im po-
dziêkowaæ za troskê o za³ogê, za
terminowe wyp³acanie wynagro-
dzeñ, za przestrzeganie przepisów.
A nie wszyscy przywi¹zuj¹ do

tego nale¿yt¹ uwagê, o czym siê
przekonujemy podczas inspekcji
- mówi³a podczas wrêczania na-
gród Teresa Ró¿añska, okrêgowy
inspektor pracy.

W uroczystoœci uczestniczyli
przedstawiciele inspekcji pracy,
wyró¿nionych zak³adów, samo-
rz¹dowcy i zwi¹zkowy. Œl¹sko-
D¹browsk¹ "Solidarnoœæ" repre-
zentowa³ Miros³aw Truchan z
prezydium ZR.

Rozstrzygniêcie konkursów po-
³¹czono z seminarium: "Praca -
Stres? Mobbing?". Z badañ PIP
wynika, ¿e wysoki lub œredni po-
ziom stresogennoœci wystêpuje a¿
na 60 proc. stanowisk pracy. To
nowe zagro¿enie, które prowadzi
m.in. do zwiêkszenia absencji
chorobowej, obni¿enia efektyw-
noœci pracy, a nawet wypadków.

red.

* Lider w NSZZ „Solidarnoœæ” - szkolenie piêciodniowe, którego celem jest przygotowanie dzia³aczy zwi¹z-

kowych - liderów do kreowania wizerunku zwi¹zku, wyst¹pieñ publicznych oraz zarz¹dzania organizacj¹

(kierowanie zespo³em, grup¹ i spo³ecznoœci¹).

Nagrodzeni za troskê
o bezpieczeñstwo

Analizowali wzorcowe

uk³ady pracy
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Biuro Poœrednictwa Pracy: tel./fax 032 206-89-04; Biuro Finansowo-Ksiêgowe: tel./fax 032 253-76-70, Rozliczenie sk³adek Zwi¹zkowych, tel. 032 206-85-77; Biuro Administracyjne: tel. 032 353-84-25
wew. 199/499; Regionalna Komisja Rewizyjna: tel./fax 032 253-74-91, e-mail: rewizyjna@solidarnosc-kat.pl;
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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;
Sosnowiec, ul. Moœcickiego 14 pok. 301-302, tel. 032 266-47-64, tel./fax 032 363-17-15, e-mail: sosnowiec@solidarnosc-kat.pl; Tarnowskie Góry, ul. Zamkowa 2, tel./fax 032 285-34-68 i 032 285-19-69,
e-mail: tarnowskiegory@solidarnosc-kat.pl; Tychy, ul. Grota Roweckiego 44/03, tel./fax 032 227-56-36, e-mail: tychy@solidarnosc-kat.pl; Zabrze, ul. Wolnoœci 289, tel./fax 032 275-39-02, e-mail:
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25 listopada obchodziliœmy Miê-

dzynarodowy Dzieñ Walki z Prze-

moc¹ wobec Kobiet.

8 marca 2008 r. Miêdzynarodowa
Konfederacja Zwi¹zków Zawodowych
rozpoczê³a kampaniê pod has³em "God-
na praca - godne ¿ycie kobiet". W kam-
paniê zaanga¿owanych jest 90 central
zwi¹zkowych z 60 krajów, które przez
16 dni (od 25 listopada do 10 grudnia)
bêd¹ podejmowaæ ró¿ne akcje i dzia³a-
nia na rzecz walki z przemoc¹ wobec
kobiet.

- Przemoc, z któr¹ kobiety spotykaj¹
siê w miejscu pracy czêsto jest skutkiem
niewystarczaj¹cego wdra¿ania obowi¹-
zuj¹cego prawa - podkreœla Pe³nomoc-
nik Komisji Krajowej  NSZZ "S" ds.
Kobiet, Danuta Wojdat. - Pracodaw-
cy maj¹ obowi¹zek podjêcia kroków
koniecznych dla ochrony pracowników
w miejscu pracy.

Obowi¹zek ten obejmuje równie¿
ochronê zatrudnionych przed przemoc¹.
Danuta Wojdat przypomina, ¿e obo-
wi¹zkiem organizacji zwi¹zkowych jest
domaganie siê od pracodawców m.in.
prowadzenia dzia³añ zwi¹zanych z
ocen¹ nara¿enia na przemoc, monito-
rowania sytuacji w zak³adzie oraz wdra-
¿ania programów zapobiegaj¹cych
przemocy i tworzenie systemu umo¿li-
wiaj¹cego jej zg³aszanie. Taki system
powinien gwarantowaæ poszkodowa-
nym anonimowoœæ i bezpieczeñstwo.

