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Andrzej Rozpłochowski: Nie pono-
szę odpowiedzialności za czyny innych, 
nawet bliskich mi osób.
W REGIONIE » STRONA 3

Wioletta Sznapka: Dzięki współpracy 
z MOPS-em prawie 600 dzieci wyjedzie 
na kolonie w góry i nad morze
W REGIONIE » STRONA 3

Damian Jonak pokonał Ma-
rokańczyka Tarika Sahibed-
dina przez techniczny nokaut 
w 5 rundzie pojedynku pod-
czas gali boksu zawodowego 
w Rudzie Śląskiej. 

Należący do „Solidarno-
ści” mistrz świata kategorii 
IBC stoczył bardzo dobry 
pojedynek. Marokańczyk 
z francuskim paszportem 
tylko w pierwszej rundzie 
dotrzymywał Polakowi 
kroku. Wkrótce Jonak za-
pędził go do narożnika i w 
3. rundzie po raz pierwszy 

posłał na deski. W piątej 
rundzie po kolejnej serii 
mocnych ciosów narożnik 
ciemnoskórego zawodnika 
rzucił biały ręcznik na ring, 
co oznacza zwycięstwo Jo-
naka przez TKO. 

Była to najbardziej emo-
cjonująca walka gali w Rudzie 
Śląskiej. Również dlatego, że 
to właśnie Jonaka – pocho-
dzącego z naszego regionu, 
związkowca i byłego górni-
ka – publiczność najbardziej 
oczekiwała. Bardziej nawet 
niż walki wieczoru – poje-

dynku o pas federacji IBC, 
pomiędzy Pawłem Kołodzie-
jem i Czechem Romanem 
Kracikiem. Ostatecznie poje-
dynek zakończył się jedno-
głośnym zwycięstwem Pawła 
Kołodzieja na punkty.

Wszystkie walki toczone 
były w nietypowym jak na 
boks miejscu – na rudzkich 
Tereniach Targowych, pod 
dachem, ale równocześnie 
na świeżym powietrzu. Gala 
była częścią obchodów 50-
lecia Rudy Śląskiej. 

WG

P
odczas obrad szef 
Zarządu Regionu 
Piotr Duda przy-
pomniał, że Śląsko
-Dąbrowska „Soli-

darność” zmuszona była do 
szybkiego zareagowania na 
kryzys gospodarczy. – Zaape-
lowaliśmy o zwołanie w tej 
sprawie nowego okrągłego 
stołu. Inicjatywa została 
podchwycona przez Komi-
sję Krajową. Efektem jest 
powstanie pakietu anty-
kryzysowego– przypomniał 
Duda. Jak powiedział, rząd 
próbuje teraz wprowadzić 
w życie wyłącznie „to, co mu 
się podoba”. – Teraz powin-
niśmy się zastanowić, czy ten 
pakiet poprzeć.

Piotr Duda w swoim wy-
stąpieniu nawiązał również 
do prowadzonych w zeszłym 
roku związkowych akcji 
w sprawie emerytur pomosto-
wych. Zwrócił uwagę, że nie 
wszyscy członkowie związku 
wystarczająco mocno zaan-
gażowali się w obronę tych 
uprawnień. – Nie było wtedy 
lepszego powodu, by się zebrać 
przed Sejmem. Przegraliśmy 
na własne życzenie. 

Przewodniczący ZR przy-
pomniał też o wielkiej manife-

stacji, która 4 czerwca odbyła 
się w Katowicach. – Dzięki 
niej, mnie jako przewodni-
czącemu Śląsko–Dąbrowskiej 
„Solidarności” łatwiej teraz 
prowadzić negocjacje. Wiem, 
że stoi za mną duża siła. 

Sprawozdanie Piotra Dudy, 
podobnie jak informacja Re-

gionalnej Komisji Rewizyj-
nej, zostały przez delegatów 
przyjęte jednogłośnie. 

W wystąpieniach gości 
WZD i samych delegatów 
często pojawiła się potrzeba 
zmian w całej „Solidarności”. 
Mówili o tym m. in. szef pod-
beskidzkiej „Solidarności” 

Marcin Tyrna i przewodni-
czący Sekretariatu Górnictwa 
i Energetyki Kazimierz Graj-
carek. – Związek potrzebuje 
zmian, nie tylko osobowych, 
ale i statutowych. (…). Nie 
można dopuścić do lekcewa-
żenia „Solidarności”. Region 
Śląsko–Dąbrowski jest przy-

kładem, że to jest możliwe. 
Chodzi o to, by rządzący 
mieli do nas szacunek.

Delegaci przyjęli podczas 
obrad apele i stanowiska. 
Wśród nich m. in. wezwanie 
do władz Katowic o nazwanie 
placu przy Pomniku – Krzyżu 
(przy KWK „Wujek”) Placem 

NSZZ „Solidarność”, a także 
stanowisko w sprawie sytu-
acji spółek z terenu b. Huty 
Baildon. 

W trakcie obrad uzupeł-
niono też wakaty w składzie 
Zarządu Regionu. Nowymi 
członkami ZR zostali Adam 
Flakus i Ireneusz Płocha. 
Zasłużonym działaczom 
„Solidarności” wręczono 
też Złote Medale Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego. 

To było ostatnie WZD 
VIII kadencji. Kolejne – tym 
razem wyborcze – odbę-
dzie się w przyszłym roku, 
prawdopodobnie w nowej 
sali konferencyjnej Zarządu 
Regionu. 
WIĘCEJ » STRONA 4-5

AK, WG

– „Solidarność” potrzebuje zmian. Wzorce mogłaby czerpać z działań Regionu Śląsko–Dąbrowskiego 
– mówili delegaci VIII WZD, które w ostatni piątek odbyło się w Mysłowicach.

DELEGACI CHCĄ ZMIAN 
W „SOLIDARNOŚCI”

Kup cegiełkę 
– wybudujesz pomnik 
ks. Jerzego Popiełuszki 
w Bytomiu.
Cegiełki w cenie10 zł 
(limitowany nakład
5 tys. sztuk) są do kupie-
nia w siedzibie Śląsko-
Dąbrowskiej „Solidar-
ności” i we wszystkich 
Biurach Terenowych.

To było ostatnie WZD w tej kadencji. Za rok w całej „Solidarności” odbędą się wybory

Foto: M
arek Jurkow

ski

Nie wszyscy 
członkowie związku 
wystarczająco 
mocno 
zaangażowali się 
w obronę emerytur 
pomostowych. 
Przegraliśmy na 
własne życzenie. 

Jonak wygrywa w RudzieFoto: Trybuna Górnicza/Jarosław Galusek

Po jednym z mocnych ciosów Jonaka Marokańczyk wylądował
na deskach
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INNI napisali

TRZY pytania
Stanisław Płatek – działacz Społecznego Komitetu Pamięci 
Górników Poległych 16 grudnia 1981 r. w KWK „Wujek"

Muzeum może mieć wakacjemija w tym tygodniu od protestów 
społecznych z 1976 roku.
Fala strajków rozpoczęła się 25 czerw-
ca, dzień po ogłoszeniu przez premiera 
Piotra Jaroszewicza podwyżek cen żyw-
ności: mięsa i wędlin średnio o 69% (lep-
szych gatunków nawet o 110%), masła
i serów o 50%, cukru o 100%, ryżu
o 150%, warzyw o 30%, które miały 
wejść w życie 3 dni później. Zastrajko-
wało ogółem 112 zakładów, zatrudnia-
jących ponad 80 tys. osób, m.in. w Ra-
domiu, Ursusie i Płocku. Rząd PRL ukrył 
przed opinią publiczną fakt wybuchu za-
mieszek (w Radomiu płonął nawet komi-
tet PZPR), nazywając je „drobnymi, chu-
ligańskimi wybrykami”. Mimo to szybko 
wycofał się z zapowiadanych podwyżek. 
Na strajkujących spadły represje – aresz-
towania, „ścieżki zdrowia”, zwolnienia 
z pracy. 
Efektem wydarzeń czerwcowych było 
m. in. powstanie Komitetu Obrony 
Robotników, Ruchu Obrony Praw Czło-
wieka i Obywatela oraz Konfederacji 
Polski Niepodległej. Wprowadzenie 
przez rząd rekompensat proporcjonal-
nych do wysokości płac napędziło infl ację 
i przyspieszyło nadchodzące problemy 
gospodarcze.

LICZBA tygodnia

33 lata 

Muzeum Izba Pamięci Kopalni „Wujek” 
działa już pół roku. Można pokusić się
o jakieś podsumowanie tego okresu? 

