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Petycje, ulotki i œwiñskie ryje zostawili zwi¹zkowcy

podczas wizyt w biurach pos³ów PO. Cz³onkowie

„S” chcieli z nimi porozmawiaæ o skutkach ustawy

o emeryturach pomostowych. Pos³owie jednak

stchórzyli i w wiêkszoœci nie przyszli do pracy.

POs³owie zdezerterowali

przed wyborcami Mroczne karty stanu wojennego
Œmieræ górników z kopalni „Wujek” nie by³a
jedynym aktem sprzeciwu wobec bezprawne-
go wprowadzenia stanu wojennego. Wœród
ofiar s¹ równie¿ inni bohaterowie opozycji z
naszego regionu. 7 stycznia 1985 r. na komi-
sariacie kolejowym w Gliwicach milicja za-
trzyma³a Romana Franza sztygara z kopalni
"Gliwice". Kilka godzin póŸnej znaleziono go
nieprzytomnego na ³awce ko³o dworca PKP.
Zmar³ po przewiezieniu do szpitala z powodu
licznych urazów g³owy.                                         Czytaj na stronie 3

Musimy
byæ konsekwentni
- Lech Kaczyñski ma czas do 15 grudnia. Jeœli
zg³osi weto, to na pewno podczas g³osowania
nad jego odrzuceniem bêdziemy pod Sejmem.
Ale nawet jeœli ustawa wejdzie w ¿ycie, to wci¹¿
mamy wiele do zrobienia. - mówi w wywia-
dzie dla TŒD przewodnicz¹cy  Œl¹sko-D¹brow-
skiej "S" Piotr Duda.

Czytaj na stronie 7

O ludziach charakternych
chce siê robiæ filmy

„¯yciorysy z bliznami” - to ju¿ trzeci
film dokumentalny Agnieszki Œwidziñ-
skiej, dziennikarki TVP Katowice, na-
wi¹zuj¹cy do tragedii w kopalni „Wu-
jek”. Jego premiera odby³a siê podczas
uroczystego otwarcia Muzeum Izby
Pamiêci Kopalni „Wujek”. Projekcja
dokumentu na sta³e zostanie wpisana

w program zwiedzania tego szczególnego miejsca.
Czytaj na stronie 8
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Wieœci
z Biur Terenowych ZR

Napisano

Liczba tygodnia...

... 10 grudnia 1983 r. Danuta Wa-
³êsa odebra³a w Oslo w imieniu
mê¿a Pokojow¹ Nagrodê Nobla.

5 paŸdziernika 1983 roku o dru-
giej w nocy Lech Wa³êsa odbiera
telefon i s³yszy g³os Krzysztofa
Wyszkowskiego - Lechu, masz
Nobla! - Dobra, dobra - odpowiada
zaspany Wa³êsa i odk³ada s³uchaw-
kê. O dziesi¹tej rano na podwórku
znajomych ochroniarza Wa³êsy,
Henryka Ma¿ula, pojawiaj¹ siê
dziennikarze. Ci otaczaj¹ Lecha
Wa³êsê. Po chwili dziennikarz nie-
miecki, który pozosta³ w samocho-
dzie, by s³uchaæ radia. krzyczy: -
Nobel! Nobel! Wa³êsa nie chce wie-
rzyæ. O jedenastej niemiecka roz-
g³oœnia podaje, ¿e laureatem Poko-
jowej Nagrody Nobla zosta³ Lech
Wa³êsa. Polskie radio mówi o tym
dopiero o czwartej po po³udniu, w
suchym komunikacie PAP.

W ci¹gu dnia t³umy nap³ywaj¹
pod dom Lecha Wa³êsy. Wa³êsa sta-
je w oknie i wyg³asza krótkie prze-
mówienie.

 - To jest nasza wspólna nagro-
da, uznanie dla nas wszystkich,
którzy chcemy iœæ do prawdy po-
kojow¹ drog¹, przez porozumienie.
Uwa¿am, ¿e skoro rozumiej¹ nas
m¹drzejsi od nas, o czym œwiad-
czy choæby ich gospodarka, po-
ziom ¿ycia (œmiech, brawa), to zo-
staniemy te¿ uznani, wczeœniej czy

póŸniej, i we w³asnym kraju. Wie-
rzê, ¿e zasi¹dziemy do sto³u i po-
rozumiemy siê dla dobra Polski,
poniewa¿ jesteœmy skazani na po-
rozumienie. Innej drogi nie ma.
Wierzê, ¿e Nagroda Nobla pomo-
¿e nam osi¹gn¹æ ten cel.

I dodaje: Nagrodê rozumiem
jako skierowan¹ do ca³ego polskie-
go œwiata robotniczego, którego
jestem reprezentantem. Za chêæ i
wysi³ek przebudowy rzeczywisto-
œci w duchu prawdy i sprawiedli-
woœci, jakie podj¹³. A tak¿e do ca-
³ego spo³eczeñstwa polskiego, bo
polscy robotnicy nie dzia³aj¹ w
pró¿ni, wszystkie grupy bra³y
udzia³ w formu³owaniu najpierw
postulatów, potem programu.

Kilka dni póŸniej na pytanie, czy
nagrodê odbierze osobiœcie, Lech
Wa³êsa odpowiada: - Czy moi ko-
ledzy, którzy siedz¹ w wiêzieniu
lub s¹ pozbawieni pracy, mogliby
mi towarzyszyæ w tym dniu? Jeœli
nie - to znaczy, ¿e nie nadszed³
jeszcze dla mnie czas œwiêtowania
nagród, nawet tak wspania³ych.
Nagrodê w Oslo odbiera ¿ona Da-
nuta z najstarszym synem, Bogda-
nem.

Oprac. na podst. "Droga Na-

dziei", Znak, Kraków,1989 oraz

"Ma³a encyklopedia stanu wojen-

nego", Gazeta Wyborcza 2006

25 lat temu...
BT Katowice

26 i 27 stycznia w siedzibie Œl¹sko-
D¹browskiej "Solidarnoœci" zorgani-
zowane zostanie dwudniowe szkole-
nie stacjonarne "Rady pracowników
jako narzêdzie zwi¹zków zawodo-
wych". Przedstawicieli komisji zak³a-
dowych z obszaru dzia³ania biura chêt-
nych do wziêcia udzia³u w szkoleniu
prosimy o kontakt pod nr tel. 032 353
84 25 wew. 103.

***
21 listopada "Solidarnoœæ" kopalni

"Staszic" bawi³a siê na tradycyjnej
karczmie zorganizowanej w Trojaku
w Mys³owicach. Kordzikami uhono-
rowanych zosta³o jedenastu dzia³aczy
zwi¹zkowych. Natomiast podczas spo-
tkania w Nikiszowcu kordziki otrzy-
ma³o szeœciu cz³onków Ko³a Emery-
tów i Rencistów NSZZ "S". Nagrody
wrêczali przewodnicz¹cy zak³adowej
"Solidarnoœci" Piotr Czypionka i jego
zastêpca Jaros³aw Dziumbdziela.

BT Zawiercie
Trac¹cych uprawnienia do wcze-

œniejszych emerytur nauczycieli i ko-
lejarzy nie zabrak³o w grupie zwi¹z-
kowców z zawierciañskiej "Solidarno-
œci", którzy w ostatni poniedzia³ek z
po³ówk¹ okaza³ego œwiñskiego ³ba
zjawili siê w biurze pos³a Piotra van
der Coghena, domagaj¹c siê wyja-
œnieñ, dlaczego popar³ on ustawê o
emeryturach pomostowych. Pose³ zie-
mi zag³êbiowskiej w³asn¹ rêkê przy-
³o¿y³ bowiem (i to dos³ownie, bo na-

ciskaj¹c przycisk) do zabrania 800 tys.
pracowników prawa do zas³u¿onej,
wczeœniejszej emerytury.

- Skandaliczne jest z jednej strony
szukanie oszczêdnoœci kosztem osób
pracuj¹cych w warunkach szkodli-
wych, a z drugiej fundowanie wyso-
kich "mundurowych" emerytur by³ym
esbekom czy politrukom LWP - mó-
wi³a Ma³gorzata Benc, szefowa Biu-
ra Terenowego Œl¹sko-D¹browskiej
"Solidarnoœci", wrêczaj¹c pos³owi PO
œwiñski "gad¿et" kojarzony z nazwi-
skiem jego klubowego kolegi.

- Do tego prezentu przyda³aby siê
jeszcze solidna rózga - dodawa³ Ja-
nusz ̄ urawski, przewodnicz¹cy "So-
lidarnoœci" Zak³adu PKP Cargo £azy.
- Wyd³u¿anie wieku emerytalnego ko-
lejarzy stwarza realne zagro¿enia dla
bezpieczeñstwa pasa¿erów.

- G³osuj¹c za przyjêciem ustawy
opiera³em siê na opiniach ekspertów,
zwracaj¹cych przestrzegaj¹cych, ¿e
powiêkszenie grupy osób uprawnio-
nych do emerytur pomostowych gro-
zi bud¿etow¹ zapaœci¹. Ja nie jestem
bud¿etowcem i w sprawach finansów
publicznych s³ucham specjalistów -
wyjaœnia³ Piotr van der Coghen. - To-
cz¹ca siê ca³y czas dyskusja nad kolej-
nymi regulacjami prawnymi dotycz¹-
cymi m.in. nauczycieli oznacza, ¿e
przyjêcie ustawy o emeryturach pomo-
stowych by³o tylko jednym z etapów
prac nad emeryturami osób zatrudnio-
nych w szczególnych warunkach. By³a

Œl¹sk, gdzie w 1981 r. zomowcy
zabili górników, nie jest wart poka-
zania go m³odzie¿y ze œwiata - uzna-
³o Europejskie Centrum Solidarno-
œci z Gdañska.