- Wa¿ne s¹ równie¿ szkolenia dla pra-
cowników i kadry kierowniczej na te-
mat programu zapobiegania przemocy
w miejscu pracy - podkreœla Wojdat.

Miêdzynarodowy Dzieñ Walki z
Przemoc¹ wobec Kobiet zosta³ ustano-
wiony w 1999 r. przez ONZ, która uzna-
³a, ¿e "konieczne jest zaanga¿owanie siê
miêdzynarodowej spo³ecznoœci w zwal-
czanie przemocy wobec kobiet".  Red.

Od czterech miesiêcy nie otrzy-

mywali wyp³at pracownicy

Przêdzalni Zawiercie, której

upad³oœæ og³osi³ w tym miesi¹-

cu czêstochowski s¹d gospo-

darczy.

Do Biura Terenowego Œl¹sko-D¹-
browskiej „Solidarnoœci” w Zawier-
ciu niemal codziennie zg³aszaj¹ siê
pracownicy tej spó³ki, pytaj¹c o szan-
se na odzyskanie pieniêdzy.

- Wiele osób jest zaskoczonych
upad³oœci¹. Niemal do koñca w za-
pewniano nas, ¿e dostaniemy pomoc
publiczn¹, pojawi siê strategiczny in-
westor i wszystkie zaleg³oœci p³aco-
we zostan¹ wyrównane - wyjaœnia
Andrzej Baj, przewodnicz¹cy "So-
lidarnoœci" Przêdzalni Zawiercie. -
Tymczasem okaza³o siê, ¿e nie tylko

nie dostawaliœmy wyp³at, ale z koñ-
cem roku ca³a za³oga straci pracê.

- W najbli¿szy poniedzia³ek 1
grudnia organizujemy spotkanie z
za³og¹ przêdzalni, na którym nie tyl-
ko wyjaœnione zostan¹ prawne
aspekty og³oszenia upad³oœci, ale
tak¿e zaproponowane praktyczne
formy pomocy - mówi Ma³gorzata

Benc, szefowa zawierciañskiego
Biura Terenowego. - Z jednej strony
bêdziemy siê staraæ, aby jeszcze w
tym roku pracownicy otrzymali pie-
ni¹dze z funduszu gwarantowanych
œwiadczeñ, a z drugiej przygotowu-
jemy razem z MOPS program po-
mocy rodzinom osób zagro¿onych
utrat¹ pracy. Natomiast wspólnie z
Powiatowym Urzêdem Pracy propo-
zycje przekwalifikowañ i szkoleñ za-
wodowych.

W przêdzalni pracowa³o ostatnio
niespe³na 400 osób. Ponad sto zosta-
³o ju¿ bowiem zwolnionych w po³o-
wie roku, gdy - zapewne z myœl¹ o
przyci¹gniêciu potencjalnych inwe-
storów - zmniejszono za³ogê o jedn¹
czwart¹. Wielu pracowników zatrud-
nionych by³o w tym zak³adzie od po-
cz¹tku jego uruchomienia w 1976 r.

Przêdzalnia Zawiercie by³a bo-
wiem najm³odszym i najnowocze-
œniejszym zak³adem w³ókienniczym
w Polsce. I ostatnim, który dzia³a³ w
Zawierciu. Jej upadek oznacza koniec
licz¹cej blisko dwa wieki historii prze-
mys³u bawe³nianego w tym mieœcie.
Dwie pierwsze przêdzalnie bawe³ny
istnia³y na terenie obecnego Zawier-
cia ju¿ w latach 40. XIX wieku, a
pierwsz¹ manufakturê w³ókiennicz¹
za³o¿ono w 1810 roku.            (zaw)

Dzieñ Walki z Przemoc¹

wobec Kobiet
„Solidarnoœæ” pomaga

za³odze upad³ej przêdzalni
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- Jak dosz³o do tego, ¿e zajê³a siê
Pani dzia³alnoœci¹ charyta-
tywn¹?