– Z dumą mogę powiedzieć, że urze-
czywistniliśmy nasze plany i marzenia. 
Muzeum cieszy się dużą popularnością. 
No, ale nic dziwnego – zamiast skrom-
nej wystawy fotografii   w Domu Kultury 
mamy teraz stałą ekspozycję muzealną. 
Największą jej atrakcją  jest niewątpliwie 
makieta pacyfi kacji, ufundowana przez 
Zarząd Regionu. Wielkie za to dzięki! 
Czy w okresie wakacyjnym muzeum 
będzie czynne?

– Do 30 czerwca na pewno będzie 
otwarte. Potem nie wiadomo. Na jego 
funkcjonowanie w okresie wakacji bra-
kuje niestety środków. W związku z tym 
zapowiedziane grupy zorganizowane na 
pewną zostaną przyjęte. Jednak osoby 
indywidualne, które przyjdą w ciągu 

tygodnia mogą zastać drzwi do muze-
um zamknięte. Podczas roku szkolnego 
część środków jest zagwarantowana przez 
miasto, ale to znikoma część. Muzeum 
cieszy się dużą popularnością wśród 
szkół. Wprowadzony został program 
edukacyjny poświęcony najnowszej 
historii połączony z prelekcją fi lmu pt. 
„Życiorysy z bliznami”.

Podczas obrad Walnego Zebrania Dele-
gatów przyjęto apel do władz Katowic 
o nadanie placu przy kopalni imienia 
„Solidarności”…

– Niespełna 28 lat temu na tym 
małym skrawku śląskiej ziemi górni-
czą krwią został napisany napis: „So-
lidarność”. To dowód pamięci o tych, 
którzy oddali swoje życie również za 
związek „Solidarność”. Taki napis ist-
nieje na murze Pomnika-Krzyża Gór-
ników. Wśród członków Społecznego 
Komitetu Pamięci Górników pojawił 
się pomysł, aby imię „Solidarności” 
formalnie przenieść pod kopalnię, pod 
Krzyż. Żeby to, co kiedyś wypisano czer-
woną krwią na białym śniegu, znalazło 
tu swoje urzeczywistnienie. Cieszę się, 
że delegaci poparli ten pomysł. Teraz 
pora na władze miasta.

WG

Nadanie placu przy 
Pomniku-Krzyżu 
nazwy „Solidarności” 
będzie spełnieniem 
marzeń strajkujących 
w 1981 r. górników.

Pracodawca może 
bez związku zawo-
dowego wstrzymać 
odpis na ZFŚS

Z
wiązek zawodowy, który nie przeka-
zał fi rmie w terminie sprawozdania 
o liczbie członków, traci prawo do 

uzgadniania odpisu na Zakładowy Fun-
dusz Świadczeń Socjalnych.

Orzeczenie: W marcu 2003 r. fi rma 
przejęła część pracowników innego 
zakładu w trybie art. 231 Kodeksu 
pracy. Związek zawodowy działający 
w przejmowanym zakładzie postano-
wił o objęciu ich swoją działalnością. 
Następnie powiadomił fi rmę o składzie 
jego członków i przekazał ich listę oraz 
numer konta, na które mają wpływać 
składki członkowskie. Z kolei w maju 
2004 r. odbyło się spotkanie pracodawcy 
z pracownikiem reprezentantem zało-
gi w sprawie zawieszenia stosowania 
Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych, na którym postanowiono 
o jego okresowym zawieszeniu.

Z uwagi na to, że fi rma nie konsulto-
wała zawieszenia funduszu z działającym 
już związkiem zawodowym, wystąpił on 
do sądu o przekazanie zaległych środ-
ków na rzecz zakładowego funduszu. 
Domagał się 15 tys. zł odpisu na fundusz 
tylko dla członków związku.

Sąd wskazał, że organizacja zakładowa 
powinna uczestniczyć w uzgadnianiu 
regulaminu wynagradzania w kwestii 
wysokości odpisu na fundusz lub jego 
nietworzenia. Zdaniem sądu w sytuacji, 
gdy w fi rmie działała taka organizacja, 
postanowienie, że fundusz nie będzie 
tworzony, wprowadzone po konsul-
tacji z pracownikiem reprezentantem 
było niezgodne z prawem. Sąd uznał, 
że uzgodnienia te są nieskuteczne, bo 
nie uczestniczył w nim związek. W 
efekcie nakazał fi rmie wpłacić żądaną 
kwotę na rzecz Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych.

Firma wniosła apelację od wyroku 
do sądu II instancji. Uzasadniała ją tym, 
że organizacja związkowa nie przedsta-
wiała, co kwartał informacji o łącznej 
liczbie jej członków.

W ocenie sądu apelacyjnego, pracow-
nicy byli zrzeszeni w związku, o czym 
pracodawca wiedział na podstawie in-
formacji dotyczących konta, na które 
wpłacał składki od pracowników na rzecz 
związku. Zdaniem sądu, brak kwartalnych 
raportów związku o liczbie członków nie 
powoduje wygaśnięcia obowiązku fi rmy 
skonsultowania ze związkiem zawieszenia 
wpłacania środków na fundusz socjalny. 
Sąd II instancji oddalił apelację fi rmy, która 
następnie wniosła skargę kasacyjną do 
Sadu Najwyższego.

Ten uznał, że zgodnie z art. 251 ust. 2 
ustawy o związkach zawodowych, jeżeli 
pracodawca w terminie (dziesięciu dni 
po zakończeniu kwartału) nie uzyskał 
wymaganych informacji, ma prawo 
przyjąć, że od tej daty zakładowej orga-
nizacji związkowej nie przysługują już 
ustawowe uprawnienia. Na tej podstawie 
fi rma nie musi uzgadniać ze związkami 
regulaminu wynagradzania w sprawie 
wysokości odpisu na Fundusz lub jego 
nietworzenia. SN uchylił więc zaskarżo-
ny wyrok i przekazał go do ponownego 
rozpatrzenia przez sąd II instancji. (Sygn. 
akt I PK 98/08). 

» Gazeta Prawna, 22 lutego 2009, 
Artur Radwan

Poleciały głowy za 
opcje w górnictwie

T
rzęsienie ziemi w spółkach wę-
glowych! Z powodu strat na tzw. 
opcjach walutowych odwołano 

wczoraj cały zarząd Węglokoksu oraz 
wiceprezesów do spraw finansowych 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Katowi-
ckiego Holdingu Węglowego.

Sprawa stała się głośna wiosną tego 
roku, gdy media poinformowały, że spółki 
węglowe mogły na tzw. opcjach waluto-
wych (popularny sposób zabezpieczania 
się fi rm przed ryzykiem kursowym) stra-
cić nawet 600 mln zł. Przedstawiciele fi rm 
górniczych zaprzeczyli tym doniesieniom, 
ale sprawa wróciła na początku czerwca, 
gdy Ministerstwo Gospodarki - pełnią-
ce dla spółek węglowych rolę walnego 
zgromadzenia akcjonariuszy - zażądało 
od Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Ka-
towickiego Holdingu Węglowego oraz 

Węglokoksu szczegółowych wyjaśnień 
na temat podpisywanych przez nie 
umów związanych z opcjami. Szefowie 
pozostałych dwóch spółek – Kompanii 
Węglowej oraz Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń - mogli spać spokojnie. Otrzy-
mali absolutoria, bo ich problem opcji 
w ogóle nie dotyczył.

Atmosfera w JSW, KHW oraz Węglo-
koksie była wczoraj nerwowa. Od kilku 
dni mówiło się, że stanowiska mogą stra-
cić jeżeli nie prezesi spółek węglowych, 
to przynajmniej ich zastępcy odpowie-
dzialni za fi nanse. Waldemar Pawlak, 
wicepremier i minister gospodarki, przez 
kilka godzin przeglądał wczoraj wysłane 
przez fi rmy górnicze wyjaśnienia (sze-
fowie spółek nie chcieli zdradzić, co się 
w nich znalazło). Po południu wszystko 
stało się jasne. Wicepremier zdecydował, 
że choć wszyscy prezesi dostaną absolu-
toria, to bezpośrednio odpowiedzialni za 
podpisywanie opcji walutowych stracą 
stanowiska. Odwołano Mariana Sztukę, 
wiceprezesa ds. fi nansowych Katowickie-
go Holdingu Węglowego, oraz Grażynę 
Bulę, wiceprezes i zarazem dyrektorkę 
biura ekonomiki i fi nansów Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej. Jeszcze gorzej 
sprawa zakończyła się w Węglokoksie, 
zajmującym się eksportem węgla. Tu 
stanowiska stracili wszyscy trzej szefo-
wie fi rmy. (...)