ECS w 25. rocznicê przyznania
Lechowi Wa³êsie Pokojowej Na-
grody Nobla zaprosi³o 200 m³odych
ludzi z ca³ego œwiata, aby zobaczy-
li polski wk³ad w pokojowe prze-
miany na œwiecie.

Ich podró¿ po Polsce, która za-
czê³a siê w ubieg³y poniedzia³ek, a
zakoñczy³a w sobotê, nazwano Eks-
presem Solidarnoœci. M³odym lu-
dziom pokazano Kraków, obóz Au-
schwitz-Birkenau w Oœwiêcimiu, a
w stolicy Muzeum Powstania War-
szawskiego, choæ miejsca te nie s¹
wprost zwi¹zane z przemianami
przed 1989 r. Œl¹sk, który taki zwi¹-
zek ma, pominiêto. Cz³onkowie
Spo³ecznego Komitetu Pamiêci
Górników Poleg³ych 16 grudnia
1981 r. w Kopalni Wujek s¹ rozgo-
ryczeni. - Byli blisko, z Krakowa
czy Oœwiêcimia do Katowic wystar-
czy godzina jazdy samochodem -
mówi Krzysztof Pluszczyk, prze-

wodnicz¹cy komitetu skupiaj¹cego
rodziny ofiar, górników z Wujka.

W ubieg³y poniedzia³ek, po wie-
lu latach starañ, otworzyli obok
miejsca tragedii muzeum pacyfika-
cji kopalni, w której 27 lat temu
zginê³o dziewiêciu górników. W
muzeum mo¿na zobaczyæ film do-
kumentalny poœwiêcony pacyfika-
cji. Jest te¿ m.in. he³m 21-letniego
Janka Stawisiñskiego, najm³od-
szej z ofiar.

- Jest nam bardzo przykro, ¿e ko-
ledzy z gdañskiej "Solidarnoœci" nie
pamiêtaj¹ o tamtych wydarzeniach.
Bo jak nie oni, to kto? - pyta Plusz-
czyk.

Komitet chce w tej sprawie napi-
saæ list do gdañskiej "Solidarnoœci".
- To dla nas afront, có¿ wiêcej mogê
powiedzieæ - komentuje Stanis³aw
P³atek, jeden z przywódców straj-
ku w Wujku, ranny podczas pacyfi-
kacji. Katarzyna Kaczmarek,
rzeczniczka ECS: - Trasê przygo-
towywa³ zespó³ Europejskiego Cen-
trum Solidarnoœci. To pierwsza edy-
cja programu, bêd¹ kontynuacje.

ona przy tym przyjmowana pod presj¹
czasu, trzeba pamiêtaæ, ¿e dotychcza-
sowe regulacje obowi¹zuj¹ tylko do 31
grudnia 2008 r.

Sporo merytorycznych argumentów
za utrzymaniem emerytur pomosto-
wych pad³o w czasie dyskusji przy ka-
wie, na któr¹ parlamentarzysta zapro-
si³ protestuj¹cych. Zapowiedzia³ jed-
noczeœnie, ¿e ulotka zwi¹zkowa ulot-
ka "Poznaj folwark poselski" na sta³e
zostanie umieszczona na antyramie w
jego biurze.

- To element oceny moje dzia³alno-
œci parlamentarnej. Krytyczny, ale cen-
ny - wyjaœni³ pose³. - Zawsze lepiej
wys³uchaæ szczerej krytki, ni¿ fa³szy-
wych pochlebstw.

***
Jednorazowa premiê specjalna w

jednakowej wysokoœci otrzymaj¹ w
grudniu pracownicy Domu Pomocy
Spo³ecznej w Zawierciu. Jedynym wy-
j¹tkiem bêd¹ osoby zatrudnione kró-
cej ni¿ rok. Otrzymaj¹ one 1/12 pe³nej
premii za ka¿dy rozpoczêty miesi¹c
pracy w DPS. Porozumienie w spra-
wie zasad wyp³aty dodatkowych pie-
niêdzy w poniedzia³ek podpisali przed-
stawiciele dyrekcji i zawierciañskiej
"Solidarnoœci" Pracowników Ochro-
ny Zdrowia.

- Pocz¹tkowo dyrekcja chcia³a uza-
le¿niæ wysokoœæ premii od frekwen-
cji. Okaza³o siê jednak, ¿e absencja
chorobowa ma wp³yw na premie re-
gulaminowe, a trudno to samo kryte-
rium stosowaæ do dwukrotnego obni-

¿enia zarobków - mówi
Ma³gorzata Grabow-
ska, przewodnicz¹ca "So-
lidarnoœci" Pracowników
Ochrony Zdrowia w Za-
wierciu. - Zw³aszcza, ¿e
chodzi o "ukaranie" pra-
cowników za to, ¿e maja
s³abe zdrowie lub sk³on-
noœæ do przeziêbiania siê.

- Absencjê pracowni-
ków z powodu grypy
znacznie skutecznie mo¿-
na ograniczyæ funduj¹c
za³odze szczepienia

ochronne, ni¿ groŸba zmniejszenia pre-
mii - dodaje Ma³gorzata Benc, szefo-
wa Biura Terenowego Œl¹sko-D¹-
browskiej "S" w Zawierciu.

Dodatkowa premia wyniesie nie-
spe³na tysi¹c z³otych (brutto). Pracow-
nicy DPS otrzymaj¹ te pieni¹dze jesz-
cze przed œwiêtami.

***
Podpisaniem europejskiego porozu-

mienia z dyrekcj¹, reguluj¹cego zasa-
dy dialogu spo³ecznego na poziomie
ponadnarodowym zakoñczy³o siê w
Barcelonie trzydniowe posiedzenie
Europejskiej Rady Zak³adowej Air
Products. Po raz pierwszy wziêli w nim
udzia³ zwi¹zkowcy z Polski.

- Przeszyliœmy prawdziwy maraton
negocjacyjny, dos³ownie dzieñ po pod-
pisaniu porozumienia w sprawie zmian
w zak³adowym uk³adzie zbiorowym
pojechaliœmy do Katalonii, gdzie cze-
ka³a nas kolejna tura trudnych rozmów
- mówi Adam Myrta, przewodnicz¹-
cy "Solidarnoœci" Air Products w Sie-
wierzu.

Zakoñczy³y siê one sukcesem i to tym
cenniejszym, ¿e europejskiego porozu-
mienia z dyrekcj¹ Air Products zwi¹z-
kowcy z Hiszpanii i W³och nie mogli
wypracowaæ od… trzech lat. Przedsta-
wicielom "Solidarnoœci" na wypraco-
wanie kompromisu, satysfakcjonuj¹ce-
go zarówno Hiszpanów, jak i W³ochów,
wystarczy³y dwa dni. Jak widaæ praca
nad zmianami ZUZP jest doskona³y tre-
ningiem w negocjacjach.             (zaw)

Piotr van der Coghen (w œrodku)

ogl¹da œwiñski ryj otrzymany

od zwi¹zkowców.
Ekspres Solidarnoœci
omin¹³ stacjê Œl¹sk
(Rzeczpospolita, Izabela Kacprzak, 8 grudnia 2008 r.)

Krótko

2 grudnia (Warszawa). Komisje
sejmowe zaakceptowa³y projekt
zmniejszenia emerytur dla funk-
cjonariuszy s³u¿b specjalnych
PRL i Wojskowej Rady Ocale-
nia Narodowego. Ustawa trafi
teraz do drugiego czytania w
Sejmie. Projekt zak³ada, ¿e eme-
rytury dla by³ych oficerów s³u¿b
PRL naliczano by nie tak jak dziœ
- wed³ug wskaŸnika w wysoko-
œci 2,6 proc. podstawy wymiaru
za ka¿dy rok s³u¿by za lata 1944
- 1990, lecz 0,7 proc. (dla zwy-
k³ego emeryta wskaŸnik ten to
1,3 proc.). Przeciêtny emeryto-
wany oficer straci³by zatem ok.
tysi¹ca z³; œwiadczenia genera-
³ów spad³yby nawet trzykrotnie.
Przywileje za lata s³u¿by w PRL
straciæ maj¹ tak¿e ci funkcjona-
riusze SB, którzy po prze³omie
1989 - 1990 zostali pozytywnie
zweryfikowani i przyjêci do
Urzêdu Ochrony Pañstwa. Po-
nadto Platforma Obywatelska
chce, by cz³onkom WRON eme-
ryturê wojskow¹ naliczano po
0,7 proc. podstawy wymiaru za
ka¿dy rok s³u¿by. W listopadzie
szef klubu PO Zbigniew Chle-
bowski zapowiada³, ¿e do pro-
jektu zostanie z³o¿ona popraw-
ka zak³adaj¹ca, i¿ funkcjonariu-
sze s³u¿b specjalnych PRL, któ-
rzy po 1989 r. zostali pozytyw-
nie zweryfikowani i przyjêci do
Urzêdu Ochrony Pañstwa do-
stan¹ wy¿sze emerytury ni¿ wy-
nika to z obecnego projektu, któ-
ry ma obni¿aæ je po równo
wszystkim pracownikom apara-
tu bezpieczeñstwa.

