
J
uż sama frekwencja pod-
czas zorganizowanej de-
baty premiera ze związ-
kowcami  wprowadziła 
w osłupienie. Natomiast 

debata – w zażenowanie, bo 
jacy rozmówcy, taka dyskusja. 
Oto premier na Politechnice 
Gdańskiej popisywał się swoją 
elokwencją przed.... dwoma 
związkowcami: z Okrętowca 
i Związku Inżynierów i Tech-
ników, które zrzeszają ledwie 
230 pracowników zakładu. 
Tymczasem pod bramami 
stoczni bezskutecznie na szefa 
rządu czekali przedstawiciele 
„Solidarności” i OPZZ –  naj-
bardziej reprezentatywnych 
organizacji związkowych. 
Związkowcy oświadczyli, że 
w debacie z klakierami nie 
będą uczestniczyć. 

– Premier chce wprowa-
dzić „konia trojańskiego” w 
postaci mniejszych związków, 
mających poparcie zaledwie 
10 proc. załogi, które na de-
batę zostały zaproszone po to, 
żeby mu przytakiwać, bo są 
sterowane przez rząd. Stworzo-
ne zostały chyba tylko po to, 
żeby dać odpór „Solidarności” 
– skomentował Karol Guzikie-
wicz, wiceprzewodniczący „S” 
w Stoczni Gdańskiej. 

Udzielane po debacie wy-
powiedzi premiera dla mediów 
z pewnością zostaną dobrze 
zapamiętane przez związkow-
ców z „S”. – Związkowcy nie 
są przeciwnikami – stwierdził 

arogancko premier, zapomi-
nając, że dysponują niebaga-
telną bronią: siłą i jednością… 
W minioną niedzielę „S” po 
raz kolejny pokazała te atuty 
w trakcie manifestacji zorga-

nizowanej przez Europejską 
Konfederację Związków Za-
wodowych na ulicach Pragi 
(podobne manifestacje odby-
ły się też w innych miastach 
Europy, w sumie protesto-
wała blisko 200 tys. związ-
kowców). W stolicy Czech 
ponad 23 tys. europejskich 
związkowców protestowa-
ło w obronie miejsc pracy, 
przeciwko wykorzystywaniu 
kryzysu przez fi rmy i niskim 
płacom. Wśród nich najlicz-
niejsza i najbardziej widoczna 
była ponad tysięczna grupa 
związkowców z „S”. 

Porównywalny pokaz 
związkowej jedności i siły 
planowany jest na 4 czerwca 
w Katowicach, gdzie Śląsko-
Dąbrowska „S” zorganizuje 
dużą manifestację. W ten spo-
sób związkowcy zamierzają 
uczcić rocznicę pierwszych 
wolnych wyborów w Polsce. 
Nie będzie to jednak ekstaza 
radości z wydarzenia sprzed 
20 lat. -  Pokażemy, że w tym 
dniu nie wszyscy mają tak 
wielki powód do radości, jak 
ekipa rządowa – mówi Piotr 
Duda, przewodniczący Śląsko
-Dąbrowskiej „S”.         
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90 proc.
aż taka część załogi 

dąbrowskiego
szpitala chce 

strajkować, jeśli 
placówka zostanie 
sprywatyzowana.
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Jacek Raciborski:  odrzucenie zapro-
szenia do udziału w debacie przez „S” 
i OPZZ zostało sprowokowane przez 
sztab premiera. » STRONA 2

prof. Michał Seweryński: O tym, jak 
skuteczny jest dialog ze związkami 
świadczy ilość protestów społecznych.
W REGIONIE » STRONA 4

Reklama

Wielka manifestacja związkowców oraz nieudana telewizyjna debata Donalda Tuska ze stoczniowcami 
– to wydarzenia ostatnich dni, które najbardziej przyciągnęły uwagę opinii społecznej. Związkowa wiosna robi się coraz 

bardziej gorąca.

SIŁA I JEDNOŚĆ „S”

„Solidarność” nie uczestniczyła 
w klakierskiej debacie w Gdańsku. 
Związkowców z „S” nie zabrakło natomiast 
w protestach organizowanych przez EKZZ.

Związkowcy ze Śląsko–Dąbrowskiej „Solidarności” byli w Pradze jedną z najbardziej widowiskowych grup

Foto:  archiwum
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INNI napisali

TRZY pytania
Jerzy Buzek, były premier rządu AWS, poseł do Parlamentu 
Europejskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej.

Pozycja w Unii zależy od frekwencjitemu – 18 maja 1944 roku – oddziały 2 
Korpusu Polskiego zdobyły ruiny klasztoru 
benedyktynów na Monte Cassino. To była 
czwarta próba zdobycia masywu, który od 
zawsze stanowił dla jego obrońców ochro-
nę przed atakami z południa. Wcześniej 
w czasie kilkumiesięcznych walk nie zdoła-
li tego dokonać m. in. Nowozelandczycy
i Hindusi. Udało się dopiero Polakom. 
W czasie walk o Monte Cassino poległo 
923 żołnierzy 2 Korpusu Polskiego, 2931 
zostało rannych, a 345 uznano za zagi-
nionych. Na miejscu wiecznego spoczynku 
zdobywców Monte Cassino wyryto napis 
„Przechodniu powiedz Polsce, żeśmy pole-
gli wierni w jej służbie”. 

LICZBA tygodnia

65 lat 

Jak przewodniczący pierwszego Zjazdu 
„Solidarności” i premier rządu AWS, 
a z drugiej strony europarlamentarzy-
sta Platformy Obywatelskiej, odbiera 
narastający konfl ikt między rządem 
a „Solidarnością”?

– Obserwuję z niepokojem te napięcia. 
Związki zawodowe z natury bronią ludzi 
słabszych, tych którym się nie udało lub 
tych, którzy ucierpieli w wyniku kryzysu. 
Stoją też na straży praw pracowniczych 
i jest to normalne w każdej demokracji. 
To właśnie zadanie związków. Ale i rząd 
ma swoje racje. Wciąż odbudowujemy 
kraj po rządach komunistów. Skok cy-
wilizacyjny, o jakim marzymy, nie jest 
możliwy w krótkim czasie. Między 
rządem a pracownikami jest naturalna 
sprzeczność interesów, bo nie wszystko 
można przeznaczyć na konsumpcję. 
 W każdym kraju, nawet najbogatszym, 
takie konflikty istnieją. Problem jest 
inny – czy wystarczająco wiele ze sobą 
rozmawiamy. To pytanie do jednych i do 
drugich. W obecnej sytuacji światowego 
kryzysu, który do Polski też zapukał, te 
napięcia wzrastają. I potrzeba rozmów 
staję się coraz pilniejsza. „Solidarność” 
ma rację, że chce pilnych rozstrzygnięć 
dotyczących m.in. tzw. pakietu antykry-
zysowego. Myślę, że Komisja Trójstronna 
czyni tu ostatnio postępy.
Ale ostatnie 2–3 miesiące to gwałtowna 
eskalacja konfl iktu rządu ze związka-
mi, wykraczająca zdecydowanie poza 
naturalny w demokracji spór. Jednym 

z głównych pól tego konfl iktu są ob-
chody rocznicy 4 czerwca. Członkowie 
„Solidarności” są oburzeni próbami 
przedstawiania naszego związku jako 
zadymiarskiej organizacji…

Trudno jest mi oceniać obie strony, 
ale wiem na pewno jak ja bym postąpił, 
gdyż dla mnie 4 czerwca jest wielkim 
świętem. Z pewnością przygotowanie 
do tego 20-lecia wymagałoby współ-
pracy Kancelarii Premiera, Kancelarii 
Prezydenta, „Solidarności”, ale również 
tych wszystkich, którzy zaangażowani 
byli w Komitety Obywatelskie w tam-
tym czasie. Wtedy wszyscy poczuliby 
się za to święto odpowiedzialni. Ale 
nawet gdy tego nie zrobiono, chciał-
bym bardzo mocno podkreślić: wszyscy 
jesteśmy odpowiedzialni – nie tylko 
rząd i „Solidarność” – za to, aby ten 4 
czerwca wypadł godnie i radośnie, za 
to, aby wszyscy znowu poczuli, że to 
z Polski płyną te najbardziej pozytyw-
ne impulsy.

Jest pan świeżo po debacie z wyborczym 
konkurentem – Markiem Migalskim, 
który startuje do europarlamentu z list 
PiS. Jak przebiegło spotkanie?

– Przebiegło spokojnie i cechowała je 
merytoryczna dyskusja, bez niepotrzebnej 
agresji. Oczywiście różniliśmy się w kilku 
ważnych kwestiach, choćby w stosunku 
do Traktatu Lizbońskiego czy szermo-
wania wetem. Ja jestem zwolennikiem 
współpracy i pozyskiwania partnerów 
do wspólnych przedsięwzięć. Weto 
moim zdaniem powinno się stosować 
tylko wtedy, gdy zawiodą wszelkie inne 
próby, w obronie bardzo konkretnego 
interesu Polski. Zaczynanie zbyt szybko 
od weta skazuje na samotność. Natomiast 
chciałbym podkreślić, że to jaka będzie 
siła w obronie interesów Polski wszyst-
kich polskich posłów, w bardzo dużej 
mierze zależy od tego, jak silny mandat 
będziemy mieli – a więc od frekwencji. 
Dlatego też myślę, że kampania i debaty 
powinny być prowadzone w sposób za-
chęcający ludzi do głosowania, powinny 
pokazywać im jak ważne są zarówno 
te drobne, codzienne sprawy każdego 
Polaka, jak i te wielkie kwestie, które 
możemy załatwić w Unii Europejskiej, 
w Parlamencie Europejskim. Powinni-
śmy więc zrobić wszystko, bez względu 
na pogodę, bez względu na polityczne 
przekonania, aby jak największa ilość 
Polaków wzięła udział w wyborach. 
To przecież jest nasza Europa.