Sławomir Kozłowski, szef „Solidar-
ności” w JSW, przekonuje, że wszyscy 
prezesi powinni ponieść konsekwencje 
swojej lekkomyślności. - Skoro tak duża 
fi rma jak Kompania Węglowa trzymała 
się od opcji z daleka, to oznacza, że jednak 
można było uniknąć ryzyka. Jedni mówią 
o stratach, inni o utraconych przychodach. 
Jak zwał, tak zwał, ale pewne jest, że pie-
niądze, które miały trafi ć do kasy naszej 
fi rmy, wyparowały. To jeden z powodów 
naszej trudnej sytuacji. Fedrujemy tylko 
przez cztery dni w tygodniu, ludzie mniej 
zarabiają - przekonuje Kozłowski i dodaje, 
że konsekwencje powinien ponieść też 
prezes JSW.

Firmy oszczędzają też na wypłaceniu 
pracownikom ekwiwalentu za niewyko-
rzystany urlop. W 2008 roku tego typu 
świadczeń nie wypłacił podwładnym 
co czwarty skontrolowany przez PIP 
pracodawca. 

» www.gazeta.pl, 23 czerwca 2009

„Solidarność” zapowiada sprzeciw wobec rządowej 
zmiany w pakiecie antykryzysowym. Chodzi o zapisy 
dotyczące 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego, 
możliwości podpisywania umów na czas określony, 
na okres do dwóch lat oraz subsydiowanego zatrud-
nienia w czasie postoju.

– W porównaniu do wersji z 22 maja, rząd wprowadził 
do projektu zmianę polegającą na tym, że takie instrumenty 
będą przysługiwać wszystkim fi rmom w kłopotach z jakichkol-
wiek powodów, a nie tylko tym, których sytuacja pogorszyła 
się po lipcu ub.r. w związku z kryzysem – komentował Janusz 
Śniadek  po nadzwyczajnym posiedzeniu prezydium Komisji 
Trójstronnej. – W takim kształcie, bez uzgodnienia ze stroną 
społeczną, rząd skierował projekt do Sejmu – podkreślił szef 
„Solidarności”.

W opinii Śniadka, tak skonstruowany zapis może nie 
służyć bezpieczeństwu pracowników. Zwrócił też uwagę na 
konieczność odmrożenia progów dochodów uprawniających 
do otrzymania zasiłków rodzinnych, które obecnie są poniżej 
minimum egzystencji.

W specjalnym stanowisku „Solidarność” zwraca uwagę, że 
wprowadzone zmiany oznaczają w praktyce wydłużenie czasu 
pracy, likwidację płatnych dodatków za nadgodziny, a tym 
samym znaczne obniżenie wynagrodzeń. Związek uznał to za 
„cyniczne wykorzystanie kryzysu i rosnącego poczucia zagro-
żenia wśród pracowników dla kolejnej próby przeforsowania 
antypracowniczego rozwiązania”.

„Możliwość wprowadzenia rozwiązań uderzających 
w pracowników dla fi rm niedotkniętych skutkami kryzysu 
stawia pod znakiem zapytania trudny kompromis osiągnięty 
w sprawie pakietu antykryzysowego pomiędzy pracodawca-
mi i związkami zawodowymi 3 miesiące temu” – głosi treść 
stanowiska.

Zdaniem Zbigniewa Żurka z BCC, taka zmiana w projekcie 
ustawy jest słuszna, bo może „uchronić fi rmy przed wepchnię-
ciem w kryzys”.

– Pomoc fi nansowa powinna być udzielana tym fi rmom, 
które wpadły w kłopoty, zaś zmiany legislacyjne dotyczące 
uelastycznienia stosunku pracy powinny dotyczyć wszystkich 
fi rm po to, żeby nie wpadły w kłopoty.

– Jeżeli przepisy są niejasne, to wymaga to doprecyzowa-
nia w ramach prac parlamentarnych między innymi 
w komisjach sejmowych. Będą brali w nich udział partnerzy 
społeczni, o co zwrócił się do marszałków Sejmu i Senatu 
przewodniczący Komisji Trójstronnej, wicepremier Waldemar 
Pawlak – powiedział po posiedzeniu prezydium komisji wice-
minister gospodarki Rafał Baniak.

RED. 

Kompromis z rządem
pod znakiem zapytania
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J
ak pisze Rozpłochow-
ski, od niedawna przy-
szło mu się mierzyć 
z okrutną i ogromnie 
bolesną prawdą, która 

jest powodem jego rodzinnej 
tragedii. On, który z determi-
nacją walczył z komunistami 
o wolną Polskę, który przez 
nich był więziony, a następ-
nie zmuszony do wyjazdu 
do USA, podczas Świąt Bo-
żego Narodzenia w 2006 r. 
dowiedział się, że jego żona 
na początku stanu wojen-
nego została, działającym 
przeciwko niemu, tajnym 
współpracownikiem Służb 
Bezpieczeństwa. 

Rok później, tuż przed 
kolejnym Bożym Narodze-
niem, uzyskał z Polski jesz-
cze jedną szokującą wiado-
mość. Okazało się, że jego 
ojciec był pracownikiem 
Urzędu Bezpieczeństwa, 
a następnie przez wiele lat 
kontaktem operacyjnym 
SB. Radosne święta przez 
dwa lata były dla niego ro-
dzinnym piekłem, pełnym 
łez, stresu i dramatycznych 
rozmów.

Miesiąc temu Rozpło-
chowski uznał, że powinien 
opublikować w tej sprawie 
swoje oświadczenie. Jak 
twierdzi, jest to wszystkim 
winny.

– Poczucie przyzwoitości 
burzy spokój mojej duszy, 
więc dłużej publicznie mil-

czeć nie mogę. Sam bowiem 
nie mam z tym nic wspólnego
i nie ponoszę odpowie-
dzialności za czyny in-
nych, nawet bliskich mi 
osób. Jest mi ciężko i drę-
czy mnie uczucie wstydu 
– napisał Rozpłochowski 

w oświadczeniu przesła-
nym do Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
„Solidarność”.

Wyjaśnia w nim, że jego 
ojciec od 13 lat nie żyje, 
a zatem „stanął już wobec 
Bożego osądu”. Poinformo-

wał również, że wybaczył 
swojej żonie, bo uznał, że 
zasługuje na to po wspól-
nym przeżyciu 28.niezwykle 
trudnych lat, a jego zdaniem 
„nie ma prawdziwej miłości 
bez przebaczenia”.

Jak pisze Rozpłochow-
ski, ogromne znaczenie 
ma dla niego fakt, że jego 
żona miała cywilną odwagę 
i przyznała się do współpracy 
z komunistycznym reżimem. 
Okazała żal i skruchę.

– W tej mierze ta prosta 
kobieta może być wzorem dla 
wielu innych, podobnie, jak 
ona upadłych i zaplątanych 
ludzi z najwyższych nawet 
świeckich i duchowych elit, 
którzy dzisiaj takiej uczciwo-
ści nie wykazują – napisał 
Andrzej Rozpłochowski – 
Dlatego nie umiem podnieść 
kamienia i ukamienować jej. 
Próbę takiego osądu pozosta-
wiam innym. Pod publiczny 
osąd oddaję również moją w 
tej sprawie postawę.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Do Śląsko–Dąbrowskiej „Solidarności” dotarło oświadczenie Andrzeja Rozpłochowskiego, pierwszego przewodniczące-
go „Solidarności” w Hucie Katowice. Jeden z ważniejszych regionalnych działaczy „S” z lat 80. ujawnia w nim 
ciemne karty historii własnej rodziny. 

Nie umiem podnieść kamienia...

Pierwsi podopieczni Fundacji na 
Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
im. Grzegorza Kolosy wyjechali 
na wakacje zaraz po zakończe-
niu roku szkolnego i odebraniu 
świadectw.

W tym roku z oferty Fundacji 
skorzysta blisko 3,5 tys. dzieci w 
wieku od 7 do 16 lat. Duże za-
interesowanie Akcją Lato 2009 
zaskoczyło samych organizato-
rów, którzy obawiali się kryzysu. 
– W Fundacji kryzysu nie widać, 
wręcz przeciwnie. W tym roku 
na kolonie znów wyjedzie bar-
dzo dużo dzieci – zaznacza Piotr 
Duda, przewodniczący Śląsko-
Dąbrowskiej „Solidarności”.

Wioletta Sznapka, kierująca 
Biurem Fundacji podkreśla, że 
w tegorocznej ofercie znalazły 
się ośrodki, w których kolonie 
były już organizowane oraz 
całkiem nowe. – Dzieci pojadą 
m.in. do Jastrzębiej Góry, Dar-
łówka, Niechorza, Pogorzelicy, 
Zakopanego i Istebnej. Dla mło-
dzieży zorganizowany został 
obóz w Rowach.

Jak każdego roku, dzięki 
współpracy Fundacji z MOPS-

em w Katowicach blisko 600 
dzieci, których rodzice znajdują 
się w najtrudniejszej sytuacji 
wyjedzie na kolonie nad morze 
i w góry.