***
3 grudnia (Gdañsk). 12 europej-
skich organizacji zwi¹zkowych,
w odpowiedzi na apel popar³o
postulaty NSZZ "Solidarnoœæ" w
sprawie emerytur pomostowych.
O apel w sprawie przestrzegania
przez polski rz¹d zasad dialogu
spo³ecznego do kolegów z zagra-
nicy zwróci³a siê "Solidarnoœæ".
Europejska Konfederacja Zwi¹z-
ków Zawodowych na odpowiedŸ
nie kaza³a d³ugo czekaæ i wkrót-
ce wys³a³a list do premiera Do-
nalda Tuska, w którym wezwa-
³a do podjêcia stosownych dzia-
³añ. EKZZ  domaga siê m.in. in-
formowania partnerów spo³ecz-
nych z odpowiednim wyprze-
dzeniem i brania pod uwagê ich
opinii. EKZZ sugeruje te¿ wpro-
wadzenie zachêt dla pracodaw-
ców do zatrudniania pracowni-
ków powy¿ej piêædziesi¹tego
roku ¿ycia oraz stopniowego li-
kwidowania niebezpiecznych
lub szkodliwych warunków pra-
cy zamiast wygaszania praw do
emerytur pomostowych. "Euro-
pejski model spo³eczny oznacza
miedzy innymi prawo partnerów
spo³ecznych do informacji w od-
powiednim czasie oraz stosow-
nych konsultacji. Nie mo¿emy
zaakceptowaæ, aby próby zwi¹z-
ków zawodowych dotarcia ze
swoim przes³aniem do opinii
publicznej oraz decydentów po-
litycznych kwalifikowane by³y
jako "dyktatura mniejszoœci" -
czytamy w liœcie EKZZ do pre-
miera.
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Œmieræ górników z kopalni
„Wujek” nie by³a jedynym ak-
tem sprzeciwu wobec bez-
prawnego wprowadzenia
stanu wojennego. Wœród
ofiar s¹ równie¿ inni bohate-
rowie opozycji z naszego re-
gionu.

- Okolicznoœci tragicznej œmier-
ci W³odka Jagodziñskiego i Ry-
szarda Kowalskiego wci¹¿  osnu-
te s¹ tajemnic¹. W rejestrze spraw
zakoñczonych milicja zapisa³a, ¿e
obaj pope³nili samobójstwo. Nikt
z tych, którzy ich znali, nie daje
temu wiary. Byli ludŸmi g³êboko
wierz¹cymi i silnymi psychicznie
- mówi redaktor naczelny Wolne-
go Zwi¹zkowca Jacek Zommer.

Nauczyciel,
hutnik, bohater

31 marca 1983 r. z Wis³y w po-
bli¿u Krakowa wy³owione zosta³o
cia³o Ryszarda Kowalskiego. Spe-
cjaliœci z Instytutu Medycyny S¹-
dowej stwierdzili, ¿e jeden z przy-
wódców strajku w Hucie Katowi-
ce zmar³ 7 lutego 1983 r., a za przy-
czynê jego œmierci uznali utoniê-
cie.

Ryszard Kowalski pochodzi³ z
Chrzanowa. Do D¹browy Górni-
czej przyjecha³ za chlebem. Wcze-
œniej by³ nauczycielem w szkole
podstawowej w Wygie³zowie, ale
za przekazywanie prawdziwej hi-
storii popad³ w konflikt z dyrekto-
rem tej placówki.

- Rozpocz¹³ pracê w Hutniczym
Przedsiêbiorstwie Remontowym
HPR-4. By³ jedn¹ z pierwszych
osób, która przyst¹pi³a do ruchu
zwi¹zkowego powstaj¹cego w
Hucie Katowice i Miêdzyzak³ado-
wego Komitetu Strajkowego. Im-

ponowa³ kolegom wiedz¹ i znajo-
moœci¹ prawa. Miesi¹c przed
wprowadzeniem stanu wojennego

stan¹³ na czele "Solidarnoœci" -
opowiada Jacek Zommer.

Po og³oszeniu stanu wojennego
zorganizowa³ masówkê, podczas
której wiêkszoœæ za³ogi HPR opo-
wiedzia³a siê za przyst¹pieniem do
strajku. W czasie protestu dowo-
dzi³ grup¹ ochraniaj¹c¹ wydzia³
elektrociep³owni. Po jego zakoñ-
czeniu zosta³ wywieziony z zak³a-
du przez kolejarzy, nastêpnie ukry-
wa³ siê. Nie chcia³ nara¿aæ najbli¿-

szych. Do domu przyjecha³ tylko
na Wigiliê. 4 stycznia zg³osi³ siê do
kadr w HPR, ale po telefonie dy-
rektora zosta³ aresztowany przez
SB.

Z relacji osób, które mia³y z nim
póŸniej kontakt wynika, ¿e w wiê-
zieniu by³ Ÿle traktowany i bity. Na

wiele sposobów pró-
bowano go z³amaæ,
zosta³ nawet prze-
wieziony do Zak³a-
du Psychiatrycznego
w Rybniku. Po kilku
miesi¹cach wróci³
do aresztu œledcze-
go. - Ojca odwiedza-
³em na Radosze trzy-
krotnie. Widzia³em,
¿e by³ bity. Podczas
ostatnich odwiedzin
nie pozwolono nam
na widzenie. W ta-
jemnicy od stra¿ni-
ka dowiedzia³em
siê, ¿e jest w takim
stanie, ¿e nie nada-
je siê do pokazania.
PóŸniej ojca widzia-
³em ju¿ tylko na
sprawach s¹dowych
- opowiada³ Wolne-
mu Zwi¹zkowcowi
syn Ryszarda Ko-

walskiego.
Wkrótce wraz z innymi przy-

wódcami strajku okupacyjnego w

Hucie Katowice zasiad³ na ³awie
oskar¿onych. 22 stycznia 1983 r.
wyszed³ na wolnoœæ. Wiedzia³, ¿e
jest œledzony przez SB. 4 lutego
wyszed³ z domu szukaæ pracy,
wkrótce œlad po nim urywa siê...

Samotny
konspirator

Kolejn¹ legendarn¹ postaci¹, o
której "Solidarnoœæ" z Huty Katowi-
ce wci¹¿ pamiêta jest W³odzimierz

Jagodziñski. - Razem
z innymi uczestniczy³
w tworzeniu niezale¿-
nego ruchu zwi¹zko-
wego w Hucie. Po
wprowadzeniu sta-
nu wojennego i pro-
klamowaniu strajku
barykadowa³ bramy
- podkreœla Jacek
Zommer.

Podczas akcji Ja-
godziñski by³ ³¹czni-
kiem pomiêdzy ko-
mitetami strajkowy-
mi na wydzia³ach.
Po rozbiciu strajku
zosta³ aresztowany i
dotkliwie pobity na
komisariacie w My-
s³owicach. Dziêki
wp³acie wysokiej
grzywny unikn¹³ 90-
dniowego aresztu,
ale straci³ pracê. Za-
anga¿owa³ siê w po-
moc rodzinom inter-

nowanych dzia³aczy "Solidarno-
œci". Po wielu sta-
raniach powróci³
do Huty i podj¹³
pracê za najni¿sz¹
stawkê. - PóŸniej
rozpocz¹³ samotn¹
walkê. Wiesza³
krzy¿e, w³asno-
rêcznie robi³ ulot-
ki i plakaty.
Chcia³, by jego
dzia³alnoœæ by³a
widoczna. Kilka-
krotnie uda³o mu
siê nawet zawiesiæ
flagê na trasie pro-
wadz¹cej do g³ów-
nej bramy Huty.
Szczególnie uak-
tywnia³ siê 13 ka¿-
dego miesi¹ca,
lubi³ ryzyko - opo-
wiada Jacek Zom-
mer.

Jego œmieræ
wci¹¿ pozostaje ta-
jemnic¹. W notat-
ce s³u¿bowej milicja napisa³a, ¿e
zgin¹³ 13 paŸdziernika 1982 r. oko-
³o godz. 4:45 w D¹browie Górni-
czej-Go³onogu podczas zawiesza-
nia flagi z napisem "Solidarnoœæ"
Jacek Zommer podkreœla jednak,
¿e zebrane informacje nasuwaj¹
wiele w¹tpliwoœci. - W rejestrze
pogotowia ratunkowego zapisano,

Mroczne karty stanu wojennego

Roman Franz, W³odzimierz Jagodziñski, Ryszard Kowalski, Józef Larysz

¿e zgon nast¹pi³ o 7:25. Ró¿nica
wynosi 2 godz. 40 minut - zwraca
uwagê.

Rodzinie nie pozwolono na
wgl¹d do akt sprawy. Mimo nale-
gañ nie przeprowadzono te¿ sekcji
zw³ok, która mog³aby rozwiaæ
wszystkie w¹tpliwoœci.

Pani Stefania Jagodziñska wi-
dzia³a cia³o syna tylko przez chwi-
lê. - Nie przypomina³ kogoœ, kto
spad³ na ziemiê z wysokoœci kil-
kunastu metrów, w dodatku z ob-
jawami pora¿enia pr¹dem 15 000

V. Nie mia³ na ciele ¿adnych wi-
docznych obra¿eñ. Jedynymi œla-
dami, jakie uda³o mi siê zaobser-
wowaæ by³y 2 ma³e plamki po opa-
rzeniach na nosie i na d³oni - wspo-
mina³a.