WG

W każdym kraju, 
nawet najbogatszym, 
takie konfl ikty istnieją. 
Problem jest inny – czy 
wystarczająco wiele ze 
sobą rozmawiamy.

Pozwy zbiorowe 
mogą doprowadzić 
fi rmy do upadłości

C
o najmniej 10 pracowników, któ-
rym przysługuje podobne rosz-
czenie względem pracodawcy, 

np. o wypłatę zaległego wynagrodze-
nia lub dodatku, będzie mogło złożyć 
wspólny pozew przeciwko fi rmie. Tak 
wynika z rządowego projektu ustawy 
o dochodzeniu roszczeń w postępowa-
niu grupowym, który po pierwszym 
czytaniu w Sejmie trafi ł do dalszych prac 
w sejmowej Komisji Sprawiedliwości
i Praw Człowieka.

Pozwy grupowe będą rozpatrywa-
ne w postępowaniu cywilnym, pod 
warunkiem że okoliczności faktyczne 
sprawy uzasadniają wspólne dochodze-
nie roszczeń (oceni to sąd). W sprawach 
o roszczenia pieniężne pozwy zbiorowe 
będą dopuszczalne tylko wtedy, gdy 
wysokość roszczenia każdego członka 
grupy zostanie ujednolicona. Wszczęcie 
postępowania grupowego nie wyłączy 
możliwości dochodzenia swych rosz-
czeń przez osoby, które nie przystąpiły 
do grupy lub z niej wystąpiły.

Zdaniem Arkadiusza Sobczyka, radcy 
prawnego i właściciela Kancelarii Arka-
diusz Sobczyk i Współpracownicy, pro-
ponowane zmiany na pewno usprawnią 
pracę wymiar sprawiedliwości i przyspieszą 
pracę sądów. – To rozwiązanie korzystne 
dla pracowników. Obecnie, z powodów 
ekonomicznych, trudno jest im samo-
dzielnie dochodzić swoich praw przed 
sądem – dodaje Arkadiusz Sobczyk.

– Pracodawcy mogą sobie pozwolić 
na korzystanie z pomocy fi rm konsultin-
gowych, ekspertów, prawników. Grupie 
pracowników łatwiej będzie uzyskać taką 
pomoc niż pojedynczej osobie – mówi 
Andrzej Jankowski, szef działu prawnego 
Forum Związków Zawodowych.

Zdaniem pracodawców projekt może 
jednak negatywnie wpłynąć na funkcjo-
nowanie fi rm i rynek pracy. (…) Zdaniem 
organizacji pracodawców zakres spraw, 
jakie mogą być przedmiotem pozwów 
zbiorowych, jest zbyt szeroki.

» Gazeta Prawna ,19 maja 2009, 
Łukasz Guza

Rząd szuka
socjotechnicznych 
sztuczek

N
a poważne, narastające problemy 
rząd nie szuka rozwiązania, ale 
socjotechnicznych sztuczek - oce-

nił po poniedziałkowej debacie Donald 
Tusk - związkowi stoczniowcy socjolog 
prof. Jacek Raciborski z Uniwersytetu 
Warszawskiego.(…)

Jego zdaniem debata w tym kształcie 
tylko „zaognia sytuację”. – Rodzi się kolej-
ny powód konfl iktu, szukania winnych - 
kto nie chce rozmawiać. Rząd obwiniam, 
że tak naprawdę nie chce zrozumieć, że 
w bardzo ciężkich czasach, w dobie kry-
zysu każda instytucjonalizacja gniewu, 
protestu jest lepsza niż dopuszczanie 
do zupełnie żywiołowych form. Tego 
jeszcze nie doświadczaliśmy na szerszą 

skalę, ale to wszystko się może zdarzyć 
- przestrzegł.

Oceniając dyskusję w Gdańsku, prof. 
Raciborski uznał, że nie była to żadna 
debata, a jedynie „nieco mentorski głos 
wobec bardzo grzecznych związkowców”. 
Podkreślił jednocześnie nowy element 
sytuacji - współdziałanie konkurujących 
dotąd dużych central, 

które wspólnie odrzuciły zaproszenie 
do rozmowy.

Zdaniem Raciborskiego, zachowanie 
obu tych dużych central w tej sytuacji 
było jednak „niezbyt racjonalne”. – 
To była okazja do wyartykułowania gnie-
wu tych pokrzywdzonych przez kryzys 
w wieloraki sposób, nie tylko lokalnego 
gniewu. To jest funkcja związków za-
wodowych. Jeżeli to robią związki, to 
w kraju jest w porządku, bo to jest zin-
stytucjonalizowany kanał artykulacji 
protestu - mówił.

Jego zdaniem odrzucenie zaproszenia 
do udziału w debacie przez „S” i OPZZ 
zostało jednak sprowokowane przez sztab 
premiera, który chciał powiększyć grono 
uczestników dyskusji. Ocenił, że zapro-
szenie niewielkich, kadrowych związków 
było aktem lekceważenia ze strony śro-
dowiska premiera, zwłaszcza „S”.

Jak mówił, współczesne debaty po-
lityczne spełniają rolę dawnych poje-
dynków. – Sztab premiera liczył więc 
na takie odczytanie sytuacji - ten, kto 
odrzucił wyzwanie na pojedynek, jest 
pozbawiony honoru, tchórz. Taki zamiar 
prawdopodobnie był -jeśli przyjdą, do-
brze, jak nie przyjdą, to jeszcze lepiej – 
spekulował socjolog.

» Polska Agencja Prasowa,
18 maja 2009

» 15 maja (Bytom) Nie milkną echa zwy-
cięstwa Damiana Jonaka nad reprezentu-
jącym Luksemburg Domingosem Nasci-
mento Monteiro. Przypomnijmy: bytomianin 
zwyciężył przez techniczny nokaut, zdobywając 
tym samym mistrzowski pas federacji IBC. 
Po powrocie z Gdyni Damian Jonak spotkał się 
w ostatni piątek z prezydentem Bytomia Pio-
trem Kojem i regionalnymi mediami. W czasie 
konferencji zapowiedziana została II Bytomska 
Gala Kultury, Sportu i Biznesu. 23 maja o godz. 
17.00 Hala Elektrociepłowni Szombierki po raz 
kolejny stanie się areną sportów walki. Najwięk-
sza atrakcją gali będą walki zawodowe MMA, 
czyli Mieszanych Sztuk Walki. Należący do „So-
lidarności” Damian Jonak będzie honorowym 
gościem tej imprezy.

» 17 maja (Tychy). Część pracowników ty-
skiej fabryki Fiata nie przyszło do pracy. 
Bojkot zorganizowała zakładowa „Soli-
darność”. – Nie godzimy się na pracę 
w niedzielę ponieważ pracodawca kieru-
je się tylko chęcią zysku – mówi Wanda 
Stróżyk, przewodnicząca „Solidarności” 
w Fiacie.
Protest ma związek z brakiem dialogu z zarzą-
dem zakładu nt. podwyżek wynagrodzeń. Związ-
kowcy przypominają, że negocjacje dotyczące 
wzrostu płac powinny rozpocząć się już wiele ty-
godni temu. Podkreślają, że zakład nie tylko nie 
odczuwa skutków kryzysu, ale zwiększa produk-
cję. Szczególnie teraz dużym powodzeniem 
w Europie cieszą się małe i ekonomiczne samo-
chody produkowane w Tychach.
30-procentowy wzrost produkcji został zanotowany 
już w ubiegłym roku. Z taśm tyskiej fabryki zjecha-
ło blisko 474 tys. sztuk samochodów tej marki. Na 
ten rok zakładany jest podobny poziom produkcji. 
Wraz z wytwarzanym w Tychach na zlecenie Forda 
nowym modelem tej marki, ubiegłoroczna pro-
dukcja wyniosła blisko 493 tys. pojazdów. Wzrost 
zanotowany w ubiegłym roku to przede wszystkim 
efekt rozbudowy fabryki i rozpoczęcia  produkcji 
fi ata 500. W Tychach powstaje też fi at panda, fi at 
600 i  ford ka.

BARDZO krótko

Wyrazy najgłębszego współczucia 
z powodu śmierci 

TERESY WACHNIK
długoletniej Przewodniczącej Komisji Zakładowej

NSZZ „Solidarność” Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” 

córce Beacie Wydymus,
wnukom i rodzinie

w imieniu koleżanek i kolegów z KZ
składa przewodnicząca Irena Przybysz
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T
o będzie największy 
protest związkowy 
w województwie 
od 7 lat. Wtedy – 20 
listopada 2002 roku 

– „Solidarność” zorganizowa-
ła słynny marsz gwiaździsty. 
Z kilku stron miasta związ-
kowcy przeszli pod Urząd 
Wojewódzki, gdzie odbyła się 
wielka manifestacja. Górnicy, 
hutnicy, pracownicy służby 
zdrowia sprzeciwiali się wtedy 
rosnącemu bezrobociu, nie-
wypłacaniu wynagrodzeń 
i narastającej biedzie. W pro-
teście uczestniczyło ponad 10 
tys. osób. 