Fundacja otoczyła również 
opieką kilkanaście dzieci po-
szkodowanych w wyniku za-
walenia się hali Międzynaro-
dowych Targów Katowickich 
w styczniu 2006 r., wspomagając 
je fi nansowo. W poprzednich 
latach część z nich skorzystała 
również z akcji kolonijnej. – My 
się nie chwalimy, my to po pro-
stu robimy – dodaje przewod-
niczący ZR.

Zdaniem organizatorów Akcji 
Lato 2009, zawsze najważniejsze 
jest bezpieczeństwo wszystkich 
dzieci. – Dużą wagę przywią-
zujemy również do wysokiego 
standardu ośrodków. W tym roku 
większość posiada własny basen 
– dodaje Wioletta Sznapka.

Do wyjazdu na kolonie 
zachęcała też ciekawa oferta 
programowa wszystkich kolo-
nijnych turnusów. Wycieczki 
do okolicznych miejscowości, 
dyskoteki i wieczorne og-
niska, to tylko część z licz-
nych atrakcji przygotowanych 
dla dzieci i młodzieży.RED.

W obawie o zdrowie gło-
dujących pielęgniarek 
w Szpitalu Psychiatrycz-
nym w Rybniku zawie-
szony został trwający od 
blisko miesiąca protest 
pracowników.

Przypomnijmy: tamtej-
sze związki, w tym „Soli-
darność”, domagały się 
dla szpitalnego średnie-
go i niższego personelu 
podwyżek do 120 zł. Tym 
samym choć w niewielkim 
stopniu zniwelowane zosta-
łaby znaczne dysproporcje 
pomiędzy ich wynagro-
dzeniami a uposażeniami 
lekarzy i psychologów. 
Te grupy zawodowe już 
wcześniej dogadały się na 
korzystnych warunkach z 
dyrekcją.

Zawieszenie protestu 
związkowcy uzależnili od 
zobowiązania się praco-
dawcy do podjęcia z nimi 
rozmów płacowych, zaraz 
po zaplanowanej na prze-
łomie lipca i sierpnia rene-
gocjacji z NFZ kontraktu 
dla szpitala na usługi me-

dyczne. Wtedy też strona 
związkowa będzie wnio-
skować, by wynikające z 
niego ewentualne nadwyż-
ki, przeznaczone zostały 
na podwyżki wynagrodzeń 
dla personelu.

W porozumieniu zawie-
szającym protest zawarte 
zostały też zapisy, w których 
dyrekcja zagwarantowała, 
że nie będzie wyciągać żad-
nych konsekwencji wobec 
organizatorów i uczest-
ników strajku oraz dała 
gwarancje zatrudnienia 
wszystkim pracownikom 
placówki. W sytuacjach 
ekonomicznych, w któ-
rych zaistnieją przesłanki 
do zwolnień leżących po 
stronie pracodawcy, ten 
zobowiązał się do podjęcia 
ze stroną związkową roz-
mów, których celem będzie 
wypracowanie wspólnego 
stanowiska dla ratowania 
miejsc pracy. Zagwaranto-
wał również zatrudnienie 
na czas nieokreślony pra-
cownikom, którym kończy 
się druga umowa na czas 

określony oraz zobowią-
zał się do przystąpienia 
do negocjacji układu zbio-
rowego.

To i tak spore ustępstwa, 
bo w trakcie protestu pra-
codawca pozostawał nie-
ugięty. - Najbardziej drama-
tyczne chwile przeżyliśmy, 
gdy protest osiągnął fazę 
głodówki i kolejne wycień-
czone pielęgniarki trafiały 
do szpitala. Poruszyliśmy 
wszystkie instytucje, włącz-
nie z urzędami marszał-
kowskim i wojewódzkim. 
W placówce przez cały czas 
przebywali dziennikarze, 
protestujących odwiedzali 
księża – opowiada Henryk 
Dyduła, przewodniczący 
zakładowej „S”.

Dyduła podkreśla, że 
protestu w żaden sposób 
nie odczuli przebywają-
cy w szpitalu pacjenci. 
Związkowcy zapropono-
wali nawet pracodawcy, że 
w nagłych przypadkach 
oddelegują do pomocy 
strajkujący personel.     

BEATA GAJDZISZEWSKA

ANDRZEJ ROZPŁO-
CHOWSKI – w sierp-
niu 1980 r. przywódca 
Międzyzakładowego 
Komitetu Strajkowego 
w Hucie Katowice, prze-
mianowanego później 
na Międzyzakładowy 
Komitet Założyciel-
ski NSZZ „Solidarność” 
Katowice, sygnatariusz 
Porozumienia Katowi-
ckiego. 
W 1981 r. był delega-
tem Regionu Śląsko-Dą-
browskiego na I Zjazd 
Krajowy NSZZ „S”, 
członkiem zjazdowej 
Komisji Programowej.

Ze względu na swoje 
radykalne przekonania 
przegrał z Leszkiem Wali-
szewskim w wyborach na 

przewodniczącego Śląsko-
Dąbrowskiej „Solidarności”. 

– Delegaci woleli wybrać 
mniejsze zło. W tych cza-
sach Andrzej miał dla ludzi 
niewygodny temperament. 
Prócz tego, że obnosił się 
ze swoją nienawiścią do 
komuny, to głośno wyrażał 
swoje bardzo ostre poglądy, 
nie przebierał w słowach – 
komentuje jego przegraną 
Jacek Zommer, dziennikarz z 
Wolnego Związkowca.  

Rozpłochowski 13 grud-
nia 1981 r. został interno-
wany. Rok spędził w ośrod-
kach odosobnienia m.in. 
w Zabrzu - Zaborzu  i Uher-
cach, a następnie oskarżo-
no  go o „próbę obalenia sił 
ustroju PRL” i bez wyroku 
przetrzymywano 

w areszcie. Z więzienia 
został zwolniony na mocy 
amnestii w lipcu 1984. 
Od 1984 do 1988 roku 
współpracował z Regionalną 
Komisją Wykonawczą NSZZ 
„S” Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego i podpisywał wyda-
wane przez RKW oświad-
czenia swoim nazwiskiem. 
1988 r., w wyniku nacisku 
władz komunistycznych, 
opuścił kraj. Otrzymał wizę 
w jedną stronę do USA. 

W 1990 r. został odzna-
czony przez Rząd Rzeczypo-
spolitej Polskiej na uchodź-
ctwie srebrnym Krzyżem 
Zasługi. W 1993 r. otrzymał 
obywatelstwo USA. Prowa-
dzi własną firmę, publiku-
je artykuły w polonijnej 
prasie.  

– Poczucie przyzwoitości burzy spokój mojej duszy, więc dłużej
publicznie milczeć nie mogę.  – napisał  Andrzej Rozpłochowski

Foto: Jacek Zom
m

er

Strajk w szpitalu
w Rybniku zawieszony

Dbają o wypoczynek
i bezpieczeństwo dzieci

Andrzej Rozpłochowski wybaczył żonie 
współpracę z komunistami, bo, jak 
mówi „nie ma prawdziwej miłości bez 
przebaczenia”. Jego ojciec nie żyje od 13 
lat, a zatem „stanął już wobec Bożego osądu”

W tegorocznej 
ofercie kolonijnej 
– podobnie
jak w latach po-
przednich
– znalazło się 
wiele atrakcji dla 
dzieci i młodzieży

Foto: Fundacja
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S
esja Zwyczajna VIII 
Walnego Zebrania 
Delegatów Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ „Solidarność” 

odbyła się w ubiegły piątek w 
Centralnym Muzeum Pożar-
nictwa w Mysłowicach.

Wśród zaproszonych gości 
byli m.in. doradca prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego Bożena 
Borys-Szopa, wiceprezydent 
Mysłowic Tadeusz Chowaniak 
oraz zastępca Okręgowego 
Inspektora Pracy w Katowi-
cach Zbigniew Ryfka.

Obrady poprzedziła msza 
św. w intencji Ojczyzny
i członków „Solidarności” 
w  kościele pw. Ścięcia Jana 
Chrzciciela. Odprawił ją 
kapelan Śląsko–Dąbrow-
skiej „Solidarności” ks. pra-
łat Stanisław Puchała. Przed 
obradami kapłan mówił, że 
„Solidarność” jako związek 
i solidarność międzyludzka, 
która jest istotą tego związ-
ku, powinna pomagać budo-
wać rzeczywistość, w której 
żyjemy w sposób rozumny
i odpowiedzialny.
Jednym z ważniejszych punk-
tów obrad było sprawozda-
nie z działalności Zarządu 
Regionu. 