Zdaniem, Jacka Zommera mo¿-
na przypuszczaæ, ¿e "samotny kon-
spirator" z huty Katowice zgin¹³ w

Roman Franz

W³odzimierz Jagodziñski

Ryszard Kowalski

innych okoliczno-
œciach, a jego cia³o
zosta³o podrzucone
przez SB w pobli-
¿e s³upa wysokiego
napiêcia.

Sprawców
nie wykryto

Józef Larysz by³
przewodnicz¹cym
Komisji Zak³ado-
wej NSZZ "Solidar-
noœæ" w zak³adach
"Elwro" w Pszczy-
nie. Po wprowadze-
niu stanu wojenne-
go zosta³ interno-
wany i zwolniony z
pracy. Stara³ siê o
zgodê na wyjazd do
Australii. Zmar³ 7
marca 1983 r. na
zawa³ serca po ko-
lejnym przes³ucha-
niu w Komendzie

Wojewódzkiej MO w Katowicach.
Mia³ 41 lat.

7 stycznia 1985 r. na komisaria-
cie kolejowym w Gliwicach mili-
cja zatrzyma³a Romana Franza
sztygara z kopalni "Gliwice". Kil-
ka godzin póŸnej znaleziono go
nieprzytomnego na ³awce ko³o
dworca PKP. Zmar³ po przewiezie-
niu do szpitala z powodu licznych
urazów g³owy. Œlady wskazywa³y
na pobicie, ale sprawców nie wy-
kryto. Mia³ 32 lata.

Opr. Agnieszka Konieczny

•ród³a:

wystawa IPN

"Ofiary stanu wojennego"

Wolny Zwi¹zkowiec

W grudniu 2006 r. Instytut Pa-
miêci Narodowej przygotowa³
wystawê pt. "Ofiary stanu wo-
jennego", która by³a nastêpnie
prezentowana w ró¿nych mia-
stach m.in. w Katowicach pod
kopalni¹ "Wujek". Na ekspozy-
cji znalaz³y siê nazwiska 56
osób zamordowanych  - bardzo
czêsto w bestialski sposób -
przez funkcjonariuszy aparatu
bezpieczeñstwa komunistycznej
Polski.

Na liœcie IPN zabrak³o osób,
które zginê³y w wyniku nadu¿y-
cia w³adzy, ale ich œmieræ nie
mia³a podtekstu politycznego.
Okolicznoœci w jakich straci³y
¿ycie s¹ równie wstrz¹saj¹ce.
Wœród nich jest oœmioletnia
Edyta Hnat. Dziewczynka zgi-
nê³a 29 marca 1984 r., gdy na
Osiedlu £añcuckim w Jaros³a-
wiu funkcjonariusz MO przez
okno strzela³ do bawi¹cych siê
na podwórku dzieci. Zosta³a
uznana za najm³odsz¹ ofiarê sta-
nu wojennego.

Józef Larysz
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Trudno zastaæ pos³a z Platfor-
my Obywatelskiej w biurze
podczas dy¿uru. Taki wnio-
sek wynika z kilkudziesiêciu
wizyt odbytych w poniedzia-
³ek 8 grudnia przez zwi¹zkow-
ców ze Œl¹sko-D¹browskiej
"Solidarnoœci" w regional-
nych biurach poselskich.

Te wizyty to efekt rozczarowa-
nia decyzjami podjêtymi przez po-
s³ów z naszego regionu pod-
czas niektórych g³osowañ.
Chodzi zw³aszcza o popar-
cie ustaw o emeryturach po-
mostowych i tzw. pakietu
ustaw medycznych. Cz³on-
kowie "Solidarnoœci" czuj¹
siê zawiedzeni tymi decyzja-
mi i zdecydowali zapytaæ
pos³ów z PO, dlaczego pod-
jêli decyzje, które negatyw-
nie dotkn¹ ok. 800 tys. pra-
cowników. - Byæ mo¿e na-
sze argumenty zostan¹ wziê-
te pod uwagê podczas kolej-
nych g³osowañ, np. w spra-
wie przyjêcia lub odrzucenia
prezydenckiego weta do tej
ustawy - mówi³ przed akcj¹
szef Œl¹sko-D¹browskiej
"Solidarnoœci" Piotr Duda.

Palikotowe rekwizyty
dla nieobecnych

Zwi¹zkowcy mieli przy-
gotowane dla pos³ów pety-
cje omawiaj¹ce rzeczywiste
negatywne skutki spo³eczne
ustawy o emeryturach po-
mostowych, ulotki i plakaty
oraz "prezenty" - œwiñskie ryje. -
To wprawdzie "palikotowy" rekwi-
zyt, ale dobrze symbolizuje dege-
neracjê Platformy Obywatelskiej -
mówili zwi¹zkowcy przed wizyta-
mi.

 Niestety, wiêkszoœci pos³ów nie
uda³o siê zastaæ, ich biura by³y nie-

czynne lub wybrañców narodu nie
by³o w pracy. Wyj¹tkowym leni-
stwem wykazali siê np. pos³owie z

Gliwic. Biura Jana KaŸmiercza-
ka i Krystyny Szumilas by³y za-
mkniête. Petycjê do pos³ów zosta-
wiono wiêc w skrzynce na listy,
drzwi do biur obklejono taœm¹ ("i
tak s¹ zamkniête na g³ucho" - ar-
gumentowali zwi¹zkowcy), a ko-
rytarz i okoliczne ulice oblepiono
plakatami. Otwarte dla wyborców
by³o natomiast biuro Andrzeja
Ga³a¿ewskiego. Niestety, pos³a nie
uda³o siê zastaæ, wiêc petycjê i

"prezent" wrêczono jego asystent-
ce.

 W poniedzia³ek nie by³o te¿ w
pracy szefa PO w woj. œl¹skim
Tomasza Tomczykiewicza. Ulot-
ki  i ³eb prosiaka przekazano jego
asystentce, a przy drzwiach usta-
wiono zbite deski wraz z przytwier-

dzonymi do nich ulotkami i plaka-
tami. Zwi¹zkowcy rozdawali te¿
ulotki w centrum miasta.

Nieliczni pracowici
Wiêcej szczêœcia mia³a kilkuna-

stoosobowa grupa wyborców z
Tarnowskich Gór, która odwiedzi-
³a biuro poselskie pos³a Toma-
sza G³ogowskiego. Pose³
przyj¹³ ich osobiœcie. Na pyta-
nie, czy by³ przekonany do g³o-
sowania odbieraj¹cego pracow-
nikom prawo do wczeœniejszych
emerytur, czy te¿ zobligowa³a go
do tego partyjna dyscyplina, od-

powiedzia³, ¿e g³osowa³
œwiadomie. - Ta wizyta ma
pokojowy charakter, to na
razie bardzo ³agodna forma
protestu. Ale odebranie set-
kom tysiêcy pracowników
praw do emerytur pomosto-
wych mo¿e byæ wkrótce
przyczyn¹ powa¿nych nie-
pokojów spo³ecznych -
uprzedzi³ go Marek Kle-
mentowski, przewodni-
cz¹cy Terenowej Sekcji
Problemowej NSZZ "S"
Powiatu Tarnogórskiego.

 Równie¿ bytomski pose³
Jacek Brzezinka dzielnie
wype³nia³ w poniedzia³ek
swe obowi¹zki i przyj¹³ de-
legacjê wyborców. Zwi¹z-
kowcy przekazali mu pety-
cjê. - Zaapelowaliœmy, by po-
s³owie, wzorem propozycji
dla nauczycieli, znaleŸli ko-
rzystniejsze rozwi¹zania
emerytalne dla pozosta³ych
grup zawodowych - re-
lacjonuje Miros³aw
Truchan z prezydium
Zarz¹du Regionu.

Do pracy przyszed³ te¿ w
poniedzia³ek pose³ Krzysztof
Gadowski. Odwiedzi³o go ok.
50 zwi¹zkowców z jastrzêb-
skich kopalñ i mniejszych ko-
misji zwi¹zkowych. Szef „S”
w kopalni „Jas-Mos” Andrzej
Ciok wrêczy³ mu petycjê, do-

sz³o do d³ugiej i emocjonal-
nej dyskusji…

Biuro bez pos³a
Z kolei zwi¹zkowcom z

jaworznickiej "Solidarno-
œci" nie uda³o siê porozma-
wiaæ z pos³em Wojciechem
Sa³ug¹, który, jak poinfor-
mowa³a sekretarka, przyby-
wa³ na wa¿nym spotkaniu. -
Dziœ parlamentarzyœci po-
winni byæ w swoich biurach
regionalnych i przyjmowaæ
interesantów. Przyszliœmy
do pana pos³a, ¿eby nam wy-
t³umaczy³, dlaczego g³oso-
wa³ za przyjêciem ustawy o eme-
ryturach pomostowych - mówi³
wiceprzewodnicz¹cy Œl¹sko-D¹-
browskiej "Solidarnoœci", Bog-

dan Biœ. Cz³onkowie "Solidarno-
œci" podkreœlali, ¿e chcieli te¿ uzy-
skaæ odpowiedŸ na kilka innych py-

POs³owie zdezerterowali

przed wyborcami
tañ, np. czy pose³ zdawa³ sobie spra-
wê ze skutków g³osowania na "tak".