– Nie wyobrażam sobie, że 
teraz będzie inaczej. Przecież 
tak jak 7 lat temu nad wieloma 
rodzinami znów krąży widmo 
bezrobocia. Do tego dochodzi 
skandaliczne lekceważenie 
związków zawodowych przez 
obecny rząd, a także narusza-
nie zasad dialogu społecznego 
przez marszałka województwa 
śląskiego – wylicza szef Śląsko
–Dąbrowskiej „Solidarności” 
Piotr Duda

W proteście 4 czerwca 
wezmą udział nie tylko człon-
kowie „S” z naszego regionu. 
Zaproszenie wysłano też do 

wszystkich innych regionów 
związku. Niektóre, jak np. Re-
gion Częstochowa czy Podbe-
skidzie, już potwierdziły swą 
obecność. 

W Katowicach głośno
i kolorowo…
Udział w manifestacji wezmą 
też związkowcy z innych cen-
tral – OPZZ i Forum ZZ. – Rząd 
Platformy Obywatelskiej zra-
ził do siebie cały ruch związ-
kowy. Zresztą podobnie jest 
na szczeblu województwa 
– tutaj marszałek Śmigielski 
działa podobnie i też lekcewa-
ży stronę społeczną – uważa 
Piotr Duda. 

Organizatorzy manifestacji 
chcą, by był to nie tylko naj-
większy, ale i najbardziej bar-
wny protest od lat. Stąd różne 
pomysły na uatrakcyjnienie 
akcji. – Pracownicy zagrożo-
nych kryzysem branż i zakła-
dów wiedzą, że nieobecni albo 
niezauważeni nie mają racji. 
Będzie więc głośno i koloro-
wo – mówi Piotr Duda. 

Tuż obok miejsca manifesta-
cji władze wojewódzkie orga-
nizują 4 czerwca peerelowskie 
miasteczko. Jak podkreślają 
związkowcy, obawy, że mani-

festacja będzie przeszkadzać w 
ofi cjalnych obchodach, brzmią 
trochę niepoważnie. – Jednym 
z osiągnięć 4 czerwca 1989 roku 
jest wolność manifestowania. 
Wywalczyła ją „Solidarność”, 
którą teraz próbuje się przedsta-
wiać jako ulicznych zadymiarzy 

i znów zepchnąć do podziemi. 
To śmieszne, ale i trochę smut-
ne – dziwi się Duda. 

… a w Gdańsku dostojnie, 
a potem koncertowo
4 czerwca uroczystości odbę-
dą się też oczywiście w Gdań-

sku. Na Placu Solidarności 
zostanie odprawiona msza 
święta w intencji Ojczyzny, 
której przewodniczyć będzie 
prymas Polski kardynał Józef 
Glemp, a homilię wygłosi me-
tropolita gdański abp Sławoj 
Leszek Głódź. We wspólnej 
modlitwie zapowiedział udział 
prezydent Lech Kaczyński. Po 
mszy  na placu odbędzie się 
wiec związkowy. 

Komisja Krajowa „Solidarno-
ści” wystosowała do wszystkich 
struktur związku zaproszenie 

do udziału w gdańskich uroczy-
stościach. – Podczas ostatniego 
konwentu przewodniczących 
uznaliśmy, że obie akcje, i ta w 
Gdańsku, i nasza w Katowi-
cach, się uzupełniają – mówi 
wiceprzewodniczący Śląsko
–Dąbrowskiej „S” Sławomir 
Ciebiera. – Z powodu odległo-
ści trudno będzie oczywiście 
uczestniczyć w obu. Katowicka 
manifestacja zaczyna się jednak 
po uroczystościach w Gdańsku, 
więc przebieg tamtych wydarzeń 
można obserwować w telewizji 
czy wysłuchać w radiu. 

Również 4 czerwca w Gdań-
sku odbędzie się duży koncert z 
udziałem gwiazd światowej i pol-
skiej muzyki. Na terenie Stoczni 
Gdańskiej zagrają Kylie Mino-
gue, Scorpions, Kora, Kombi, 
Lombard oraz Tomek Lipiński z 
Tiltem. Bilety w cenie zaledwie 
10 zł są jeszcze do kupienia w 
sieci Empik oraz Ticketpro na 
terenie całej Polski.

Więcej na temat 4 czerwca w 
kolejnym numerze Tygodnika 
Śląsko–Dąbrowskiego. Będzie 
to wydanie poświęcone wy-
łącznie 20 rocznicy wyborów 
i planowanym na 4 czerwca 
akcjom „Solidarności”

WOJCIECH GUMUŁKA

Uroczysta msza w Gdańsku, koncert na terenie stoczni i wielka manifestacja w Katowicach 
– tak „Solidarność” upamiętni 20. rocznicę wyborów z czerwca 1989 roku. 

Nasze prawo do manifestowania
to osiągnięcie 4 czerwca 1989 roku

Pracownicy zagrożonych kryzysem branż 
i zakładów wiedzą, że nieobecni albo 
niezauważeni nie mają racji. Będzie więc 
głośno i kolorowo

W obronie miejsc pracy, prze-
ciwko wykorzystywaniu kryzy-
su przez fi rmy oraz przeciwko 
niskim płacom protestowały 
17 maja w Pradze tysiące euro-
pejskich związkowców. Wśród 
nich była ponad  200-osobowa 
grupa ze Śląsko-Dąbrowskiej 
„Solidarności”.

Praska manifestacja była 
zwieńczeniem Europejskich 
Dni Działania, zorganizowa-
nych przez Europejską Kon-
federację Związków Zawodo-
wych w Madrycie (14 maja), w 
Brukseli (15 maja) i Berlinie (16 
maja) w ramach akcji „Nowy 
Ład Społeczny - Miejsca pracy, 
prawa i rokowania zbiorowe”. 
W całej Europie uczestniczyło 
w akcji blisko 200 tys. związ-
kowców.

Manifestacje przeszły ulica-
mi czterech europejskich sto-
lic by przypomnieć, że każda 
pomoc państwa winna mieć 
na celu utrzymanie miejsc 
pracy, a ochrona socjalna po-
winna być wzmocniona, by 
uniknąć wykluczenia społecz-
nego. Związkowcy protesto-
wali przeciwko nadużyciom 
finansowym kapitalizmu, 
które prowadzą do rosnącej 
społecznej niesprawiedliwości 
i nierówności.

– Chcemy większej regulacji 
rynków fi nansowych. Przyszedł 
czas nowego budowania Europy 
socjalnej. Już żadnej powtórki 
kryzysu, mówimy TAK gospo-
darce socjalnej, nie będziemy 
cierpieć tylko walczyć – mówił 
podczas protestu w Pradze za-
stępca sekretarza generalnego 
EKZZ Reiner Hoff man.

Media relacjonujące prze-
bieg manifestacji podkreślały, 
że najliczniejszą grupą biorącą 
udział w proteście są bardzo 
wyraziści związkowcy z NSZZ 
„S”, których do stolicy Czech 
przyjechało ponad tysiąc. Na 
ulicach słychać było chóralne 
okrzyki – Solidarność!. 

Jak zwykle doskonale za-
prezentował się Region Śląsko-
Dąbrowski. Do Pragi przyjechali 
związkowcy m. in. z Zawiercia, 
Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, 
Jastrzębia i Gliwic. – Byliśmy tam 
najgłośniejszą grupą. Prażanie 
ciepło nas przyjęli. Rozdawa-
liśmy im związkowe gadżety. 
Zrobiliśmy również wrażenie na 
czeskich policjantach. Znowu 
„Solidarność” pokazała, że jest 
jednością i siłą – relacjonuje 
Krzysztof Piętak, członek Za-
rządu Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego NSZZ „S”.  

BEATA GAJDZISZEWSKA

Pojawiła się szansa na poro-
zumienie rządu, związków 
i pracodawców w sprawie 
pakietu antykryzysowego. 
Sceptycy zastanawiają się 
jednak, czy nie jest to kolejna 
PR–owa zagrywka Donalda 
Tuska.

Pakiet antykryzysowy to 13 
punktów dotyczących zmian 
w prawie pracy, podpisanych 
przez związki zawodowe i pra-
codawców w końcu marca. 
Kierując się tym porozumie-
niem, rząd opracował zbiór 
propozycji zmian w prawie, 
który przedstawił Komisji Trój-
stronnej w kwietniu. Po blisko 
dwóch miesiącach pojawia się 

wreszcie szansa na porozumie-
nie w tej sprawie.

– Jest zgoda wszystkich 
partnerów tego dialogu, że 
niektóre punkty będziemy w 
stanie szybko przeprowadzić, 
szczególne te, które dotyczą 
bezpośrednio zagrożonych 
miejsc pracy – mówił Donald 
Tusk na konferencji praso-
wej po spotkaniu prezydium 
Komisji. Chodzi np. o płatny 
urlop postojowy, który może 
być skutecznym lekarstwem 
na zwolnienia grupowe.

Rząd zapowiedział też, że 
kwestie zniesienie ustawy ko-
minowej i podwyższenie płacy 
minimalnej do wysokości 50 
proc. płacy przeciętnej rząd 

omówi na forum Komisji Trój-
stronnej do końca roku.

– Spotkanie prezydium 
komisji trójstronnej ds. spo-
łeczno - gospodarczych można 
nazwać sporym przełomem w 
stosunku do tego co się działo, a 
raczej nie działo, w poprzednich 
miesiącach – komentował po 
spotkaniu Janusz Śniadek, prze-
wodniczący KK NSZZ „S”. 