W swoim wystąpieniu Piotr 
Duda nawiązał do kryzysu. 
Przypomniał, że Region Ślą-
sko-Dąbrowski jako pierwszy 
zareagował na pogarszającą 
się sytuację gospodarczą. 
– Wspólnie z Dominikiem 
Kolorzem i Kazimierzem 
Grajcarkiem zaproponowa-
liśmy powołanie okrągłego 
stołu ds. kryzysu. Przygo-
towaliśmy postulaty, które 
potem zostały przeniesione 
na szczebel krajowy – powie-
dział szef ZR.

W Katowicach powstał 
też zespół antykryzysowy 
monitorujący sytuację, w 
skład którego weszli wo-
jewoda i marszałek woje-
wództwa. Duda podkreślił, 
że na podstawie postulatów 
opracowanych w regionie po-
wstał pakiet antykryzysowy, 

który został wynegocjowany 
między stroną związkową
i pracodawcami. – Jednak 
z 13 postulatów rząd chce 
wyciągnąć to, co jemu się 
podoba – zaznaczył Duda. 
Teraz „Solidarność” zasta-
nawia się, czy ten pakiet w 
ogóle poprzeć. – Musimy 
zrobić wszystko, żeby po-
kazać, że to nie my, że to 
rząd doprowadza do tego, 

że w momencie kryzysu 
pracownicy zostają sami – 
powiedział.

Przewodniczący ZR mówił 
również o potrzebie zmian 
w związku. Podkreślił, że 
„Solidarności” potrzebna 
jest decentralizacja, ale nie 
„konfederacja”. Na koniecz-
ność zmian w „Solidarności” 
uwagę zwracali również m.in. 
przewodniczący Regionu 

Podbeskidzie Marcin Tyrna 
oraz Kazimierz Grajcarek, 
przewodniczący Krajowego 
Sekretariatu Górnictwa i Ener-
getyki. – Związek potrzebuje 
zmian, nie tylko osobowych, 
ale i statutowych – powiedział 
Grajcarek, podkreślił że nie 
można dopuścić do lekcewa-
żenia „Solidarności”, a Region 
Śląsko-Dąbrowski pokazuje, 
że jest to możliwe.

Sprawozdania z działal-
ności Zarządu Regionu i Re-
gionalnej Komisji Rewizyjnej 
zostały jednogłośnie przyjęte 
przez delegatów.
Podczas WZD odbyły się 
również wybory uzupełnia-
jące do Zarządu Regionu i na 
Krajowy Zjazd Delegatów. 
W składzie ZR znaleźli się 
Adam Flakus i Ireneusz Płocha. 
Na zjazd krajowy pojadą Ha-
lina Cierpiał, Krzysztof Piętak 
oraz Grzegorz Kuźnicki.

W przyjętych dokumen-
tach delegaci zwrócili się do 
władz Katowic o nazwanie 
placu przy kopalni „Wujek”, 
na którym znajduje się Po-
mnik-Krzyż, placem NSZZ 
„Solidarność”. Przegłosowali 
również stanowisko, w któ-
rym wyrazili zaniepokojenie 
zmianami w planie prze-
strzennym Katowic. Delegaci 
napisali, że zmiany te mogą 
zagrozić spółkom powstałym 
na bazie majątku Huty Bail-
don i skutecznie ograniczyć 
produkcję poprzemysłową 
na tym terenie.

Dokumenty z WZD w peł-
nej treści opublikujemy w ko-
lejnym numerze Tygodnika 
Śląsko–Dąbrowskiego. 

AK, WG

Walne Zebranie Delegatów:
Związek potrzebuje zmian

Delegaci ostatniego WZD tej kadencji dyskutowali o potrzebie zmian w „Solidarności”, przyszłości 
związku i sprawach pracowniczych. Nie zabrakło wątków dotyczących kryzysu, problemów z dialogiem
społecznym oraz sytuacji w najważniejszych branżach gospodarki.

Przewodniczący Śląsko–Dą-
browskiej „Solidarności” Piotr 
Duda w swoim wystąpieniu 
omówił ostatnie miesiące w 
związku i w Regionie. 

Zaznaczył, że od ostatnie-
go WZD, które obyło się pod 
koniec ub. roku w Rudzie 
Śląskiej wydarzyło się wiele 
rzeczy, których wówczas nikt 
się nie spodziewał. – Trze-
ba rozmawiać o programie 
związku, ale żyjemy w tak 
dynamicznych czasach, że 
niejednokrotnie program, 
który dyskutowany jest na 
zjazdach regionalnych, czy 
krajowych musi iść w od-
stawkę, bo zajmujemy się 
bieżącymi sprawami – za-
znaczył Piotr Duda.

Powiedział, że bardzo istot-
ne było powołanie przy Radzie 
Ministrów Zespołu Problemo-
wego ds. Służby Cywilnej, 
który zajmuje się problemami 
pracowników m.in. samorzą-
dowych i skarbowych.

Nawiązał do akcji w obro-
nie emerytur pomostowych 
przeprowadzonych przez 

„Solidarność” w ubiegłym 
roku. W sierpniu w Warsza-
wie zorganizowana została 
manifestacja, w której wzięło 
udział 40 tys. uczestników. 
Za jedną z kolejnych akcji, 
grudniową odpowiedzialny 
był nasz region.

– Jako związek zawodowy 
i pracownicy, którzy mieli 
korzystać z praw emerytal-
nych ponieśliśmy porażkę. 
I to na własne życzenie. Nie 
było lepszego powodu i mo-
tywacji dla pracowników, by 
być w Warszawie. Działacze 

są po to, aby służyć, ale sami 
działacze niczego nie zreali-
zują bez pomocy członków 
Związku – powiedział Piotr 
Duda. Przypomniał, że po 
głosowaniu związkowcy ze 
Śląsko-Dąbrowskiej „Soli-
darności” odwiedzili biura 
posłów, którzy głosowali 
przeciwko ustawie i zosta-
wili im świńskie ryje.

Nawiązał do ostatniej 
manifestacji zorganizowanej 
przez Śląsko-Dąbrowską „S” 
4 czerwca w Katowicach. Za-
znaczył, że są już jej efekty, 
gdyż łatwiej jest prowadzić 
negocjacje ze świadomoś-
cią, że ma się za sobą tak 
ogromną siłę. Podkreślił 
jednak, że 8 tysięcy uczestni-
ków to i dużo i mało, biorąc 
pod uwagę liczbę członków 
związku w regionie. Zdaniem 
Dudy, trzeba zastanowić się 
skąd bierze się apatia wśród 
związkowców.

Zwrócił też uwagę, że „So-
lidarność” musi być skutecz-
na. – Musimy jako związek 
popracować nad tym, żeby-

śmy byli bardziej skuteczni
i silni, nieważne czy poprzez 
akcje czy rozmowy. Liczy się 
efekt, a nie tylko transparent 
– podkreślił.

Piotr Duda zwrócił uwagę 
na brak dialogu z marszałkiem 
województwa śląskiego i prob-
lemy rozwiązywane podczas 
spotkań Wojewódzkiej Ko-
misji Dialogu Społecznego. 
– Staramy się rozwiązywać 
wszystkie sprawy, które są 
zgłaszane na WKDS – po-
wiedział. Zaznaczył jednak, 
że „coraz gorzej zachowuje 
się wojewoda, jakby był 
inspirowany przez swoją 
partię”. Zdaniem Dudy, brak 
zaproszenia „Solidarności” 
do organizowania rocznicy 
obchodów wolnych wybo-
rów 4 czerwca, nie był przy-
padkowy. 

Nawiązał do sytuacji ko-
misji zakładowych „Solidar-
ności” w Śląskim Urzędzie 
Wojewódzkim i Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej. – Tam trwa 
totalna wojna ze związkami 
zawodowymi, ale nie zosta-

wimy pracowników samych 
– powiedział.

Duda mówił również o 
sprawach organizacyjnych i 
przyszłości związku przede 
wszystkim przebudowie sie-
dziby, zatrzymaniu spadku 
liczby członków i poprawie 
sytuacji fi nansowej. – Gdy-
byśmy kilka lat temu nie 
podjęli skutecznych działań, 
być może dzisiaj nie byłoby 
nas tutaj – zaznaczył.

Zwrócił uwagę na istotę 
informacji w działalności 
Związku, stronę internetową 
ZR oraz zmianę szaty grafi cz-
nej i merytorycznej Tygodni-
ka. – Tej gazety wstydzić się 
nie można. Jestem przekona-
ny, że jest to najlepsza gaze-
ta informacyjna w naszym 
związku – powiedział.

Omówił również projek-
ty unijne realizowane przez 
Śląsko-Dąbrowską „S”, zwłasz-
cza „Pierwszą Szychtę”, która 
została uznana za najlepszy 
program w kraju i zaprezen-
towana w Brukseli.