Akcja przebiega³a spokojnie,
zwi¹zkowcy grzecznie, ale zdecy-

dowanie poprosili sekretarkê o
opuszczenie pomieszczenia. - Biu-
ro bez pos³a nie jest nikomu po-
trzebne - argumentowali. Przed wyj-
œciem z biura sekretarka zadzwoni-
³a po policjê. Gdy stró¿e prawa zja-
wili siê, drzwi do gabinetu pos³a
by³y ju¿ zabite deskami. Policjanci
spokojnie wys³uchali odpowiedzi
zwi¹zkowców na pytania dotycz¹-
ce celu wizyty i nie zdecydowali siê
na interwencjê.

Po zakoñczeniu akcji cz³onkowie
"Solidarnoœci " rozdawali miesz-
kañcom miasta ulotki i rozmawiali
z nimi o skutkach wprowadzenia w
¿ycie ustawy o emeryturach pomo-
stowych. Plakaty na ten temat za-
wis³y na tablicach informacyjnych.

Plakaty z nazwiskami pos³ów

popieraj¹cych ustawê o pomostówkach

zawis³y w centrum Jaworzna

Wizyta zwi¹zkowców w biurze Grzegorza Dolniaka

Marek Klementowski w rozmowie

z pos³em tarnogórskim Tomaszem G³ogowskim

Marketing bez pokrycia
Równie¿ zwi¹zkowcy z "Solidar-

noœci" z Zag³êbia bezskutecznie
zabiegali o spotkanie z pos³em

Grzegorzem Dolniakiem. Wpraw-
dzie pose³ by³ w poniedzia³ek w biu-
rze, ale dziwnym zbiegiem okolicz-
noœci zaplanowa³ akurat przed po-
³udniem szereg "wa¿nych spotkañ"
i nie znalaz³ dla wyborców czasu. -
W takiej sytuacji ka¿dy przyzwoity
pose³ na kilka minut przerwa³by
spotkanie i odebra³ od nas petycjê -
komentowali cz³onkowie delegacji.
- W trakcie kampanii wyborczej
Grzegorz Dolniak wci¹¿ podkreœla³,

¿e by³ pracownikiem d¹brow-
skiej fabryki obrabiarek. W
ulotkach zapewnia³, ¿e bêdzie
dba³ o prawa pracownicze. A
teraz odebra³ pracownikom
prawo do wczeœniejszych
emerytur - mówi³ Krzysztof
Piêtak, szef Regionalnego
Sekretariatu Metalowców
NSZZ "Solidarnoœæ".

 Zwi¹zkowcom z "Solidar-
noœci" oraz Forum ZZ i "Prze-
róbki" nie uda³o siê te¿ spo-
tkaæ z katowickimi pos³ami
Platformy Obywatelskiej -
Kazimierzem Kutzem,
Markiem Wójcikiem i Je-
rzym Ziêtkiem. - W Sejmie
pos³owie s¹ zawsze schowa-
ni za kordonem policji. Liczy-
liœmy, ¿e porozmawiamy z
nimi w Katowicach. Nieste-
ty, informacje o dy¿urach to
chyba kolejny chwyt marke-
tingowy, bo tu równie¿ ich nie
ma - podsumowa³ szef Œl¹-
sko-D¹browskiej "Solidarno-
œci" Piotr Duda. Jak zapowie-
dzia³, to nie koniec dzia³añ

zwi¹zku s³u¿¹cych przybli¿eniu
mieszkañcom regionu postaw i za-
chowañ wybranych tutaj parlamen-
tarzystów.

 Wojciech Gumu³ka,

Beata Gajdziszewska,

Agnieszka Konieczny

Wojciech Bujak z „Solidarnoœci”

s³u¿by zdrowia niesie prezent

dla pos³a Marka Wójcika
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- Dlaczego odst¹piliœcie od pomy-
s³ów zorganizowania protestów
podczas Œwiatowego Szczytu Kli-
matycznego w Poznaniu i w
Brukseli w trakcie unijnego
szczytu?

W Brukseli kilkakrotnie spotykaliœmy
siê z eurodeputowanymi oraz z unij-
nymi komisarzami. Uznaliœmy, ¿e na-
sze argumenty s¹ ju¿ im znane. Ro-
zes³aliœmy do wszystkich
eurodeputowanych apel
przyjêty podczas kato-
wickiej konferencji Biu-
ra EMCF Polska o po-
nowne negocjacje ze
stron¹ spo³eczn¹ na temat
pakietu. W Poznaniu te¿
nie by³o sensu manifesto-
waæ. Miasto by³o zat³o-
czone. Ale w³aœnie tam
postanowiliœmy zorgani-
zowaæ konferencjê pra-
sow¹, na której m.in. zamierzamy po-
informowaæ przedstawicieli mediów,
¿e wci¹¿ jesteœmy gotowi do rozmów
na temat Pakietu Klimatycznego. Z
punktu widzenia zwi¹zkowego poin-
formujemy o zagro¿eniach dla Euro-
py zwi¹zanych z wprowadzeniem
tego dokumentu w obecnym kszta³-
cie. Powiemy m.in., ¿e zbyt wysoka
cena uprawnieñ do emisji dwutlenku
wêgla oznacza œmieræ unijnej gospo-
darki. W Polsce znacznie wzrosn¹
koszty bezpoœrednie dla sektora ener-
getycznego, a skutki tego dramatycz-
nie  odczuj¹ indywidualni odbiorcy
energii. Raz jeszcze zaapelujemy pu-
blicznie do prezydenta i premiera o
zawetowanie Pakietu Klimatycznego,
który mo¿e spowodowaæ katastrofê
w polskiej gospodarce.
- Przecie¿ rz¹d utrzymuje, ¿e w

sprawie Pakietu Klimatycznego
mówi tym samym g³osem, co
"S"...

Byæ mo¿e to ju¿ przesz³oœæ, bo od po-

³owy listopada przesta³y do nas do-
cieraæ wszelkie informacje na temat
strategii rz¹du w sprawie pakietu. My
chcemy byæ partnerem, a nie pi¹tym
ko³em u wozu. Chcemy usi¹œæ wspól-
nie do rzeczowej dyskusji nad wadli-
wymi unijnymi dyrektywami. Jeœli
nasz apel do prezydenta i premiera zo-
stanie zlekcewa¿ony, to rozpoczyna-
my akcjê protestacyjn¹.

- Jakie dzia³ania podejmie "S" w
przypadku przyjêcia pakietu w
obecnym kszta³cie?

Zwrócê siê do przewodnicz¹cego "S"
o zwo³anie nadzwyczajnego posie-
dzenia Komisji Krajowej NSZZ "S".
W sprawie pakietu nale¿a³oby za-
wrzeæ œcis³y sojusz ze wszystkimi or-
ganizacjami zwi¹zkowymi. Trzeba
wiedzieæ, ¿e przyjêcie pakietu nie
oznacza jeszcze jego natychmiasto-
wego wprowadzenia, ale oznacza na-
tychmiastowe wycofanie siê zagra-
nicznych inwestorów z polskiego ryn-
ku. Z pewnoœci¹ równie¿ wielu ro-
dzimych inwestorów zdecyduje siê na
prowadzenie interesów poza granica-
mi UE. To ju¿ nie bêdzie dzia³anie
wy³¹cznie na szkodê Polski, lecz ca-
³ej UE. Tym europos³om, którzy za-
g³osuj¹ za Pakietem Klimatycznym
w obecnym kszta³cie, bêdziemy ro-
biæ antykampanie, no i naturalnie roz-
poczniemy ostry spór z rz¹dem.
- Dziêkujê za rozmowê.

Ponad 50 mln ton wêgla licz¹
nowe z³o¿a udostêpnione Ja-
strzêbskiej Spó³ce Wêglowej.

O koncesjê na z³o¿a "Bzie-Dê-
bina 2-Zachód" spó³ka wyst¹pi³a
przed dwoma laty. Pozytywna de-
cyzja Ministerstwa Œrodowiska
przed³u¿y ¿ywotnoœæ kopalñ JSW
o kilkadziesi¹t lat. Bêdzie to jedna
z najwiêkszych inwestycji w pol-
skim górnictwie wêgla kamienne-
go w ostatnich latach.

Pomimo spadku zapotrzebowa-
nia na koks na œwiatowych rynkach
ju¿ wkrótce rozpoczn¹ siê przygo-
towania do budowy niezbêdnej
podziemnej i powierzchniowej in-
frastruktury. Zgodnie z zapowie-
dziami zarz¹du JSW, jeszcze w tym
roku og³oszony zostanie przetarg
na budowê tysi¹cmetrowego szy-
bu. Zakoñczenie wszystkich prac
zaplanowane zosta³o na 2017 r.
Wtedy te¿ rozpocznie siê wydoby-
cie z nowego z³o¿a.

Jednak dla mieszkañców regio-

nu ta inwestycja nie oznacza, ¿e w
JSW wzroœnie zatrudnienie. -
Miejsc pracy na pewno nie przy-
bêdzie. Nasze dzia³ania skierowa-
ne bêd¹ raczej na to, by ich nie
uby³o. W górnictwie inwestycje nie
postêpuj¹ tak szybko, jak np. w
fabryce samochodów. Przygoto-
wywane s¹ przez wiele lat - wyja-
œnia Katarzyna Jab³oñska-Bajer,
rzecznik prasowy JSW.