– Tak potrzebne pracowni-
kom i zakładom pracy wprowa-
dzenie pakietu antykryzysowe-
go, a szczególnie subsydiowania 
zatrudnienia staje się coraz 
bardziej realne. Być może rząd 
i premier Tusk uświadomili 
sobie, że nie można już dłużej 
zwlekać z działaniami rzeczy-
wiście ratującymi miejsca pracy 
– uważa szef „Solidarności. Jego 
zdaniem zbuyt wiele czasu stra-
cono jednak z powodu posta-
wy gabinetu Tuska. –. Nic poza 
brakiem woli rządu nie stało na 
przeszkodzie żeby rozmowy 
rozpocząć kilka miesięcy wcześ-
niej – uważa Sniadek. 

Te zdziwienie podziela wielu 
związkowców i niezależnych 
komentatorów. Niektórzy za-
stanawiają się, czy nagła zmiana 
stanowiska PO nie  jest po prostu 
przedwyborczą zagrywką. I czy 
po 7 czerwca kłopoty z porozu-
mieniem z rządu nie powrócą 
z jeszcze większą siłą.

WG

„S” najliczniejsza
 i najgłośniejsza

Szansa na porozumienie czy ściema?

W listopadzie 
2002 roku 
pod Śląski 
Urząd
Wojewódzki 
przyszło
10 tys.
związkowców. 
Teraz ma być 
podobnie

Foto: katow
ice.uw.gov.pl

Tymczasem branżowe 
struktury „Solidarności” 
chcą przekształcenia Ko-
misji Krajowej związku 
w komitet protestacyjno
-strajkowy. Wniosek taki 
miał paść podczas obrad 
KK w Gdańsku (19–20 
maja). 

Decyzja w tej sprawie zapadła 
w zeszłym tygodniu w siedzibie 
Śląsko–Dąbrowskiej „Solidarności” 
podczas spotkania przedstawi-
cieli największych branż związku, 
m.in. górnictwa, energetyki, hut-
nictwa, motoryzacji, kolei, zbro-
jeniówki i przemysłu stoczniowe-

go. W spotkaniu uczestniczył też 
Janusz Śniadek.

W przyjętym podczas spot-
kania stanowisku napisano, że 
wniosek o przekształcenie w 
komitet protestacyjno-strajkowy 
podyktowany jest dramatyczną 
sytuacją, w jakiej znaleźli się pra-
cownicy setek przedsiębiorstw w 
kraju oraz brakiem jakichkolwiek 
działań antykryzysowych ze stro-
ny rządu. Przekształcenie Komisji 
Krajowej w komitet protestacyjno
-strajkowy miałoby służyć koordy-
nacji działań protestacyjno-straj-
kowych podejmowanych przez 
poszczególne struktury branżowe.

Janusz Śniadek, szef górniczej „S” Dominik Kolorz i Piotr Duda 
podczas spotkania w Katowicach

Foto: archiw
um
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BT Zabrze
» 19 MAJA W SIEDZIBIE zabrzań-
skiego BT odbyło się posiedzenie przed-
stawicieli tamtejszyh komisji zakłado-
wych. Omówiono przygotowania do 
manifestacji w Katowicach zaplanowa-
nej przez Śląsko-Dąbrowską „S” na
4 czerwca.

» 25 MAJA O GODZ. 12 przewodni-
czący organizacji związkowych NSZZ 
„S” spotkają się z prezydentem Zabrza 
Małgorzatą Mańką-Szulik. - Spotkanie 
będzie miało charakter roboczy. Omó-
wimy m.in. problemy w zabrzańskich 
zakładach pracy – mówi Lech Moćko, 
kierownik BT.

BT Rybnik
» PRZEDSTAWICIELE RYBNICKICH 
organizacji związkowych spotkali się 
z Michałem Seweryńskim, profesorem 
z Akademii Ekonomicznej w Katowi-
cach, ekspertem w dziedzinie prawa eu-
ropejskiego i prawa pracy, startującym 
z listy PiS do Europarlamentu.
-W trakcie spotkania profesor Seweryń-
ski zapoznał nas m.in. ze swoim dorob-
kiem zawodowym oraz programem wy-
borczym – relacjonuje Urszula Grzonka, 
kierująca BT w Rybniku.

» ZWIĄZKOWCY Z BT w Rybniku 
przygotowują się do udziału w 72. 
Ogólnopolskiej Pielgrzymce Nauczycieli 
Na Jasną Górę, która odbędzie się
2 lipca.  

BT Bytom
Z OKAZJI DNIA PRACOWNIKA Go-
spodarki Komunalnej związkowcy z „S” 
z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
w Bytomiu zorganizowali turniej piłki 
nożnej na obiekcie MOSiR w Radzion-
kowie. Patronat nad zawodami objęli: 
prezes bytomskiego PEC i Śląsko-Dą-
browska „S”.
W rozgrywkach uczestniczyło sześć dru-
żyn: PEC Bytom, MPEC Piekary Śląskie, 
Sakop, Urząd Miasta Radzinków, Zakład 
Gospodarki Komunalnej Radzionków, 
Ciepłownia Radzionków. Zwycięzcą 
imprezy została drużyna ZGK z Ra-
dzionkowa. Turniej zakończyło wspólne 
grillowanie.

Z BIUR 
terenowych

„Związki zawodowe to 
teraz główny hamulcowy 
przemian w gospodarce”, 
„To związkowcy odpowia-
dają za kryzys” – takie 
zdania można ostatnio 
usłyszeć z ust polskich 
polityków, czy nawet 
w niezależnych komenta-
rzach w mediach. Co na 
takie opinie mówi profe-
sor prawa pracy?

– Trudno mi takie po-
glądy zaakceptować. Rola 
związków zawodowych 
polega przecież na tym, by 
chronić prawa i interesy 
ludzi pracy. Nie wolno 
mieć do związkowców 
pretensji, że reprezentują 
pracowników. I że robią 
to w czasach kryzysu. Bo 
przecież to właśnie pod-
czas kryzysu pracownicy 
są najbardziej zagrożeni, 
np. utratą zatrudnienia. 
To tak jakby się dziwić, 
że rzeka płynie do morza. 
Związkowcy tylko prze-
kazują żądania czy oczeki-
wania swoich członków. 
Im bardziej kryzys zagra-
ża pracownikom, tym 
głośniej oni upominają 
się o swoje prawa. Rząd 
powinien więc w pakiet 
działań antykryzysowych 
wpisywać żądania pra-
cownicze. Oczywiście, 
to może trochę krępować 
mu ruchy.  
Czy obecny gabinet 
w pełni wykorzystuje 
możliwości dialogu ze 
stroną społeczną?

– Miernikiem skutecz-
ności dialogu pomiędzy 
pracownikami, pracodaw-
cami i rządem są związko-
we manifestacje na ulicach. 
Nie trzeba szukać rozwią-
zań na ulicy, jeśli strony 
chcą poważnie podejść 
do negocjacji. Przecież 
drastyczne protesty związ-
kowe są ostatecznością
i działacze niechętnie z 
nich korzystają. Niestety, 

ilość protestów w ostatnich 
miesiącach pokazuje, że 
dialog społeczny poniósł 
w Polsce porażkę. 
W Komisji Trójstronnej 
związki i pracodawcy 
wypracowali szereg roz-
wiązań antykryzysowych. 
Ale rząd nie kwapi się 
z ich szybkim wprowa-
dzeniem. Jest w ogóle 
szansa na porozumienie 
tych trzech stron?

– Jestem gorącym 
zwolennikiem dialo-
gu w stosunkach pracy. 
Kompromis leży w inte-
resie wszystkich. Długie 
i trudne negocjacje pro-
wadzą do porozumienia. 
Ostatnie dni pokazują, że 
związki wysyłają sygnał 
ostrzegawczy. Teraz pora, 
by doszło do poważnego 
dialogu.
Podczas rozmów w komi-
sji trójstronnej pojawiły 
się konkretne propozy-
cje, jak np. wydłużenie 
okresu rozliczeniowe-
go czasu pracy. Strona 
społeczna boi się, że to 
uelastycznienie będzie 
przez pracodawców wy-
korzystywane niezgodnie 
z przeznaczeniem…

– Znam te obawy. 
Ważne jest wzajemne 
zaufanie, a tego w Pol-
sce nie mamy za dużo. 
Nie mieliśmy przecież 
wcześniej w naszym kraju 
takich antykryzysowych 
porozumień. Sądzę jed-
nak, że pracodawcy nie 
będą tego zaufania nad-
używać. Bo na przyszłość 
związki na ustępstwa nie 
pójdą. Z drugiej strony 
trzeba brać pod uwagę, 
że pewien kompromis 
na czas kryzysu jest ko-
nieczny. Tak jak w ro-
dzinie – gdy jest ciężko, 
to oszczędzamy, czegoś 
się pozbawiamy. Po to, 
by w lepszych czasach 
to nadrobić. Miałbym 

więc taką radę, by oka-
zać sobie więcej zaufania 
i liczyć, że porozumie-
nia zostaną dotrzymane
i będą korzystne dla obu 
stron. Doświadczenie 
z krajów o bardziej roz-
winiętych tradycjach 
związkowych pokazu-
je, że nie warto niszczyć 
pracodawców, bo to nisz-
czenie okrętu, na którym 
płyną wszyscy. 
Odejdźmy już od kryzy-
su. Jest pan specjalistą 
od prawa pracy. Na ile 
pana zdaniem obecny 
Kodeks pracy odpowiada 
potrzebom pracowników 
i pracodawców? Jakie 
zmiany powinny być 
w nim wprowadzone?