AK

„Solidarność” musi być skuteczna

– Nasz związek potrzebuje zmian – mówił w swoim wystąpieniu 
Piotr Duda

Foto: archiwum

Tegoroczne 
Walne 
Zebranie 
Delegatów 
odbywało się 
w Centralnym 
Muzeum 
Pożarnictwa
w Mysłowi-
cach

Delegaci 
jednogłośnie 
przyjęli 
sprawozdanie
z działalności 
Zarządu Regionu
oraz Regionalnej 
Komisji Rewizyjnej.

Foto: archiwum
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„S” receptą na trudne czasy
Wiceprezydent Mysłowic Tadeusz Chowaniak podzięko-
wał wszystkim komisjom zakładowym NSZZ „Solidar-
ność” z terenu Mysłowic, za to, że zapewniają spokój 
społeczny w mieście. – Była likwidacja kopalni „Mysłowice”, 
podejmowano wiele działań, na które my, jako samorząd miasta 
nie mieliśmy wpływu. Jednak udało się dojść do konsensusu, za 
co wam serdecznie dziękuję – powiedział Tadeusz Chowaniak.

Przypomniał, że zbliża się 30. rocznica powstania „Solidarno-
ści”. – Żeby te ideały, które tworzyły się 30 lat temu były dalej 
aktualne, aby „Solidarność” była receptą na trudne czasy kryzysu 
– dodał wiceprezydent Mysłowic.

Reguła rynku nie może obejmować 
wszystkich i wszystkiego
Bożena Borys-Szopa 
podkreśliła, że oglądając 
telewizję można odnieść 
wrażenie, że w Polsce 
nie ma kryzysu. Jednak 
kontakt z pracownikami 
tracącymi zatrudnienie w 
upadających zakładach 
pokazuje, że sytuacja go-
spodarcza pogarsza się.

– Te dwa światy, są sobie 
zupełnie przeciwstawne. My 
żyjemy w świecie realnym, 
z problemami ludzi pracy – 
powiedziała Bożena Borys-
Szopa.

Prezydencka minister na-
wiązała do niedawnego wy-
stąpienia Lecha Kaczyńskiego 
podczas genewskiego spotka-
nia Międzynarodowej Organi-
zacji Pracy. Prezydent zazna-

czył wówczas, że potrzebna 
jest rewizja liberalnego syste-
mu myślenia, który zwyciężył 
w światowej ekonomii przed 
25-30 laty. Wskazał również 
na negatywne skutki inter-
wencjonizmu państwowego, 
szczególnie w krajach rozwi-
niętej gospodarki.

– Prezydent zaznaczył 
w Genewie, że dzisiaj ten 
sposób myślenia wyczerpuje 
swoje możliwości. Trzeba szu-
kać nowych sposobów, które 
nie będą opierały się tylko na 
wolnym rynku. Tak jak reguła 
gospodarki planowej okazała 
się niemożliwa do spełnie-
nia, tak reguła rynku nie 
może obejmować wszystkich 
i wszystkiego – powiedziała 
Bożena Borys-Szopa.

W trakcie zebrania sześciu działaczy odznaczono
Złotymi Medalami Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 

Uhonorowani zostali: Jan Kawecki (założyciel „Solidarno-
ści” w 1980 r. w KWK Porąbka–Klimontów), Czesław Zbroja, 
Adam Ryż (obaj byli założycielami „Solidarności” w 1980 r. 
w Hucie Katowice i wieloletnimi aktywnymi działaczami związ-
kowymi), Józef Uroda (założyciel „Solidarności” w 1980 r. w 
KWK Mysłowice), Zbigniew Helbin (założyciel „Solidarności” 
w 1980 r. w KWK Niwka-Modrzejów) oraz Andrzej Powała 
(szef „Solidarności” w KWK Budryk). 

Jednym z gości WZD był kapelan Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności” ks. Stanisław Puchała

Złoty Medal 
Regionu Śląsko
-Dąbrowskiego 
odbiera 
Andrzej Powała, 
szef „S” w KWK 
Budryk

Foto: Marek Jurkowski
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Sprawozdanie 
Zarządu 
Regionu 
z prac 
z ostatniego 
roku zostało 
przyjęte
jednogłośnie

Foto: M
arek Jurkow
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Delegaci 
wybierają 
członków 
Zarządu 
Regionu 
i swoich 
przedstawicie-
li na KZD. 
Głosuje 
Grażyna 
Wyczyńska 
z czeladzkiego 
,-reala

Foto: M
arek Jurkow
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Obradom
przysłuchiwali
się również
Damian Jonak
i Tomasz Hutkowski, 
którzy dzień
później stoczyli
swoje pojedynki
 na ringu w Rudzie 
Śląskiej

Wśród podjętych podczas WZD dokumentów zna-
lazł się m. in. apel w sprawie sytuacji 
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej

Wśród gości obrad jak zwykle 
nie zabrakło Bożeny Borys-Szopy z prezyden-
ckiej kancelarii

Foto: M
arek Jurkow

ski
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„Bielszy odcień” obrad, czyli koleżanki z biur Zarządu Regionu

Foto: archiwum
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Prywatyzacja jest jedynym 
ratunkiem dla naszej fi rmy. 
W przeciwnym razie ogło-
szona zostanie jej upadłość 
– alarmują związkowcy z „So-
lidarności” z EC Zabrze.

Jak mówią, bez poważ-
nych inwestycji spółka ma 
niewielkie szanse na prze-
trwanie na rynku ciepłow-
niczym. Właśnie rozpoczęła 
się kolejna próba jej sprywa-
tyzowania. Dwie poprzednie 
zakończyły się fi askiem, ze 
względu na brak zaintere-
sowania inwestorów.

W trakcie ostatnich trzech 
miesięcy fi rma „Budoserwis” 
z Chorzowa przeprowadzi-

ła wszechstronną analizę 
kondycji spółki. Pod koniec 
maja dokumentacja zosta-
ła złożona w Ministerstwie 
Skarbu Państwa. 

– Z nieoficjalnych in-
formacji wiemy, że prywa-
tyzacją elektrociepłowni 
zainteresowane są dwie 
fi rmy: czeski CEZ i polska 
firma Fortum. Z nadzieją 
oczekujemy, że w końcu ten 
proces zostanie zakończony 
sukcesem – mówi Mirosław 
Grzywa, przewodniczący 
„Solidarności” w zabrzań-
skim zakładzie.

Grzywa podkreśla, że w 
przypadku prywatyzacji za-

kładu, priorytetem dla orga-
nizacji związkowych będzie 

podpisanie z ewentualnym 
inwestorem najbardziej ko-
rzystnego pakietu gwarancji 
pracowniczych. Wcześniej 
jednak związkowcy zamie-
rzają zaproponować przed-
stawicielom Ministerstwa 
Skarbu Państwa spotkanie 
ze stroną społeczną z Elek-
trociepłowni Zabrze.

- Autorem tej propozycji 
jest „Solidarność”. Chcemy 
poznać rządowe rozwiązania 
prywatyzacyjne dotyczące 
naszego zakładu oraz dowie-
dzieć się, kto tak naprawdę 
jest nim zainteresowany – 
mówi Mirosław Grzywa.

BG

Około 400 pracowników 
Elektrowni Rybnik może 
stracić pracę, jeśli w Kra-
kowie powstanie Centrum 
Usług Wspólnych.

Francuski koncern EDF 
International, właściciel 
rybnickiego zakładu oraz 
sześciu innych spółek ener-
getycznych w Polsce, chce 
w ten sposób skupić w jed-
nym miejscu rozproszone 
do tej pory działy kadr, 
księgowości, administra-
cji, informatyki, inżynierii 
remontowej oraz dział za-
kupów. Tym samym nale-

żącym do EDF zakładom 
energetycznym groziłaby 
ogromna redukcja zatrud-
nienia. W planach zarządu 
największego europejskiego 
koncernu energetycznego 
leży też fuzja wszystkich 
siedmiu spółek i utworze-
nie z nich jednej, o nazwie 
EDF Polska. 

Działające w polskim EDF 
związki zawodowe przed 
miesiącem zorganizowały 
protest przed warszawską 
siedzibą koncernu i amba-
sadą francuską. Problemo-
wi planowanych zwolnień 

poświecone zostało również 
posiedzenie Europejskiej 
Rady Zakładowej EDF. 

Tadeusz Kukiełka, prze-
wodniczący „S” w Elektro-
wni Rybnik informuje, że 
już od zeszłego roku stro-
na związkowa prowadzi 
trudne negocjacje z zarzą-
dem EDF, których celem 
jest wypracowanie wspól-
nej umowy społecznej dla 
wszystkich zakładów kon-
cernu w Polsce. Związkowcy 
dążą m.in. do tego, by w 
umowie znalazł się bardzo 
ważny zapis, dotyczący 

gwarancji zatrudnienia dla 
pracowników. 