Zgodê na wydobycie wyrazi³o
ju¿ miasto Jastrzêbie Zdrój. Pro-
blem w tym, ¿e z³o¿e rozci¹ga siê
równie¿ na gminy Zebrzydowice i
Paw³owice, które s¹ temu przedsiê-
wziêciu przeciwne. W so³ectwie
Pielgrzymowice zawi¹za³ siê na-
wet Komitet Ochrony Pielgrzymo-
wic. Tamtejsi mieszkañcy argu-
mentuj¹, ¿e utrzymuj¹ siê dziêki
agroturystyce, a dodatkowo na te-
renie zamieszkiwanej przez nich
miejscowoœci ma zostaæ utworzo-
ny park krajobrazowy.

- Dla nas takie dzia³ania s¹ nie-
zrozumia³e. Przecie¿ chodzi o jed-

no z najbogatszych z³ó¿ wêgla kok-
sowego w Europie. To jest w koñ-
cu nasze dobro narodowe - prze-
konuje Katarzyna Jab³oñska-Bajer.

Beata Gajdziszewska

11 grudnia podczas unijnego szczytu wa¿yæ siê bêd¹ losy Pakietu Kli-
matyczno-Energetycznego, którego zapisy w obecnym kszta³cie s¹ szko-
dliwe dla polskiej gospodarki oraz gospodarek krajów, produkuj¹cych
energiê przede wszystkim w oparciu o wêgiel.

Wczeœniej unijny pakiet, którego celem jest zapobie¿enie ociepleniu
klimatu poprzez m.in. ograniczenie emisji dwutlenku wêgla w krajach
UE, by³ szeroko dyskutowany na odbywaj¹cym siê w ub. tygodniu w
Poznaniu Œwiatowym Szczycie Klimatycznym. Na 10 grudnia zwi¹z-
kowcy z Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarnoœæ" za-
planowali zorganizowanie w stolicy Wielkopolski konferencji prasowej.

Z Kazimierzem Grajcarkiem, przewodnicz¹cym
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki,
rozmawia Beata Gajdziszewska.

Kolejny apel do polskich

negocjatorów

Wielka inwestycja w Jastrzêbiu

S³awomir Koz³owski,
przewodnicz¹cy
„Solidarnoœci” w JSW:

- Inwestycja w z³o¿e Bzie-Dê-
bina jest realna. Strategia JSW
zak³ada powstanie kopalni ze-
spolonej. Dlatego wejœcie w
nowe pok³ady nie oznacza, ¿e
w najbli¿szych latach w JSW
zwiêkszy siê zatrudnienie. Ale
teraz mamy inne problemy.
Spad³ popyt na wêgiel koksuj¹-
cy, bo koksownie i huty prak-
tycznie z miesi¹ca na miesi¹c
ograniczy³y swoj¹ produkcjê.
Jeœli popyt na wêgiel bêdzie spa-
da³, to automatycznie zmniejsz¹
siê ceny tego surowca. Aktual-
ny  plan strategiczny spó³ki za-
k³ada ograniczenie wydobycia.
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16 grudnia w Parlamencie
Europejskim odbêdzie siê
g³osowanie nad poprawkami
do dyrektywy o czasie pracy.
Ich przeg³osowanie bêdzie
oznacza³o dalsz¹ liberaliza-
cjê prawa pracy w ca³ej Eu-
ropie.

W dniu g³osowania przed sie-
dzib¹ Parlamentu Europejskiego w
Strasburgu zorganizowana zosta-
nie demonstracja, w której wezm¹
udzia³ cz³onkowie organizacji
zwi¹zkowych z ca³ej Europy. Pol-
skê bêdzie reprezentowa³ Krajowy
Sekretariatu Banków, Handlu i
Ubezpieczeñ NSZZ "Solidarnoœæ".

Wœród propozycji zmian w dy-
rektywie znajduje siê m.in. mo¿li-
woœæ wyd³u¿enia tygodnia pracy

do 65 godzin. - Dzisiaj priorytetem
powinna byæ ochrona praw pra-
cowniczych. Dalsze wyd³u¿anie
godzin pracy to cios w Europê So-
cjaln¹ - mówi przewodnicz¹cy
Krajowego Sekretariatu Banków,
Handlu i Ubezpieczeñ NSZZ "S"
Alfred Bujara. Jego zdaniem, wy-
d³u¿enie tygodnia pracy najbar-
dziej odbije siê na pracownikach
handlu, budownictwa i us³ug.

Obawy europejskich central
zwi¹zkowych wywo³uje równie¿
mo¿liwoœæ wyd³u¿enia okresu roz-
liczeniowego do 12 miesiêcy. Pol-
scy pracodawcy maj¹ obecnie pó³
roku na wywi¹zanie siê z tego obo-
wi¹zku. Zdaniem Alfreda Bujary
wyd³u¿enie okresu rozliczeniowe-
go mo¿e przyczyniæ siê do patolo-
gii. - Nieuczciwym pracodawcom,

- Mija 25 lat od przyznania Lecho-
wi Wa³êsie Pokojowej Nagrody
Nobla…

To wa¿na bardzo data nie tylko dla
Lecha Wa³êsy, ale i dla ca³ego zwi¹z-
ku. A przede wszystkim dla 10 milio-
nów bezimiennych cz³onków "Soli-
darnoœci" z tamtych czasów, którzy
walczyli o wolnoœæ i godnoœæ. Nobel
by³ nagrod¹ dla ca³ego ruchu. Wiel-
kie szczêœcie Lecha Wa³êsy, ¿e by³
jego przywódc¹. Trochê tylko szko-
da, ¿e teraz próbuje siê trochê te rocz-
nice zaw³aszczyæ. Niestety, w uroczy-
stoœciach i wspomnieniach pomija siê
wiele osób, których zas³ugi dla "So-
lidarnoœci" s¹ bezdyskusyjne. Zamiast
nich pojawiaj¹ siê postacie, które pró-
buj¹ zaw³aszczyæ rocznicê. Ka¿dy
chce uszczkn¹æ coœ z tego tortu, bo
najwyraŸniej Lech Wa³êsa jest tren-
dy.
- By³y prezydent jest traktowany

instrumentalnie?
Zdecydowanie tak. Przypominam
sobie lata, kiedy dostawa³ w wybo-
rach prezydenckich mniej ni¿ 1 proc.
g³osów. Wtedy by³ przez wielu obec-
nych "wielbicieli" krytykowany, a
wrêcz wyszydzany, równie¿ za gra-
nic¹. Nie mia³ te¿ tylu "adoratorów"
przy 15. czy 20. rocznicy nagrody. A
teraz te¿ chc¹ go wykorzystaæ, a Wa-
³êsa na to pozwala. Takie podejœcie
do tej rocznicy jest te¿ niesprawiedli-
we wobec "Solidarnoœci". Bo to prze-
cie¿ zwi¹zek, jak nikt inny dba o nasz¹
najnowsz¹ historiê, pielêgnuje trady-
cjê. Zapomina siê o tym. Zreszt¹ in-
strumentalne traktowanie dotyka nie
tylko by³ego prezydenta. Wystarczy
przyjrzeæ siê chocia¿by temu, co rz¹d
robi z dialogiem spo³ecznym.
- Platforma w oficjalnych doku-

mentach i wypowiedziach lide-
rów powo³uje siê na dziedzictwo
"Solidarnoœci"…

- Nieuchronne by³o, ¿e tamten ruch
siê rozejdzie. Niektórzy dzia³acze
"Solidarnoœci" poszli do polityki, inni
nie, jedni przyznaj¹ siê do liberalizmu,

inni s¹ prawicowcami. To normalne.
Ale nie mo¿na mieszaæ ludziom w
g³owach i mówiæ, ¿e liberalizm i idee
solidarnoœci id¹ w parze! Rz¹d PO
przyznaje siê do tego dziedzictwa tyl-
ko od œwiêta. Na co dzieñ s¹ skrajny-
mi libera³ami.
- Rok temu "Solidarnoœæ"

wyczekiwa³a spokojnie
na posuniêcia nowego
rz¹du. Ta neutralnoœæ
chyba siê skoñczy³a?

- Oni reprezentuj¹
najgorszy z mo¿li-
wych stylów rz¹-
dzenia - bez we-
wnêtrznej dysku-
sji, bez dialogu ze
spo³eczeñstwem.
Pos³owie z nasze-
go regionu nie po-
winni siê na to zga-
dzaæ. Kiedyœ tu
wróc¹, a my ich z
pos³owania rozli-
czymy. Tu ich nie
bêdzie chroniæ poli-
cja.
- Nie ma Pan wra-

¿enia, ¿e zwi¹zki
zawodowe staj¹ siê jednym z
g³ównych przeciwników obecne-
go rz¹du?