– Nie odpowiada 
w pełni współczesnym 
potrzebom ani pracow-
ników, ani pracodaw-
ców. Rola partnerów spo-
łecznych powinna być 
mocniej zaznaczona, ich 
udział w tworzeniu nego-
cjowanego prawa pracy 
powinien być większy. 
Kodeks pracy ma 35 lat, 
od tego czasu było kilka-
dziesiąt nowelizacji. Prze-
wodniczyłem rządowej 
komisji kodyfi kacyjnej, 
która miała za zadanie 
przygotować całościowy 
projekt kodyfi kacji prawa 
pracy. By nowy kodeks 
odpowiadał nowym wy-
zwaniom, np. w zakresie 
zwiększonej roli partne-
rów społecznych w samo-
dzielnym regulowaniu 
stosunków pracy. Takie 
zmiany zaproponowa-
liśmy, ale do ich wpro-
wadzenia potrzebna jest 
zgoda rządu, związków 
i pracodawców.
W wyborach do europar-
lamentu kandyduje pan 
w naszym regionie z listy 
Prawa i Sprawiedliwości. 
Jakimi sferami aktyw-
ności chciałby się Pan 
zająć w pracy w Brukseli 
i Strasburgu?

– Są dwie takie dziedzi-
ny. Pierwsza to ta, o której 
rozmawiamy: stosunki 
pracy, polityka zatrud-
nienia i sprawy socjalne. 
Tym zajmuję się nauko-
wo i w tej sferze aktyw-
nie działałem w komisji 
kodyfikacyjnej. Druga 
dziedzina jest związana 
z tym , czym zajmowałem 
się jako minister: szkol-
nictwo wyższe, nauka, 
finansowanie badań. 
W tych dziedzinach mamy 
do przezwyciężenia wiele 
opóźnień i możemy osiąg-
nąć więcej dla Polski.

Krajowa Sekcja Służby Zdrowia NSZZ 
„Solidarność” rozpoczęła kampanię 
informacyjną nt. zagrożeń związa-
nych z przekształcaniem szpitali 
w spółki prawa handlowego. Może 
ono oznaczać m.in. utrudnienie do-
stępu do usług zdrowotnych, dłuż-
sze oczekiwanie na szpitalne łóżko, 
a nawet likwidację niektórych od-
działów lub całych szpitali.

Związkowcy przypominają, że 
zgodnie z marcowym wyrokiem 
Naczelnego Sądu Administracyjne-
go, w spółkę prawa handlowego nie 
można przekształcić jedynego pub-
licznego szpitala znajdującego się na 
danym terenie. 

Ulotki znajdują się na stronie inter-
netowej: www.solidarnosc.org.pl/soz 
(na str. 7 naszego Tygodnika prezen-
tujemy jedną z nich.) Zostały  one 
przygotowane w taki sposób, by 
z łatwością można je było wydruko-
wać na każdej drukarce.

AK

Jeszcze nie zakończył się okres 
przygotowywania arkuszy or-
ganizacyjnych i ruch kadrowy 
w szkołach a już z wielu miast 
i gmin docierają niepokojące 
informacje o zwolnieniach. 

– „Solidarność” od kilku ty-
godni monitoruje skutki wejścia 
w życie nowej ustawy o syste-
mie oświaty i znowelizowanej 
Karty Nauczyciela – mówi Le-
sław Ordon, przewodniczący 
Regionalnej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „S”. Obie 
ustawy obowiązują od kwietnia 
. Związkowcy szacują, że w ich 
wyniku w całej Polsce pracę 
może stracić ponad 20 tysięcy 
pedagogów. Chodzi przede 
wszystkim o dwie dodatkowe 
godziny, o które w ciągu dwóch 
lat zwiększone zostanie nauczy-
cielskie pensum. – Spełniają się 
czarne scenariusze, o których 
wielokrotnie mówiliśmy – do-
daje Ordon. 

W szkołach podstawo-
wych i gimnazjach zagrożeni 

mogą być m.in. nauczyciele 
zatrudnieni na świetlicach. – 
Wiemy, że niektórzy dyrekto-
rzy próbują rozdysponować 
dodatkową godzinę pomię-
dzy pozostałych pracowni-
ków, rezygnując z tego etatu 
– podkreśla przewodniczący 
oświatowej „S”. Natomiast 
w szkołach gimnazjalnych 
może ona zostać wykorzystana 
w ramach tzw. godzin do dys-
pozycji dyrektora, które do tej 
pory były płatne i pozwalały 
m.in. na przeprowadzenie 
zajęć wyrównawczych.

Przewodniczący podkre-
śla, że dzięki monitoringo-
wi struktury „Solidarności” 
będą mogły pomóc swoim 
członkom w szukaniu pracy 
jeżeli zajdzie taka potrzeba. 
– Zorientujemy się, w któ-
rych szkołach problem jest 
największy, w których ogóle 
nie występuje i gdzie są wolne 
etaty – dodaje Ordon.

AGNIESZKA KONIECZNY

Zamach
na szpitale

W oświacie sprawdzają się 
czarne scenariusze

HENRYK NAKONIECZNY, 
członek zespołu Komisji Kra-
jowej NSZZ „S” ds. prawa 
pracy, warunków pracy
i układów zbiorowych: 

– Andrzej nie był bez wad, 
ale był człowiekiem wielkiej wie-
dzy m.in. na temat prawa pracy, 
stosunków pracy, systemów ubez-
pieczeń. Miał ogromną wrażliwość 
społeczną i zawsze własne zdanie, 
którego potrafi ł bronić. Zawsze 
gotowy do działania i koleżeński. 
Borykał się z wieloma problema-
mi, zwłaszcza zdrowotnymi, 
a mimo to zawsze był gotowy do 
pomocy. Miał charakter prawdzi-
wego związkowca.  
AGNIESZKA GONERA, pra-
cownik Biura Ekonomiczno
-Prawnego ZR, przed laty 
zatrudniona Biurze Konsulta-
cyjno-Negocjacyjnym:

– Pan Andrzej był moim 
pierwszym szefem w Zarządzie 
Regionu. Miał swoje lepsze i gorsze 
dni, ale należy przyznać, że potrafi ł 

dbać o swoich pracowników 
i zawsze stawał w ich obronie. Był 
konsekwentnym działaczem związ-
kowym, dociekliwym i upartym. 
Bardzo dobrze znał się na tym, co 
robił. Wdawał się w merytoryczne 
dyskusje z prawnikami, w których 
bardzo często przyjmował zaczep-
ną pozycję.
DAMIAN MAJCHEREK, były 
wiceprzewodniczący ZR, 
członek Zarządu Powiatu 
w Wodzisławiu:

– Andrzeja poznałem dosyć 
późno. Był człowiekiem wielkich 
chęci. Tak, jak był duży, tak miał 
duże serce. Dobry człowiek. Uparty, 
ale w pozytywnym znaczeniu. Jak 
wyznaczył sobie jakiś cel to, pomi-
mo problemów ze zdrowiem, nie 
poddawał się. On nie należał do 
ludzi, którzy marudzą, narzeka-
ją na życie. Nigdy nie mówił, że 
spotkała Go krzywda. Szczególnie 
leżało mu na sercu dobro drugiego 
człowieka. Pozostawił po sobie 
wiele dobrego.        

Z prof. Michałem Seweryńskim, byłym
ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, kandy-
datem do Parlamentu Europejskiego z listy Prawa 
i Sprawiedliwości rozmawia Wojciech Gumułka.

Związki zawodowe
wysyłają sygnał
ostrzegawczy

Zmarł Andrzej Kaczkowski, 
działacz „Solidarności”, czło-
nek Zarządu Regionu Śląsko
-Dąbrowskiego NSZZ „S” 
w okresie trzech kadencji 1990-
92, 1992-95, 1995-98.

Kierował, funkcjonującym 
w ZR Biurem Konsultacyjno-

Negocjacyjnym, które służyło 
związkowcom „S” merytorycz-
nym wsparciem w opracowy-
waniu układów zbiorowych 
pracy oraz w negocjacjach 
z pracodawcami. Reprezentował 
również związek na posiedze-
niach Komisji Trójstronnej.

Odszedł Andrzej
Kaczkowski...

Z głębokim smutkiem
przyjąłem wiadomość o śmierci 

ś. p. ANDRZEJA KACZKOWSKIEGO, 

byłego członka Prezydium Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności”.

Rodzinie i Bliskim
przekazuję wyrazy solidarności i wsparcia.

Przewodniczący Piotr Duda

Andrzeja Kaczkowskiego wspominają:

– Ilość ostatnich protestów pokazuje, że dialog społeczny 
poniósł w Polsce porażkę – uważa prof. Seweryński

Foto: internet
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Ponad 90 proc. pracowników 
Szpitala Specjalistycznego 
w Dąbrowie Górniczej opo-
wiedziało  się w referendum 
przeciwko planom przekształ-
cenia placówki w spółkę prawa 
handlowego, w ramach rządo-
wego programu.  

Takie zagrożenie niesie za 
sobą rządowy projekt „Ratujmy 
szpitale”. W przypadku wpro-
wadzenia tych planów w życie 
szpitalny personel opowiedział 
się za strajkiem. „Solidarność” 
utworzyła już Komitet Protesta-
cyjno-Strajkowy. W referendum 
uczestniczyło ponad 50 proc. 
załogi. I to pomimo agitacji 
prodyrektorskich działaczy 
związkowych, którzy nama-
wiali do niegłosowania.

Od wielu miesięcy szpitalna 
„S” pozostaje w sporze zbioro-
wym z pracodawcą. Oprócz płac 
przedmiotem sporu jest rów-
nież wewnętrzne zarządzenie 
dyrekcji o wykluczeniu z regu-
laminu pracy tzw. pracujących 
sobót, dzięki którym pielęgniarki 
miały możliwość dodatkowego 
zarobkowania. 