– Do tej pory w poszcze-
gólnych spółkach obowiązują 
odrębne umowy. Teraz w ob-
liczu planowanego połącze-
nia zakładów domagamy się 
jednego pakietu socjalnego 
dla wszystkich pracowni-
ków. Zdajemy sobie sprawę, 
że kolejne negocjacje będą 
bardzo ciężkie. Ale taki pa-
kiet przynajmniej w części 
uspokoiłby załogę, która żyje 
teraz w ogromnym napięciu 
– mówi Kukiełka.

BG 

Dwugodzinny strajku ostrze-
gawczy pracowników szpitala 
miejskiego w Wodzisławiu nie 
zmienił stanowiska praco-
dawcy w sprawie podwyżek 
wynagrodzeń. Protest został 
przygotowany w taki sposób, 
by nie ucierpieli pacjenci. 

Funkcjonujące w placówce 
związki zawodowe domagają 
się podwyżek płac o 240 zł netto 
do uposażenia zasadniczego 
dla całego szpitalnego perso-
nelu. Zdaniem związkowców, 
te żądania płacowe są realne 
i nie zachwieją budżetem 
szpitala. Pracodawca skłania 
się do podwyższenia pracow-
nikom wynagrodzeń o 120 zł 
do stawki zasadniczej. 

Protestujący domagają 
się również przedłużenia 

na czas nieokreślony umów 
niektórych pracowników. 
Dyrekcja zgadza się prze-
dłużyć je wyłącznie pielęg-
niarkom.

24 czerwca w szpitalu 
odbędzie się zebranie zało-
gi, która podejmie decyzję 
o ewentualnym strajku. Na-
zajutrz strona związkowa 
zamierza przedstawić swoje 
postulaty na posiedzeniu 
Rady Powiatu.

– Po tych dwóch spot-
kaniach zdecydujemy, jaką 
formę będzie miał dalszy 
protest w szpitalu. Nie wyklu-
czamy, że może to być strajk 
okupacyjny – mówi Ireneusz 
Wojtylak, przewodniczący 
zakładowej „S”. 

BG

Członkowie „Solidarności” 
z Południowego Koncer-
nu Węglowego z Zakła-
du Górniczego „Sobieski” 
w Jaworznie wraz ze swoimi 
dziećmi wywalczyli pierwsze 
miejsce w turnieju mini piłki 
nożnej zorganizowanym 
w ramach Święta Rodziny 
w Jaworznie.

W rozgrywkach uczest-
niczyły cztery drużyny. 

Patronował im prezydent 
miasta.

– Wynik nie był najważ-
niejszy, lecz świetna zabawa 
w rodzinnym gronie. Sta-
ramy się propagować oraz 
uczestniczyć w imprezach, 
którym przyświecają rodzin-
ne wartości w duchu zdrowej 
rywalizacji – mówi Waldemar 
Sopata, przewodniczący za-
kładowej „Solidarności”. BG

Świętują energetycy
z Szopienic
Z okazji 14. rocznicy powstania Zakładów Energe-
tyki Cieplnej w Szopienicach oraz obchodzonego
1 lipca Dnia Pracowników Elektrociepłowni „Szopieni-
ce” pragniemy podziękować pracownikom obu spółek 
za wysiłek i zaangażowanie w wykonywanie obowiąz-
ków zawodowych. 

Dziękujemy za trud wkładany w rozwój Waszych 
zakładów i życzymy Wam wielu sił i wytrwałości, 
sukcesów w pracy i wszelkiej pomyślności w życiu 
rodzinnym. 

W imieniu 
Międzyzakładowej Komisji Związkowej 

NSZZ „Solidarność” ZEC S.A.
przewodniczący Zbigniew Kniotek 

W 
przeprowa-
dzonym re-
ferendum 
95,9 proc. 
g ł o s u j ą -

cych opowiedziało się za 
odwołaniem dotychczaso-
wego reprezentanta załogi w 
zarządzie fi rmy. We wszyst-
kich zakładach i na wszyst-
kich zmianach głosowało 
ok. 53,7 proc. załogi.

Związkowcy z JSW zarzu-
cają Marianowi Ślęzakowi, że 
reprezentuje przede wszyst-
kim interes pracodawcy, a 
nie pracowników, wspiera 
wprowadzane przez niego 
niekorzystne zmiany w 
JSW związane z organizacją 
pracy i obniżaniem wyna-
grodzeń. Był również zwo-
lennikiem przejęcia przez 
JSW pracowników z zakła-
dów górniczych na w trybie 
art. 23’ Kp. Konsekwencją 
tego miało być pozbawienie 
wszystkich pracowników 
ochrony prawnej wynika-
jącej z ZUZP i likwidacja 
górniczych uprawnień do 
nagród rocznych, deputatu 
węglowego oraz Karty Górni-
ka. Zdaniem związkowców, 
przejęcie pracowników w 
trybie art. 231 miało rów-
nież przyśpieszyć prywa-

tyzację JSW. Eksperci PIP 
uznali jednak, że to JSW, a 
nie poszczególne kopalnie 
jest jedynym pracodawcą dla 
wszystkich zatrudnionych w 
spółce. Dzięki tej korzystnej 
dla strony związkowej opinii, 
udaremniony został zamiar 
przejęcia pracowników przez 
JSW w trybie art. 23’ 

– To załoga wybrała Ma-
riana Ślęzaka na stanowisko 

wiceprezesa i pracownicy 
mieli prawo go odwołać. 
Zawiedliśmy się na człowie-
ku, którego obdarzyliśmy 
zaufaniem. Teraz wiemy, 
że udzielając mu poparcia, 
dokonaliśmy nierozważnej 
decyzji. Jego intencje wobec 
pracowników nie były szcze-
re. Oczekiwaliśmy na taki 
wynik referendum. Komisja 
Wyborcza JSW uznała go za 

wiążący – komentuje wy-
niki referendum Sławomir 
Kozłowski, przewodniczący 
„Solidarności” w JSW.

W ciągu najbliższych ty-
godni rada nadzorcza JSW 
zobligowana jest ogłosić 
wybory uzupełniające do 
zarządu spółki. 

BEATA GAJDZISZEWSKA    

Dziękujemy 
Załodze
W imieniu Międzyzakła-
dowej Komisji Koordyna-
cyjnej NSZZ „Solidarność” 
z Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej serdecznie dziękuję 
pracownikom spółki za 
liczny udział w referendum 
odwoławczym, pomimo 
niezgodnych z zasada-
mi demokracji działań 
zarządu JSW i dyrektorów 
niektórych kopalń zmierza-
jących do ich zastraszenia, 
a tym samym osłabienia 
wyborczej frekwencji.

Przewodniczący
MKK NSZZ „Solidarność” 

JSW S.A.
Sławomir Kozłowski

Załoga JSW odwołała prezesa
Marian Ślęzak, wiceprezes ds. pracowniczych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, 
został odwołany przez załogę ze swojej funkcji. Pacjenci szpitala 

nie odczuli strajku

„Sobieski” zwycięzcą 
Święta Rodziny
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Za odwołaniem wiceprezesa Ślęzaka opowiedziało się prawie
96 proc. głosujących pracowników JSW 

Groźba zwolnień w Elektrowni Rybnik

Kolejna próba prywatyzacji EC Zabrze

Foto: archiwum

– Z inwestorem chcemy pod-
pisać korzystny pakiet socjal-
ny dla pracowników – zapo-
wiada Mirosław Grzywa
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Zwycięski team z Jaworzna
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Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2009 r.):  1.276 zł
»  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

(w I kwartale 2009 r.):  3.185,61 zł
»  Zasiłek dla bezrobotnych (od 1 czerwca 2009 r.):  575,00 zł
» Najniższa emerytura (od 1 marca 2009 r.):  675,10 zł
» Emerytury – kwota bazowa (2008 r.):  2.578,26 zł
»  Przychód niezmniejszający świadczeń emerytów, 

którzy nie ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni): 
do 2.167,60 zł (równowartość 70% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2008 r.)

»  Przychód zmniejszający świadczenia emerytów, którzy 
nie ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni): powyżej 
2.167,60 zł do 4.025,60 zł (od 70% do 130% przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2008 r.)

»  Przychód zawieszający wypłatę świadczenia emerytów, 
którzy nie ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni): 
powyżej 4.025,60 zł (powyżej 130% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2008 r.)

»  Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta 
rodzinna (od 1 marca 2009 r.):  675,10 zł

»  Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 
(od 1 marca 2009  r.):  519,30 zł

»  Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku 
z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz renta 
rodzinna wypadkowa (od 1 marca 2008 r.):  763,55 zł.