Zdecydowanie tak, ale równie¿ me-
diów. Od pewnego czasu czêœæ gazet
i stacji telewizyjnych sprzyja Platfor-
mie, bo ich w³aœcicielom jest po pro-
stu z PO po drodze. Chocia¿by ostat-
nie publikacje o rzekomej konieczno-
œci ujawnienia maj¹tków przez zwi¹z-
kowców. Wymaga siê od nas, byœmy
z w³asnych sk³adek pomagali wszyst-
kim pracownikom, nie wyci¹gali, tak
jak np. robi¹ partie polityczne, rêki
po pieni¹dze bud¿etowe, i jeszcze na
dodatek ujawniali w³asne finanse.
OK, nie ma sprawy, ale prawo do tych
informacji bêd¹ mieli tylko cz³onko-
wie zwi¹zku. Jeœli dziennikarze chc¹
tej wiedzy, to zapraszam do wst¹pie-
nia w szeregi "Solidarnoœci". Aha, i

jako osoby maj¹ce du¿y wp³yw na
¿ycie publiczne, niech wczeœniej sami
ujawni¹ swoje maj¹tki i Ÿród³a finan-
sowania.
- Nadchodz¹cy rok 2009 chyba nie

bêdzie dla rz¹dz¹cych specjalnie
przyjemny…
Nie jestem zwolennikiem zasa-
dy: im wiêkszy kryzys i wiêk-
sze k³opoty rz¹du, tym lepiej dla
zwi¹zków zawodowych. O rz¹-
dz¹cych siê nie martwiê, ale o

zwyk³ych obywateli, o
dramaty w polskich
rodzinach. Dlatego
marzê, by kryzys
gospodarczy do-
siêgn¹³ polskie ro-
dziny w minimal-

nym stopniu. Ale
do tego potrzeba con-

sensusu i dialogu. To
trochê tak jak w firmie:
jeœli pracodawca rozma-
wia z za³og¹ i j¹ szanu-
je, to w czasie k³opotów
za³ogê staæ na wyrzecze-
nia. Ale jeœli ca³y czas je-

steœmy kopani w ty³ek i
rz¹d pokazuje nam miejsce

w szeregu, to my nie bêdziemy za nich
nadstawiaæ g³owy. Zadzia³a raczej za-
sada: chcieliœcie w³adzy, to j¹ macie!
- Póki co "Solidarnoœæ" czeka na

decyzjê prezydenta w sprawie po-
mostówek…

Lech Kaczyñski ma czas do 15 grud-
nia. Jeœli zg³osi weto, to na pewno
podczas g³osowania nad jego odrzu-
ceniem bêdziemy pod Sejmem. Ale
nawet jeœli ustawa wejdzie w ¿ycie,
to wci¹¿ mamy wiele do zrobienia.
Wystarczy popatrzeæ na ustêpstwa
rz¹du wobec nauczycieli. Jeœli bêdzie-
my konsekwentni, to mo¿e pomo¿e-
my kolejarzom, przeróbce i innym
bran¿om. I wtedy oka¿e siê, ¿e usta-
wa o pomostówkach to wirtualny
twór, s³u¿¹cy jedynie poprawie samo-
poczucia i notowañ Donalda Tuska.
- Dziêkujê za rozmowê.

którzy nie prowadz¹ rzetelnej ewi-
dencji czasu pracy, bêdzie jeszcze
³atwiej wykorzystywaæ zatrudnio-
nych pracowników - mówi Buja-
ra.

Sprzeciw zwi¹zkowców budzi
te¿ propozycja poprawki umo¿li-
wiaj¹cej podzia³ dy¿uru pracowni-
ka na aktywny i nieaktywny. -
Oznacza to, ¿e czas, w którym pra-
cownik pozostaje do dyspozycji
pracodawcy nie bêdzie op³acony -
wyjaœnia przewodnicz¹cy Sekreta-
riatu.

Je¿eli proponowane poprawki
zostan¹ wprowadzone do europej-
skiej dyrektywy, Polska w przy-
sz³oœci bêdzie musia³a dostosowaæ
do nich Kodeks pracy.

Agnieszka Konieczny

5 grudnia przed Sejmem stanê³a platforma cudów. Na ustawionej
przez cz³onków "Solidarnoœci" platformie znalaz³y siê zapowiadane
przez PO w czasie kampanii wyborczej cuda, np. przyspieszenie wzro-
stu gospodarczego, bezp³atny dostêp do opieki medycznej, podniesie-
nie rent i emerytur, odbudowanie zaufania do w³adzy. To by³a kolejna
pikieta w ramach organizowanych przez NSZZ "S" Dni Protestów
Zwi¹zkowych. Organizatorem akcji by³a "Solidarnoœæ" Wielkopolska.
Dwa dni wczeœniej podobny protest przed parlamentem zorganizowa-
³a "Solidarnoœæ" Dolnego Œl¹ska. Równie¿ kolejarze protestowali prze-
ciwko ustawie o emeryturach pomostowych w wersji rz¹dowej.

9 grudnia kolejarskie centrale
zwi¹zkowe przeprowadzi³y ko-
lejn¹ akcjê protestacyjn¹ prze-
ciwko ograniczeniu uprawnieñ
emerytalnych dla tej grupy za-
wodowej. Ruch poci¹gów zo-
sta³ wstrzymany w stolicy na
dwie godziny.

- Osi¹gnêliœmy swój cel, w akcji
wziê³o udzia³ ponad 1000 osób - po-

wiedzia³ TŒD po zakoñczeniu pro-
testu przewodnicz¹cy Sekcji Krajo-
wej Kolejarzy NSZZ "Solidarnoœæ",
Henryk Grymel.

Przedstawiciele zwi¹zkowców
udali siê równie¿ do kancelarii pre-
zydenta, by przekazaæ Lechowi Ka-
czyñskiemu petycjê.

- Teraz czekamy na ruch prezyden-
ta. Je¿eli Lech Kaczyñski zawetuje
ustawê to osi¹gnêliœmy cel. Je¿eli
nie, zbierze siê komitet strajkowy,
który zdecyduje o dalszych dzia³a-
niach - dodaje przewodnicz¹cy ko-
lejarskiej "S". Henryk Grymel pod-

kreœla, ¿e  zwi¹zkowcy nie wyklu-
czaj¹ strajku generalnego.

 ak

Z przewodnicz¹cym Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci”
Piotrem Dud¹ rozmawia Wojciech Gumu³ka.

Musimy byæ konsekwentni

Cios w Europê socjaln¹

Dojdzie do strajku

generalnego na kolei?

Przedstawiciele Zwi¹zku Na-
uczycielstwa Polskiego zawarli
porozumienie z rz¹dem na te-
mat emerytur pomostowych
dla nauczycieli.

Ten fakt zwi¹zkowcy oœwiatowej
"Solidarnoœci" okreœlaj¹ jako zdradê
interesów nauczycieli. Wczeœniej
wszystkie centrale zwi¹zkowe zawar-
³y porozumienie o wspólnym dzia³a-
niu przeciwko rz¹dowym planom,
dotycz¹cym emerytur pomostowych.
O zawartym przez ZNP porozumie-
niu z rz¹dem zwi¹zkowcy "S" dowie-
dzieli siê z mediów.

- Zapisy tego porozumienia s¹ nie
do przyjêcia, to zdrada nauczycieli.

Zgodnie z nimi nauczyciele urodzeni
do 1969 r. maj¹ mieæ prawo do wcze-
œniejszych emerytur, których wyso-
koœæ wynosiæ bêdzie 450-500 z³ net-
to. Nikt o zdrowych zmys³ach nie
zgodzi siê przyj¹æ takich œwiadczeñ -
mówi Les³aw Ordon, przewodnicz¹-
cy Regionalnego Sekretariatu Nauki
i Oœwiaty NSZZ "S".

Wprawdzie zwi¹zkowcy oœwiato-
wej "S" nie znaj¹ jeszcze ceny zawar-
tej z rz¹dem transakcji, ale s¹ przeko-
nani, ¿e ZNP sprzeda³ interesy na-
uczycieli i wbrew wczeœniejszym
zobowi¹zaniom i zdradzi³ pozosta³e
zwi¹zki zawodowe.

B.G.

Sprzedani nauczyciele
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Ruch poci¹gów zosta³ wstrzymany w stolicy na dwie godziny
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Program obchodów 27. rocznicy

pacyfikacji Kopalni „Wujek”

16 grudnia 2008 (wtorek):
godz. 16.00

Msza œw. w koœciele pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego
(ul. Piêkna 8, Katowice).

godz. 17.30
Przemarsz pod Pomnik-Krzy¿ (ul. Wincentego Pola, Katowice).

godz. 18.00
Uroczystoœci pod Pomnikiem-Krzy¿em:
- Apel Poleg³ych,
- sk³adanie wieñców i kwiatów.

O ludziach charakternych chce siê robiæ filmy

Rodziny górników zabitych
podczas pacyfikacji kopalni
"Wujek" wci¹¿ czekaj¹ na od-
szkodowania.

- Ta sprawa ju¿ dawno powinna
zostaæ zamkniêta - mówi Krzysztof

Pluszczyk, przewodnicz¹cy  Spo-
³ecznego Komitetu Pamiêci Górni-
ków Poleg³ych 16 grudnia 1981 r. w
Kopalni Wujek.

Przypomina, ¿e rodziny ofiar do tej
pory nie wystêpowa³y z roszczenia-
mi na drogê s¹dow¹, tylko cierpliwie
czeka³y na gest zadoœæuczynienia ze
strony pañstwa. Teraz - jak podkreœla
Krzysztof Pluszczyk - miarka siê
przebra³a, a niespe³nione obietnice
kolejnych ekip rz¹dz¹cych tylko prze-
lewaj¹ czarê goryczy. Dlatego pe³no-
mocnicy rodzin zapowiedzieli, ¿e je-
¿eli nie uda im siê zawrzeæ ugód z
pañstwem wyst¹pi¹ na drogê s¹dow¹.