– Wszyscy w szpitalu wska-
zują na brak dialogu z pracodaw-

cą. Dyrektor nie znajduje czasu 
zarówno dla związkowców, jak 
i dla kierowników oddziałów 
oraz dla personelu. Od mie-
sięcy zachowuje się tak, jakby 
już zarządzał prywatnym szpi-
talem. Nie konsultuje z nikim 
swoich decyzji i zarządzeń. 
Lekceważy nasze propozycje 
i przyznaje podwyżki wybra-
nym grupom zawodowym. 
Na takie działania nie będzie 
naszego przyzwolenia – mówi 
przewodnicząca szpitalnej „S” 
Elżbieta Żuchowicz.

W przeprowadzonym 
referendum ponad 90 proc. 
pracowników oceniło pracę 
dyrektora, jako złą. W ocenie 
„Solidarności” taki wynik to 
zwycięstwo. Zareagował już 
prezydent miasta. W specjal-
nym oświadczeniu zapewnił, 
że nie przewiduje przekształ-
cenia szpitala.

– Będziemy trzymać go za 
słowo – zapowiadają człon-
kowie „Solidarności”. Już za-
prosili prezydenta do wizyty 
w szpitalu. Chcą na miejscu 
zapoznać go z problemami 
placówki i jej załogi.

BEATA GAJDZISZEWSKA

P
rzeciwko prywatyza-
cji zakładu opowia-
dają się wszystkie or-
ganizacje związkowe 
i Rada Pracowników. 

Związkowcy zaznaczają, że 
ostatnio do strony społecznej 
dołączyła gmina Radzionków 
(bytomski PEC jest spółką ko-
munalną należącą do Bytomia 
i Radzionkowa). – Burmistrz 
Radzionkowa przyznał nam 
rację, że w obecnej sytuacji 
prywatyzacja spółki byłaby 
nieuzasadniona. Na placu 
boju pozostał jeszcze Bytom 
– dodaje Poloczek.

Przewodniczący wyjaśnia 
jednak, że jest to najtrudniejszy 
przeciwnik, bo władze miasta 
od wielu lat dążą do sprzedaży 
fi rmy. Informacje na ten temat 
zawsze najpierw pojawiają 
się w lokalnych mediach, 

a dopiero potem docierają 
do zainteresowanych stron. 
Pracownicy i związkowcy o 
planach prezydenta miasta 
dowiadują się ostatni. 

Kilka tygodni temu temat 
prywatyzacji PEC-u znów zo-
stał wywołany, ale związkow-
com udało się doprowadzić 
do konfrontacji. – Przedsta-
wiciele poszczególnych opcji 
politycznych zasiadających 
w Radzie Miasta przyznali, że 
dopiero od nas dowiedzieli się 

że spółka jest w dobrej kon-
dycji fi nansowej – podkreśla 
przewodniczący zakładowej 
„Solidarności”.

Odpowiedzią na te roz-
mowy było pismo z ratu-
sza skierowane do komisji 
komunalnej  informujące, 
że zakład nie posiada płyn-

ności fi nansowej, nie podej-
muje działań związanych z 
ekologią i następuje spadek 
sprzedaży ciepła.

– To nieprawda. Pismo jest 
zbyt ogólnikowe. Gdybyśmy 
byli w złej kondycji fi nan-
sowej i nie przeprowadzali 
modernizacji to pod koniec 
2007 r. nie otrzymalibyśmy 
koncesji na wytwarzanie i 
dystrybucję ciepła ważnej na 
10 lat – argumentuje.

Roman Poloczek przypomi-
na też, że to miasto wycofało 
się z ocieplenia blisko 1000 
mieszkań w Bytomiu Stoż-
ku – inwestycji, która miała 
zmniejszyć emisję dwutlen-
ku węgla.

Zdaniem związkowców 
atmosfera wokół sprzedaży 
zakładu zagęszcza się coraz 
bardziej. 19 maja (w dniu za-
mykania tego numeru TŚD) 
odbyła komisja ds. komunal-
nych poświęcona tej sprawie. 
Więcej na ten temat w jed-
nym z następnych numerów 
naszego Tygodnika.

AGNIESZKA KONIECZNY

Zwycięskie referendum
w dąbrowskim szpitalu

– Nie ma piękniejszego prze-
życia, niż widok uśmiechnię-
tego dziecka – mówi Edyta 
Odyjas, przewodnicząca „So-
lidarności” w Sądzie Rejono-
wym Katowice-Wschód.

 „Solidarność” z tego sądu 
od dłuższego czasu otacza opie-
ką Dom Dziecka im. Św. Ojca 
Pio w Mysłowicach. Kilka dni 
temu związkowcy przekazali 
jego wychowankom pampersy, 
mokre chusteczki do pielęg-
nacji, materiały szkolne m.in.: 
zeszyty i piórniki oraz środki 
czystości. Pieniądze na zakup 
darów zebrane zostały podczas 
akcji zorganizowanej wśród 
pracowników sądu jeszcze 
pod koniec ubiegłego roku. 
Wówczas na przewiezienie 
wszystkich rzeczy potrzebnych 
było pięć samochodów osobo-
wych. – Zdobyliśmy ubranka, 
zabawki, żywność i słodycze 
oraz środki czystości – wylicza 
Edyta Odyjas.

Wcześniej związkowcy 
pomogli dzieciom z Domu 
Dziecka w Chorzowie. – Czę-
sto jesteśmy zmęczeni i za-

biegani. Ciągle praca, dom... 
Nie mamy czasu, by dorzucić 
swoją cegiełkę i kogoś wes-
przeć, choćby wysyłając SMS-a. 
Jednak warto się przełamać. 
Wśród tych, którzy bardzo 
potrzebują naszej pomocy 
są dzieci z domów dziecka – 
zachęca Edyta. 

Wszystkie akcje pomocy i 
zbiórki darów organizowane 
od trzech lat przez Komisję 
Zakładową spotykają się z 
dużym zainteresowaniem 
pracowników sądu. – Po-
magając dzieciom stajemy 
się bardziej solidarni wzglę-
dem siebie – podkreśla prze-
wodnicząca sądowej „S”. Jej 
zdaniem każda komisja i 
osoba może znaleźć „swój” 
dom dziecka i próbować 
mu pomóc. – Tylko warto 
wcześniej skontaktować się 
z dyrekcją i zapytać wprost, 
co jest najbardziej potrzeb-
ne i czy używane zabawki i 
ubranka, oczywiście w do-
brym stanie, zostaną przy-
jęte – zachęca Edyta.

AGNIESZKA KONIECZNY

Nie chcą prywatyzacji PEC–u

Podejmiemy wszelkie dozwolone prawem działania, żeby zablokować
prywatyzację naszej fi rmy – zapowiada Roman Poloczek, przewodniczący
„Solidarności” w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Bytomiu.

Każdy może znaleźć 
swój dom dziecka

Foto: archiw
um

– Pomagając dzieciom stajemy się bardziej solidarni względem 
siebie – podkreśla Edyta Odyjas

Nieczysta gra w Bytomiu 
– to tytuł artykułu opubli-
kowanego na łamach TŚD 
1 kwietnia br., w którym 
po raz pierwszy opisali-
śmy stanowisko strony 
społecznej nt. sprzedaży 
Przedsiębiorstwa Energe-
tyki Cieplnej w Bytomiu.

Związkowcy podkreślali 
wówczas, że w okresie kry-
zysu spółka komunalna nie 

powinna być prywatyzowa-
na ponieważ stracą wszyscy: 
gmina, mieszkańcy i pracow-
nicy. 

Argumentowali, że zmiana 
właściciela może oznaczać 
utratę szansy na pozyskanie 
środków unijnych na mo-
dernizację oraz konieczność 
zwrotu dotacji przyznanej na 
sfi nansowanie studium wyko-
nalności projektu inwestycji.

Pracownicy
są przeciwni 
sprzedaży 
bytomskiego 
Przedsiębior-
stwa Energetyki 
Cieplnej

Zdaniem 
związkowców 
atmosfera wokół 
sprzedaży zakładu 
coraz bardziej się 
zagęszcza.

Foto: PEC
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N
a wszystkich 
turnusach, dwu- 
i trzytygodnio-
wych realizowa-
ny jest program 

profi laktyki zdrowotnej i edu-
kacji ekologicznej – podkreśla 
Wioletta Sznapka, kierująca 
biurem Fundacji. – Środki 
na ten cel pochodzą z dotacji 
przyznanej przez Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.

Program profi laktyki zdro-
wotnej obejmuje zabiegi reha-
bilitacyjno-lecznicze: kąpiele 
w morzu, basenie, gimnastykę 
ogólną i korekcyjną, zajęcia
i zawody sportowe oraz wzbo-
gaconą dietę. – W wyżywieniu 
kładziemy nacisk m.in. na 
soki, owoce, warzywa, nie-
gazowaną wodę mineralną, 
a także na mięso i wędliny 

wysokogatunkowe, miody, 
jogurty i preparaty wielowi-
tamionowe – dodaje Wioletta 
Sznapka.

Pogram edukacji ekologicz-
nej realizowany jest przede 
wszystkim poprzez wycieczki 
piesze do dużych kompleksów 
leśnych, lokalnych rezerwa-
tów przyrody i całodniowe 
wycieczki autokarowe.