Moja mama chorowa³a na raka, a le-
karze w szpitalu oœwiadczyli, ¿e nie

mog¹ jej ju¿ pomóc. D³ugo cierpia-
³a w domu. Postanowiliœmy skorzy-
staæ z pomocy mys³owickiego hospi-

cjum, w którym mama zmar³a. Tam
zobaczy³am, z jakim oddaniem pra-
cuj¹ wolontariusze i personel me-
dyczny, chc¹c ul¿yæ w cierpieniu lu-
dziom chorym, jakie duchowe

wsparcie nios¹ ich rodzinom. To
mnie zainspirowa³o, poczu³am w
sobie adrenalinê. Zebra³am grupê
artystów. Organizowaliœmy dla ho-
spicjum koncerty. Wystêpowaliœmy

tak¿e na spotkaniach rodzin osiero-
conych. To by³y ogromne prze¿ycia.
Rodzice, których dzieci przedwcze-
œnie odesz³y, za nasz¹ namow¹ na za-
koñczenie koncertu œpiewali piosen-
kê "Taki du¿y, taki ma³y mo¿e œwiê-
tym byæ". Takiej interpretacji nie s³y-
sza³am nigdy. Doprowadza³a mnie
do ³ez, za które siê wstydzi³am, bo
rodzice nie p³akali, lecz œpiewali z
ogromnym zaciêciem. To by³a chy-
ba najlepsza moja publicznoœæ. Czy-
ta³am dla nich wiersze o nadziei ks.
Jana Twardowskiego, a oni ch³o-
nêli ka¿de s³owo. Po ka¿dym takim
spotkaniu wraca³am do domu cho-
ra. Rok temu poproszono mnie, bym
czyta³a poezjê ks. Twardowskiego
podczas Dni Skupienia Pracowni-
ków Hospicjów w Wadowicach.
Tam pozna³am pani¹ Ma³gorzatê
Czaplê, prezesa hospicjum w So-
snowcu, która przez d³ugie lata pra-
cowa³a charytatywnie z nieuleczal-

nie chorymi ludŸmi. Postanowi³am,
¿e jak potrafiê, tak bêdê wspieraæ, tê
ma³¹ placówkê.
- Jest Pani tzw. wolontariuszk¹

akcyjn¹, na co dzieñ nie styka
siê Pani ze œmierci¹...

Trzeba pamiêtaæ, ¿e hospicjum to te¿
¿ycie, Gdy jedna z naszych pod-
opiecznych z ¿alem mówi³a o tym,
¿e pewnie nie do¿yje komunii swo-
jego dziecka, to wtedy hospicjum
zorganizowa³o uroczystoœæ komu-
nijn¹ przy jej ³ó¿ku. Bardzo wa¿ne
jest wsparcie dla osieroconych ro-
dzin. Na spotkaniach z nimi jestem
przedstawiana jako aktorka, której
matka zmar³a w hospicjum. Wtedy
puszczaj¹ blokady, a moje s³owa
ukojenia s¹ dla nich wiarygodne. W
Liceum im. Staszica w Sosnowcu
prowadzi³am lekcje na temat dzia-
³alnoœci hospicjów. Czyta³am
uczniom wzruszaj¹c¹ poezjê napi-
san¹ m.in. przez chorych i wolonta-
riuszy. Dochód z tych lekcji przezna-
czony zosta³ na paczki dla dzieci z
rodzin osieroconych. Anga¿ujê dzie-
ci i m³odych ludzi z sosnowieckich
szkó³ w ró¿ne projekty m.in. pla-
styczne. Teraz robi¹ anio³ki, które

bêd¹ sprzedawane na przedœwi¹tecz-
nym kiermaszu na tzw. Patelni w
Sosnowcu. Tam hospicjum bêdzie
mia³o swoje stoisko Kupiliœmy
bombki, które maluj¹ plastycy i ak-
torzy. Te ozdoby zostan¹ zlicytowa-
ne na aukcji. Zorganizowaliœmy rów-
nie¿ konferencjê dla dyrektorów
przedszkoli, na której poprosi³am, by
dzieci, tak jak potrafi¹, namalowa³y
œwi¹teczne kartki. Z m³odzie¿¹ z Li-
ceum Katolickiego w Sosnowcu
przedstawiam program artystyczny
pt. "Nadzieja". Jedziemy wszêdzie,
gdzie nas zaprosz¹ i tym samym za-
rabiamy pieni¹dze dla hospicjum. W
jednej ze szkó³ zapytaliœmy: Czy
wiecie, co to jest hospicjum? Byli-
œmy zdruzgotani, bo ci m³odzi ludzie
odpowiedzieli, ¿e jest to "umieral-
nia dla bezdomnych". Nikogo nie
zmuszam do wolontariatu, ale, gdy
siê zwracam o pomoc, to nikt mi nie
odmawia.

Z El¿biet¹ Laskiewicz, przewodnicz¹c¹ „Solidarnoœci” w Teatrze
Zag³êbia, aktork¹ oraz wolontariuszk¹ dzia³aj¹c¹ na rzecz
Hospicjum Domowego Œw. Tomasza Aposto³a w Sosnowcu
rozmawia Beata Gajdziszewska.