Realne nadzieje na odszkodowa-
nia pojawi³y trzy lata temu, gdy sze-
fem policji zosta³ genera³ Marek

Bieñkowski. Dosz³o nawet do spo-
tkania prawników Komendy G³ów-
nej Policji z pe³nomocnikiem i ro-
dzinami ofiar. Po tym spotkaniu, z
myœl¹ o odszkodowaniach, rodziny
górników ponios³y koszty m.in.
przeprowadzenia postêpowañ spad-
kowych. - Podpisanie ugody by³o ju¿
bardzo bliskie, ale do niego nie do-
sz³o - podkreœla Krzysztof Plusz-
czyk.

Zamiast ugody pojawi³y siê tylko
obietnice prezydenta Lecha Ka-

czyñskiego, a póŸniej premiera Do-

nalda Tuska i wicepremiera Wal-

demara Pawlaka.
Dzia³ania w sprawie odszkodowañ

podj¹³ wojewoda œl¹ski Zygmunt

£ukaszczyk, który w styczniu wy-
s³a³ do Ministerstwa Spraw We-

Wci¹¿ czekaj¹ na odszkodowania
wnêtrznych i Administracji projekt
ustawy o zadoœæuczynieniach dla ro-
dzin zabitych górników. Mia³y one
wynieœæ 250 tys. z³. 20 wrzeœnia Do-

nald Tusk powiedzia³, ¿e rz¹d by³-
by gotowy wyp³aciæ odszkodowania
w wysokoœci 50 tys. z³. - Przyjêli-
œmy tê wiadomoœæ z oburzeniem. To
kwota uw³aczaj¹ca rodzinom - mówi
Krzysztof Pluszczyk.

Na pocz¹tku grudnia pojawi³a siê
natomiast informacja, ¿e jeszcze w
tym miesi¹cu rz¹d zajmie siê projek-
tem ustawy o zadoœæuczynieniu ro-
dzinom ofiar wyst¹pieñ wolnoœcio-
wych w latach 1956-1983 r. - Tego
projektu nikt nawet z nami nie skon-
sultowa³ - mówi Krzysztof Plusz-
czyk. Jego zdaniem, "kompleksowe"
za³atwienie sprawy odszkodowañ
nie jest dobrym rozwi¹zaniem.

Agnieszka Konieczny

„¯yciorysy z bliznami” - to ju¿
trzeci film dokumentalny
Agnieszki Œwidziñskiej,
dziennikarki TVP Katowice,
nawi¹zuj¹cy do tragedii w
kopalni „Wujek”. Jego pre-
miera odby³a siê podczas
uroczystego otwarcia Mu-
zeum Izby Pamiêci Kopalni
„Wujek”. Projekcja dokumen-
tu na sta³e zostanie wpisana
w program zwiedzania tego
szczególnego miejsca.

Autorka przyznaje, ¿e by³a wzru-
szona, gdy po prezentacji obrazu
zosta³a poproszona o zabranie g³o-
su. Wzruszona przede wszystkim
dlatego, ¿e na projekcji by³y wdo-
wy i dzieci zastrzelonych górni-
ków, a tak¿e uczestnicy strajku .

 - Niektóre z w¹tków nawet ro-
dziny zastrzelonych górników po-
zna³y dopiero ogl¹daj¹c ten film -
mówi Agnieszka. - A dla mnie i dla
nich, szukanie prawdy o tamtych
wydarzeniach jest wa¿ne. To jest
historia bardzo gorzka. Historia
cierpienia i perfidnie, cynicznie za-
planowanej zbrodni, która dotknê³a
zupe³nie niewinnych ludzi i to w
miejscu ich pracy.

O zrealizowanie kolejnego doku-
mentu o tej najwiêkszej zbrodni
stanu wojennego zwrócili siê do
Agnieszki Œwidziñskiej górnicy z
"Wujka", uczestnicy grudniowego
strajku w 1981 r. Zale¿a³o im, by
ten film pokazywany by³ przede
wszystkim m³odzie¿y, która bêdzie
odwiedzaæ muzeum, bo w podrêcz-
nikach szkolnych znaleŸæ mo¿na
ledwie zdawkowe informacje na
temat pacyfikacji w kopalni "Wu-
jek".

W dokumencie, autorce uda³o siê
dotrzeæ do dotychczas nieznanych
œwiadków tamtych wydarzeñ, a
tak¿e do nowych faktów.

- Jak zawsze bardzo pomogli mi,
uczestnicy strajku, których ci¹gle
nêka³am pytaniami o nowe w¹tki i
nazwiska osób, które dot¹d nie
chcia³y opowiedzieæ o tym, co

prze¿y³y za murami kopalni - mówi
Agnieszka Œwidziñska.- Dotarcie
do nazwisk i adresów bohaterów

filmu czêsto nie by³o ³atwe. Tak
by³o np. z Miko³ajem Marczy-

kiem, którego ojciec strajkowa³ w
kopalni. Miko³aj by³ wtedy nasto-
latkiem. Chcia³ powstrzymaæ woj-
sko i desperacko po³o¿y³ siê na
jezdni pod nadje¿d¿aj¹cym czo³-
giem. Ludzie, którzy to widzieli
byli wstrz¹œniêci. Nikt nie pamiê-
ta³ jednak jego nazwiska. Po kilku

latach uda³o mi siê ustaliæ, ¿e Mi-
ko³aj mieszka w Krakowie. Zdo-
by³am do niego telefon i opowie-

dzia³ mi tê historiê. Okaza³o siê, ¿e
zomowcy za ten incydent pobili go,
by³ pa³owany i zastraszany.

Bohaterowie filmu "¯yciorysy z
bliznami" ods³aniaj¹ mroczne ta-
jemnice dramatu sprzed 27 lat.
Autorce obrazu nigdy dot¹d nie
uda³o siê ustaliæ, kto zniszczy³
krzy¿ postawiony w miejscu trage-
dii w styczniu 1982 roku. Dopiero

teraz dotar³a do œwiadka, który w
filmie opowiada, ¿e zrobi³ to jego
znajomy górnik z "Wujka". Na kil-
ka miesiêcy przed œmierci¹ przy-
zna³ siê, ¿e dosta³ zlecenie od SB i
razem z dwoma innymi pracowni-
kami kopalni zniszczy³ krzy¿..

- Pozna³am wyj¹tkowego leka-
rza Ignacego Pietruszkê, który
opowiada jak bardzo poruszy³a go
informacja, ¿e w kopalni "Wujek"
milicjanci u¿ywali przemocy tak-
¿e wobec pracowników s³u¿by
zdrowia, przewo¿¹cych rannych
górników do szpitali.- mówi autor-
ka filmu.- Razem z dwoma innymi
lekarzami, mia³ odwagê wys³aæ
pismo w tej sprawie do gen. Jaru-

zelskiego. W efekcie, byli wielo-
krotnie nêkani i przes³uchiwani
przez prokuraturê. Dr Pietruszka
ci¹gle boi siê o bezpieczeñstwo
swojej rodziny i o wielu faktach nie
chce z nikim rozmawiaæ. Dotar³am

tak¿e m.in. do dr. Zbigniewa Ma-

zana, lekarza, który przyjecha³ ka-
retk¹ pogotowia i wpuszczono go
na teren kopalni z transportem

Kadr z filmu „¯yciorysy z bliznami” przedstawiaj¹cy
Józefa Mikosa, górnika rannego podczas pacyfikacji,
który w dokumencie Agnieszki Œwidziñskiej ujawnia

mroczn¹ tajemnicê krzy¿a postawionego w miejscu tragedii

œrodków przeciwbólowych dla ran-
nych. Po raz pierwszy po tylu la-
tach opowiedzia³, ¿e by³ œwiad-
kiem sytuacji, gdy milicjanci bili
kierowcê sanitarki, a ten by³ tak
roztrzêsiony, ¿e ucieka³ i chowa³
siê pod karetk¹. Za to, ¿e przewo-
zi³ rannych górników, nie tylko
zosta³ pobity, ale spêdzi³ wiele mie-
siêcy w wiêzieniu. Bardzo chcia-
³abym namówiæ go, ¿eby o tym
opowiedzia³. Znam tylko jego na-
zwisko, ci¹gle szukam adresu, ja-
kiegokolwiek kontaktu z nim.
Wiem tylko, ¿e ponad 15 lat temu
wyjecha³ ze Œl¹ska.

Agnieszka Œwidziñska przyzna-
je, ¿e jej upór w dr¹¿eniu do praw-
dy o tragedii w kopalni "Wujek",
wynika równie¿ z faktu, ¿e nigdy
podczas realizacji ¿adnego innego
tematu nie spotka³a tylu wyj¹tko-
wych ludzi. Nazywa ich "charak-
ternymi".To s¹ w³aœnie tytu³owe

"¯yciorysy z bliznami".
- O nich po prostu

chce siê robiæ filmy -
mówi. - O nich czyli np.
o górniku, który dosta³
cztery kule w plecy, a
dziœ schorowany po
trzech zawa³ach, ju¿ nie
jest nawet w stanie o
w³asnych si³ach zrobiæ
wiêcej ni¿ kilka kro-
ków. Nie czuje niena-
wiœci do tych, którzy
strzelali, a tylko bezsil-
noœæ, ¿e milicjanci byli
do tego zdolni.

13 grudnia w roczni-
cê og³oszenia stanu wo-
jennego film "¯yciory-
sy z bliznami" wyemi-
towany zostanie w

ogólnopolskim programie TVP
Info, a 22 grudnia o godz. 19. na
antenie TVP Katowice.

Beata Gajdziszewska

- To jest historia cierpienia i perfidnie
zaplanowanej zbrodni - mówi o swoim

filmie Agnieszka Œwidziñska