– Żeby ułatwić kierownikom 
kolonii i wychowawcom rea-
lizację tego programu przygo-
towujemy konspekt, który jest 
pomocny w przygotowaniu 

zajęć odpowiednich ze względu 
na wiek dzieci oraz miejsco-
wość, w której wypoczywają 
– zaznacza Sznapka.

Rekordowe zainteresowanie
W tym roku z oferty Fundacji 
skorzysta blisko 3 tys. dzieci 
w wieku od 7 do 16 lat. Mimo 
obaw organizatorów związa-
nych z kryzysem, większość 
kolonijnych miejsc została 
już sprzedana.

– Sami jesteśmy zaskoczeni, 
że tak kolonie tak szybko się 
„rozeszły” – mówi kierownik 
biura Fundacji. – Wolnych 
miejsc nie mamy już prawie 
od trzech tygodni. Kryzys za-
działał odwrotnie. Może to 
oznaczać, że wielu rodziców 
zaplanowało wypoczynek w 
kraju ze względu na koszty za-
granicznych wyjazdów, albo że 
mają do nas zaufanie i wiedzą, 
że organizujemy sprawdzone 
kolonie.

W tym roku, podobnie jak w 
latach poprzednich, w kolonij-
nej ofercie znalazły się ośrodki 
zupełnie nowe (w Niechorzu, 
Ustce i Pogorzelicy) i dobrze 
znane podopiecznym Fundacji. 
Dzieci pojadą m.in. do Jastrzę-
biej Góry, Rowów, Darłówka i 
Zakopanego.

Tradycyjnie Fundacja nie 
zapomniała o dzieciach znaj-
dujących się w najtrudniejszej 
sytuacji. Dzięki współpracy 
z Miejskim Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej w Katowi-

cach 295 dzieci spędzi wakacje 
w górach. Tyle samo wyjedzie 
nad morze.

– Te kolonie sfi nansowane 
zostaną przez MOP-s i Fundację 
– zaznacza Wioletta Sznapka.

Wysoki standard
i bezpieczeństwo
Z roku na rok rosną oczekiwa-
nia rodziców, dlatego Fundacja 
przywiązuje dużą wagę do 
standardu ośrodków kolonij-
nych. Przed wyjazdami dzieci 
wszystkie miejsca są dokład-
nie sprawdzane. W tym roku 
większość obiektów posiada 
własny basen. – Czujemy na-
cisk naszych klientów. Najwięk-
szym powodzeniem cieszą się 
te ośrodki, w których standard 
jest największy – dodaje. – 
W tym roku, tak jak zawsze 
najważniejsze będzie bezpie-
czeństwo wszystkich kolonistów. 
Chcemy, by dzieci wypoczęte i 
zadowolone szczęśliwie wróciły 
do swoich domów.

AGNIESZKA KONIECZNY

Wypoczynek dzieci i mło-
dzieży to nie jedyny akcent 
ekologiczny w działalności 
Śląsko-Dąbrowskiej „Soli-
darności”.

Od kilku miesięcy temat 
ten poruszany jest podczas cy-
klicznych szkoleń dotyczących 
Społecznej Odpowiedzialno-
ści Biznesu (Corporate Social 
Responsobility – CSR) organizo-
wanych przez Zarząd Regionu. 
– CSR to koncepcja zgodnie, z 
którą przedsiębiorstwa dobrowol-
nie uwzględniają problematykę 
społeczną i ekologiczną w swojej 
działalności komercyjnej – przy-
pomina Wojciech Gumułka rzecz-
nik prasowy Zarządu Regionu

23 i 24 maja w Centrum Han-
dlowym Plejada w Bytomiu 
pod hasłami „Dbaj o naszą 
planetę”, „I ty wpływaj na 
klimat” odbędzie się happe-
ning ekologiczny.

W jego trakcie przepro-
wadzone zostaną m.in. war-
sztaty ekologiczne dla dzieci 
i pokazy fi lmów o tematyce 
ekologicznej. Zaplanowana 
została również prezenta-
cja poświęcona produkcji 
papieru.

Happening ma pokazać 
zarówno dzieciom, jak i doro-
słym, że poprzez odpowiednie 
zachowania wszyscy mogą 
mieć wpływ na ochronę kli-
matu i środowiska.

W tych dniach przed skle-
pem będzie można oddać: 
szkło, plastik, makulaturę i 
zużyty sprzęt AGD. Klienci 
sklepu, którzy wezmą udział 
w zbiórce odpadów otrzy-
mają ekologiczne prezenty 
oraz sadzonki drzew.

Elektrociepłownia Elcho w 
Chorzowie to jeden z naj-
nowocześniejszych zakła-
dów produkujących ener-
gię elektryczną i ciepło w 
Polsce. Jest również liderem 
w ilości wykorzystywanej 
biomasy, która stanowi 
blisko 10 proc. spalanego 
surowca.

Zakład rozpoczął dzia-
łalność w 2003 r., dzięki 
polsko-amerykańskiemu 
projektowi o wartości ok. 
335 mln dolarów. W 2006 
roku został zakupiony przez 
czeski CEZ – jedną z czoło-
wych grup energetycznych 
w Polsce.

– Elcho spełnia wszyst-
kie wymagania europejskie
i światowe w zakresie wpływu 
na środowisko i działalności 
w sektorze energetycznym – 
mówi rzecznik prasowy CEZ 
w Polsce Sebastian Włodarski. 
– Ochrona środowiska była 
jednym z najważniejszych 
motywów decyzji o budo-
wie zakładu. Już na etapie 
projektowania tak dobierano 
poszczególne elementy ciągu 
technologicznego, aby całość 
inwestycji była możliwie jak 
najmniejszym obciążeniem 
dla środowiska.

W ubiegłym roku w elek-
trociepłowni wybudowana 
została nowoczesna instalacja 
umożliwiająca wytwarzanie 
energii ze źródeł odnawial-
nych, która pozwala na 
ograniczenie spalania węgla 
o 10 proc.

– Elektrociepłownia Cho-
rzów „ELCHO” wytwarza 
energię współspalając z pa-
liwem podstawowym, jakim 
jest węgiel kamienny bio-
masę w ilości do 10 proc. 
udziału energetycznego 
trocin drzewnych, zrębki 
drzewnej, czyli mieszanki 
z drzew liściastych i igla-
stych oraz biomasy z pro-
dukcji rolnej. Każdy rodzaj 
biomasy podawany jest do 
kotła oddzielnie. Biomasa 
współspalana jest w obydwu 
zainstalowanych w elek-
trociepłowni kotłach CFB 
– dodaje Włodarski.

Ten rodzaj współspalania 
biomasy nie powoduje ko-
nieczności wprowadzania 

zmian konstrukcyjnych 
w instalacji bloków. Mo-
dyfi kacja polegała jedynie 
na wprowadzeniu nowych 
rozwiązań w układzie pali-
wowym.

– Biomasa stanowi do 10 
proc. paliwa. Zgodnie z no-
wymi regulacjami biomasa 
spalana w Elcho zawiera 
w sobie podział na biomasę 
leśną i rolną – mówi rzecz-
nik CEZ.

To bardzo dobry wynik 
i na razie docelowy, bo jak 
zaznacza Sebastian Włodar-
ski współspalanie biomasy 
opiera się głównie na ba-
daniach dotyczących tego 
procesu. – Biomasa jest su-
rowcem, który ma gorsze 
parametry, jeśli chodzi o 
kaloryczność spalania. Taka 
jej ilość może być spalana 
w standardowych kotłach 
bez znacznych modyfi kacji 
konstrukcyjnych – dodaje 
rzecznik CEZ w Polsce.

Elektrociepłownia Elcho 
może wyprodukować nawet 
do 150 tys. MWh energii 
elektrycznej z biomasy. W 
przybliżeniu jest to równo-
wartość rocznego zużycia 
prądu elektrycznego przez 
około 43 tysiące średnich 
gospodarstw domowych.

– Zakład wpisuje się
w trend całej grupy CEZ, 
która intensywnie podwyż-
sza produkcję energii elek-
trycznej z dodatkowego 
spalania biomasy – zaznacza 
Sebastian Włodarski.

AGNIESZKA KONIECZNY

Śląsko-Dąbrowska 
„Solidarność” i ekologia

Ekologiczny happening
w bytomskiej Plejadzie

Nowoczesna
i ekologiczna

Już za kilka tygodni pierwsi podopieczni Fundacji im. Grzegorza 
Kolosy wyjadą na kolonie.

Działalność proekologiczna nie należy 
do statutowych obowiązków związku 
zawodowego, mimo to Śląsko-Dąbrowska 
„Solidarność” od 17 lat angażuje się 
w organizację letniego wypoczynku dla 
śląskich dzieci. 

Elcho w Chorzowie to jedna
z najnowocześniejszych elektro-
ciepłowni w Polsce

Foto: internet

Fundacja na Rzecz Zdro-
wia Dzieci i Młodzieży Re-
gionu Śląsko-Dąbrowskie-
go powołana została do 
życia w grudniu 1992 r. 
Zarząd Regionu podejmu-
jąc decyzję o jej powsta-
niu argumentował, że w 
regionie tak bardzo zde-
gradowanym ekologicznie 
potrzebna jest poza insty-
tucjonalna działalność na 
rzecz środowiska dzieci i 
młodzieży.

Utworzenie Fundacji było 
kontynuacją wcześniejszych 
działań podejmowanych przez 
Zarząd Regionu. Jednym z 
inicjatorów wyodrębnienia 
tej działalności był Grzegorz 
Kolosa – przewodniczący 
Śląsko-Dąbrowskiej „Solidar-
ności”, który w 1993 r. zginął 
w wypadku samochodowym. 
Jeszcze w tym samym roku 
Rada Fundacji zdecydowała o 
nadaniu jej imienia zmarłego 
lidera związku.