Wolontariuszka z inicjatyw¹

W Tarnowskich Górach odby³o siê pierwsze z cyklu 10 lokalnych
seminariów "Spo³eczna odpowiedzialnoœæ biznesu jako Ÿród³o suk-
cesu w województwie œl¹skim". Uczestnicy konferencji - przedsta-
wiciele biznesu, samorz¹dowcy i zwi¹zkowcy - mogli dziêki niej do-
wiedzieæ siê m. in. jak budowaæ prawid³owe relacje w stosunkach
pracy oraz jak spo³ecznie odpowiedzialne dzia³ania mog¹ poprawic
wizerunek firmy czy organizacji.  Seminarium, które zorganizowa³a
Œl¹sko-D¹browska "Solidarnoœæ", by³o wspó³finansowane przez Uniê
Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Kolej-
ne spotakanie z tego cyklu odbedzie siê 12 grudnia w Jastrzêbiu Zdro-
ju. Ju¿ mo¿na siê zg³aszaæ do udzia³u w nim (csr@solidarnosc-kat.pl).

El¿bieta Laskiewicz (w œrodku) i aktorzy z Teatru Zag³êbia
prezentuj¹ namalowane przez siebie bombki, które bêd¹ licytowane

na przedœwi¹tecznej aukcji na rzecz hospicjum

Dzieciaki sadz¹ cebulki ¿onkili na sosnowieckich Polach Nadziei

Stowarzyszenie Hospicjum
Domowe Œw. Tomasza Aposto³a
w Sosnowcu rozpoczê³o dzia³al-
noœæ w 1997 r. przy Parafii Œw.
Tomasza. Jego prezesem od po-
cz¹tku jest Ma³gorzata Czapla.

Podwaliny pod powstanie Ho-
spicjum stworzy³a ju¿ rok wcze-
œniej nieformalna grupa ludzi do-
brej woli, która zaczê³a wspieraæ
osoby starsze, nieuleczalnie cho-
re, niejednokrotnie samotne. Sto-
warzyszenie powo³a³o Niepu-
bliczny Zak³ad Opieki Zdrowot-
nej, w którym funkcjonuje porad-
nia opieki paliatywnej. Chorzy
otoczeni s¹ profesjonaln¹ opiek¹
medyczn¹. Nieocenione jest rów-
nie¿ wsparcie psychiczne, które
zapewniaj¹ podopiecznym wo-
lontariusze nie medyczni, zarów-
no ci "domowi", maj¹cy bezpo-
œredni kontakt z chorymi, jak rów-
nie¿ ci, którzy w³¹czaj¹ siê w pra-
ce oraz w akcje na rzecz Hospi-
cjum. Pomoc duchow¹ nios¹ cho-
rym kapelani z Parafii Œw. Toma-
sza. Hospicjum sprawuje równie¿
opiekê nad osieroconymi rodzi-
nami.

Sosnowiecka placówka w³¹-
czy³a siê w wiele ogólnopolskich
akcji, prowadzonych na rzecz ho-
spicjów, m.in. w akcje: "Hospi-
cjum to te¿ ¿ycie" i "Pola nadziei".
Hospicjum jest  organizacj¹ po-
¿ytku publicznego, któr¹ osoby
indywidualne mog¹ wspieraæ,
przekazuj¹c na jej konto 1 proc.
swojego podatku.

- Jak Pani godzi obowi¹zki zawo-
dowe z dzia³alnoœci¹ na rzecz
hospicjum?

Ja bardzo ma³o gram. To egoistycz-
ne, ale gdyby nie hospicjum, to pew-
nie bym siê ju¿ dawno za³ama³a z po-
wodu dzia³añ dyrektora teatru, wy-
mierzonych przeciwko mnie. Rozwa-
¿am mo¿liwoœæ wniesienia pozwu do
s¹du pracy. Na szczêœcie bezintere-
sowna pomoc nieuleczalnie chorym
ludziom i tym, których bliscy odeszli,
sprawia mi ogromn¹ radoœæ i dodaje

si³. Ju¿ cieszê siê na myœl, ¿e wkrót-
ce, po raz kolejny w³¹czymy siê w
ogólnopolsk¹ akcjê "Pola Nadziei".
Jesieni¹ w ca³ym kraju dzieci sadz¹
cebulki ¿onkili, które rozkwitn¹ jako
symbol nadziei. My równie¿ mamy
w Sosnowcu takie Pola Nadziei, na
których dzieciaki posadzi³y cebulki.
W styczniu zerwiemy ¿onkile i bê-
dziemy sprzedawaæ je za symbolicz-
ne kwoty, które wspomog¹ hospicjum
Œw. Tomasza.
- Dziêkujê za rozmowê.