Podczas wszystkich kolonii organizowanych przez Fundację realizowany jest program profi laktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej

Foto: Fundacja
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Ś L Ą S K O - D Ą B R O W S K I  N S Z Z

Jestem świrem. Dotych-
czas nie wspominałem 
o tym, ale dysponuję 
żółtymi papierami. Kie-
dyś i tak, musiałbym 
o tym powiedzieć. Co 
prawda mój psycho-
analityk twierdzi, że 
rokuję pewne nadzieje 
na przyszłość, ale nie 
ukrywa, iż długa i kręta 
droga przed nami. Na 
początek zalecił terapię. 
W ramach zaspokojenia 
chorobliwej potrzeby 
komentowania wszyst-
kiego i wszystkich mam 
regularnie pisać. Ponoć 
przyniesie mi to ulgę. 
Pożyjemy, zobaczymy. 

Jak się znalazłem w 
związkowym piśmie? Piotr 
Duda jest sąsiadem moje-
go lekarza. Przewodniczący 
obiecał, że zajmie się pa-
cjentem, tym bardziej, że w 
grę wchodzą jakieś wcześ-
niejsze zobowiązania. Nie 
chcę plotkować, ale przypad-
kiem usłyszałem jak ten „od 
kozetki” żalił się, że ma już 
dość darmowych porad dla 
chcących zachować ano-

nimowość związkowców. 
Zagroził ujawnieniem listy. 
No i jestem. To się nazywa 
kompromis.  Dlatego też pa-
miętajcie - wolno mi głosić 
opinie, z którymi normalni 
ludzie niekoniecznie muszą 
się zgadzać. Powiem więcej. 
Chyba nawet nie powinni. 
Wariata nie należy trakto-
wać poważnie. 

Moim Czytelnikom 
należało się to wyjaśnie-
nie, albowiem odezwali się 
pierwsi obrażeni. Są tacy, 
którzy poczuli się dotknię-
ci wcześniejszymi tekstami. 
Nie będę mówił o kogo cho-
dzi, przytoczę jedynie stary, 
rodem z karczm piwnych, 
dowcip. Czym się różni Dom 
Wariatów od Urzędu Wo-
jewódzkiego? Ano tym, że 
w Domu Wariatów przynaj-
mniej dozór jest normalny! 
Jako świr mogę coś na ten 
temat powiedzieć... 

Chciałem jednak o 
czymś poważniejszym. Nie-
dawno zobaczyłem w tele-
wizji protestujących związ-
kowców z „Solidarności”. 
Normalka. Jednak kiedy 

ujrzałem obok nich twarze 
liderów tak zwanego związ-
ku zawodowego „Sierpień 
80”, ciarki mi przeszły po 
plecach. Przecież to ci sami, 
którzy ordynarnie atakowali 
nasz Związek! Obrażali go i 
oskarżali. Poniżali i opluwa-
li. Niejednokrotnie używali 
fi zycznej przemocy wobec 
naszych działaczy. Żadna 
organizacja nie napluła 
nam więcej razy w twarz, 
niż oni. Swoją pozycję w 
zakładach pracy budowali 
na wulgarnej i prymityw-
nej krytyce naszych ludzi. 
Powstawali, by niszczyć 
„Solidarność”.  Założycie-
le do dziś nie wyjaśnili 
swoich starych powiązań 
ze służbą bezpieczeństwa i 
komunistyczną nomenklatu-
rą. Teraz ich widzę, idą-
cych ręka w rękę z naszymi 
liderami. Trudno się z tym 
pogodzić. Czyżby związkowa 
amnezja? Mam nadzieję, że 
nie. Już nasi dziadowie mó-
wili - zważ kogo do stołu za-
praszasz, bo wstydu i hańby 
nie zmyjesz!

KUBA SOLIDNY   

DZIEŃ świra

Państwo pozwolą,
że się przedstawię...

Cudu nie było. Obradująca 
w Bukareszcie Europejska 
Federacja Piłkarska zdecy-
dowała, w jakich miastach 
w Polsce odbędą się za 3 
lata Mistrzostwa Europy. 
W gronie szczęśliwców za-
brakło Chorzowa. 

– Jestem bardzo rozczarowa-
ny. To dla mnie niezrozumia-
ła decyzja – mówi były Jerzy 
Buzek, który za przyznaniem 
Chorzowowi meczów w ra-
mach Euro lobbował i w kraju, 
i w Brukseli. – Jeśli uznać, że 
mistrzostwa byłyby podsu-
mowaniem pięknej historii 
naszego futbolu, to bez Cho-
rzowa to podsumowanie nie 
będzie pełne – dodaje.

Być może decyzja UEFA 
byłaby inna, gdyby 3 lata 
temu oferta Śląskiego została 

lepiej przygotowana. Tony 
papieru napisano już o tym, 
jak to prezydent Kopel prze-
słał aplikację organizacyjną 
napisaną na kolanie, z góry 
niejako zakładając, że gdzie 
jak gdzie, ale w Chorzowie 
to mecze będą na pewno. Być 
może też nawet taka aplikacja 
wystarczyłaby, gdyby ówczes-
na koalicja rządowa na śląskie 
starania spojrzała bardziej 
obiektywnie. 

Mogłoby też nie być takiego 
zamieszania, gdyby w latach 
90. po zamieszkach na meczu z 
Anglią zdecydowano, że stary 
śląski kolos należy wyburzyć, 
a na jego miejscu wybudować 
nowoczesny piłkarski obiekt. 
Zdecydowano jednak o kosz-
townej reanimacji staruszka. 
A przecież nawet po wykona-

niu nowoczesnego zadaszenia 
Stadion Śląski odstawać będzie 
o klasę od typowo piłkarskich 
obiektów. Przyzna to każdy, kto 
choć raz był na meczu na no-
woczesnym stadionie i może 
go porównać z chorzowskim 
gigantem.

Wszystko to są jednak tylko 
bardzo prawdopodobne przy-
puszczenia. Podobnie zresztą 
jak nie do sprawdzenia jest opi-
nia szefa Śląsko–Dąbrowskiej 
„Solidarności” Piotra Dudy. – 
Gdyby decyzja o wyborze miast
–gospodarzy zapadała za czasów 
rządów AWS, Euro na pewno 

grałoby na Śląskim. Mieliśmy 
wtedy premiera i wicepremiera. 
A tak mistrzostwami cieszą się 
Gdańsk i Wrocław – miasta 
bez stadion i z marnymi tra-
dycjami piłkarskimi. Stamtąd 
pochodzą jednak Donald Tusk 
i Grzegorz Schetyna… – mówi 
Piotr Duda.

Ostatnią nadzieją dla Cho-
rzowa jest porażka organiza-
cyjna Ukrainy i rozgrywanie 
Euro prawie w całości w Polsce. 
Nieładne to jednak oczekiwa-
nia, bo wszyscy znający się na 
kulisach wyboru gospodarzy 
turnieju przyznają, że główna 

w tym zasługa Ukrainy i szefa 
tamtejszego futbolu.

Marzenia o wielkim turnieju 
musimy więc póki co odłożyć. 
Może kiedyś w Polsce rozegrane 
zostaną mistrzostwa świata... 
Ale nawet wtedy nie można 
spać spokojnie – być może w 

międzyczasie na budowę no-
woczesnych obiektów zdecy-
dują się np. Łódź i Szczecin, 
a najważniejsi politycy pocho-
dzić będą z Lublina czy Sopotu… 
I znów wielka szansa przejdzie 
Śląskowi koło nosa.

WOJCIECH GUMUŁKA

Euro 2012 nie na Śląskim

Rok 1957 i pamiętne zwycięstwo biało-czerwonych nad Związkiem 
Radzieckim 2:1. Na Stadionie Śląskim zasiadło wtedy ponad 100 
tys. widzów

Foto: internet

Nawet po wykonaniu nowoczesnego zadaszenia 
Stadion Śląski odstawać będzie o klasę 
od typowo piłkarskich obiektów
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STANOWISKO
Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

NSZZ „Solidarność”

Mija 20 lat od wyborów z 4 czerwca 1989 roku. Było to jedno
z kluczowych wydarzeń, które doprowadziło do odzyskania przez 
Polskę wolności i dało Polakom swobody demokratyczne.

Zmianom politycznym towarzyszyły też przemiany o charakterze 
gospodarczym i społecznym. W ich wyniku poszkodowanych zostało 
niestety wiele osób, a nawet całe grupy zawodowe. Często dotknęło 
to ludzi, którzy w latach 80. nie szczędzili sił i zdrowia na walkę
z systemem komunistycznym. Dziś, skazani na biedę, są słusznie 
rozgoryczeni i rozczarowani.

Równocześnie na przemianach ostatnich 20 lat skorzystali 
funkcjonariusze i pomagierzy poprzedniego systemu. Bez żadnej kary
i najmniejszych skrupułów czerpią teraz korzyści z demokracji i wolnego 
rynku – wartości, które wcześniej tak bezwzględnie zwalczali. 

Śląsko-Dąbrowska „Solidarność” wzywa wszystkich podzielających 
nasz sprzeciw wobec tej sytuacji do udziału w manifestacji w Katowicach 
w dniu 4 czerwca 2009 roku. Niech rocznica wyborów z 1989 stanie się 
okazją do refl eksji nie tylko nad sukcesami, ale i porażkami ostatnich 
20 lat. 

Piotr Duda 
Przewodniczący Zarzadu Regionu

Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ „Solidarność” 