»  Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związ-
ku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową (od 1 
marca 2008 r.):  587,33 zł.

»  Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomo-
cy społecznej (od 1 października 2006 r.): 477 zł (dla osoby 
samotnie gospodarującej) i 351 zł (dla osoby w rodzinie).

Komunikat
dla Komisji Zakładowych

Komisje nieposiadające numeru Regon i NIP oraz nieskładające 
aktualnej ankiety informacyjnej, analizy składek, nie otrzymają
potwierdzenia rejestracji ZOZ i MOZ.

Ponadto przypominamy o ustawowych terminach skła-
dania sprawozdań w urzędach skarbowych.

WAŻNE!
1.  Decydującą datą jest data podjęcia uchwały za-

twierdzającej sprawozdania (bilans, rachunek 
wyników, informacja dodatkowa). Jeżeli data 
podjęcia uchwały jest przed 31 marca 2009 r. – 
komplet (CIT-8,CIT-8/O, sprawozdania) składa się 
do 10 dni od daty podjęcia uchwały.

2.  Jeżeli data podjęcia uchwały jest po 31 marca 2009 r., 
należy składać do 31 marca 2009 r. tylko CIT-8, CIT-8/O; 
pozostałe sprawozdania (bilans, rachunek wyników,
informacja dodatkowa) składa się do 10 dni od daty 
przyjęcia uchwały, ale nie później niż do 30 czerw-
ca 2009 r.
PIT-y rozliczeniowe z tytułu podatku dochodowego od osób 

fi zycznych należało złożyć do 28 lutego 2009 roku.
Termin składania do ZR analizy składek za rok 2008 

upłynął 31 marca 2009 r.
Więcej Informacji: Halina Murzyn – pok. 112, tel. 032 

353 84 25 wew. 112.
Zarząd Regionu na swojej stronie www.solidarnosc-
kat.pl udostępnił do pobrania druki bilansu, rachunku 
wyników, informacji dodatkowej – załączniki do CIT-8 
oraz inne (zakładka: Dokumenty do pobrania).

Ryszard Drabek 
– Zastępca Przewodniczącego-Skarbnik Zarządu Regionu 

Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”

Teksty i porady prawne pochodzą z serwisu prawo-pracy.pl. Serwis prawo-pracy.pl skoncentrowany jest wokół tematyki prawa pracy. Strona udostępnia artykuły oraz odpowiedzi na zapytania 
internautów dotyczące m.in. kwestii wynagrodzeń, czasu pracy, odpraw, odpowiedzialności pracownika, urlopu, wypowiedzenia umowy, przepisów BHP, mobbingu. W serwisie również: porady 
prawne on-line, aktualności prawne, praktyczne poradniki w formacie PDF oraz największe w Polsce forum z zakresu prawa pracy.

§

Ustawa Kodeks pracy

S
tosownie do art. 100 
§ 1 Kodeksu pracy, 
pracownik jest obo-
wiązany wykonywać 
pracę sumiennie i sta-

rannie oraz stosować się do 
poleceń przełożonych, które 
dotyczą pracy, jeżeli nie są one 
sprzeczne z przepisami prawa 
lub umową o pracę.

Pracodawca dysponuje 
wieloma środkami, które 
może wykorzystać wobec 
pracownika, który nie prze-
strzega swoich obowiązków. 
Wśród tych środków dyscy-
plinujących można wyróżnić 
te związane z odpowiedzial-
nością porządkową pracow-
ników.

Odpowiedzialność porząd-
kowa pracowników jest typem 
odpowiedzialności o charakte-
rze represyjno-prewencyjnym. 
Odpowiedzialność ta polega 
na wymierzaniu pracownikom 
kar porządkowych.

Według art. 108 § 1 K.p. za 
nieprzestrzeganie przez pra-
cownika ustalonej organizacji 
i porządku w procesie pracy, 
przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy, przepisów 
przeciwpożarowych, a także 
przyjętego sposobu potwier-
dzania przybycia i obecności w 
pracy oraz usprawiedliwiania 
nieobecności w pracy, praco-
dawca może stosować:
•  karę upomnienia, 
•  karę nagany. 

Kara pieniężna może zostać 
nałożona przez pracodawcę 
za nieprzestrzeganie przez 
pracownika przepisów bez-
pieczeństwa i higieny pracy 
lub przepisów przeciwpoża-
rowych oraz za opuszczenie 

pracy bez usprawiedliwienia, 
stawienie się do pracy w stanie 
nietrzeźwości lub spożywanie 
alkoholu w czasie pracy (art. 
108 § 2 K.p.).

Aby pracodawca mógł 
nałożyć na pracownika karę 
porządkową, musi dojść do 
popełnienia przekroczenia 
porządkowego z winy pra-
cownika. Wina pracownika 
będzie charakteryzowała 
się zamiarem popełnienia 
przekroczenia (zamiar bezpo-
średni lub ewentualny) albo 
popełnieniem przekroczenia 
na skutek niezachowania 
przez pracownika środków 
ostrożności wymaganych 
w danych okolicznościach, 
mimo że sprawca możliwość 
taką przewidywał lub mógł 
przewidzieć.

Przepisy prawa pracy do-
kładnie określają, w jakich 
okolicznościach i w jakiej wyso-
kości może być nałożona kara 
pieniężna. Stosownie do art. 
108 § 3 K.p., kara pieniężna za 
jedno przekroczenie, jak i za 
każdy dzień nieusprawiedli-
wionej nieobecności, nie może 
być wyższa od jednodniowego 
wynagrodzenia pracownika, 
a łącznie kary pieniężne nie 
mogą przewyższać dziesią-
tej części wynagrodzenia 

przypadającego pracowni-
kowi do wypłaty.

Przy stosowaniu kary bie-
rze się pod uwagę w szcze-
gólności rodzaj naruszenia 
obowiązków pracowniczych, 
stopień winy pracownika i 
jego dotychczasowy stosu-
nek do pracy (art. 111 K.p.). 
Pracodawca ma możliwość 
decydowania o rodzaju kary 
porządkowej i jej dolegliwości 
wedle swojego uznania.

Kara nie może być zasto-
sowana po upływie 2 tygodni 
od powzięcia widomości o 
naruszeniu obowiązku pra-
cowniczego i po upływie 3 
miesięcy od dopuszczenia się 
naruszenia obowiązków.

Kara porządkowa może 
być zastosowana wyłącznie 
po uprzednim wysłuchaniu 
pracownika. Jeżeli z powodu 
nieobecności pracownik nie 
może być wysłuchany, bieg 
dwutygodniowego terminu 
przedawnienia nie rozpoczy-
na się, a rozpoczęty – ulega 
zawieszeniu do dnia stawienia 
się pracownika do pracy.

Po upływie terminów 
wskazanych w art. 109 K.p. 
pracodawca traci defi nityw-
nie możliwość zastosowania 
kary porządkowej wobec 
pracownika.

Stosownie do art. 110 K.p., 
o zastosowanej karze praco-
dawca zawiadamia pracownika 
na piśmie, wskazując rodzaj 
naruszenia obowiązków pra-
cowniczych i datę dopuszcze-
nia się przez pracownika tego 
naruszenia oraz informując go 
o prawie zgłoszenia sprzeci-
wu i terminie jego wniesie-
nia. Odpis zawiadomienia 
składa się do akt osobowych 
pracownika.

Pracownik ma prawo wnie-
sienia sprzeciwu od nałożonej 
na niego kary porządkowej, 
w sytuacji jej zastosowania z 
naruszeniem prawa. Termin 
złożenia sprzeciwu wynosi 7 
dni od daty zawiadomienia 
pracownika o ukaraniu.

O uwzględnieniu lub od-
rzuceniu sprzeciwu decyduje 
pracodawca po rozpatrzeniu 
stanowiska reprezentującej 
pracownika zakładowej organi-
zacji związkowej. Stanowisko 

organizacji związkowej nie jest 
wiążące dla pracodawcy, ma 
ono jedynie opiniodawczy 
charakter.

Nieodrzucenie sprzeciwu 
w ciągu 14 dni od dnia jego 
wniesienia jest równoznaczne 
z jego uwzględnieniem.

Pracownik, którego sprze-
ciw został odrzucony w całości 
lub w części, może w ciągu 14 
dni od dnia zawiadomienia 
o odrzuceniu tego sprzeci-
wu wystąpić do sądu pracy 
o uchylenie zastosowanej 
wobec niego kary.

Po złożeniu w sądzie pozwu 
o uchylenie bezprawnie nało-
żonej kary porządkowej, sąd 
pracy bada legalność zasto-
sowania kary porządkowej, 
a mianowicie: czy zaistniały 
przesłanki nałożenia na pra-
cownika kary porządkowej, 
a także czy pracodawca do-
chował formalności zwią-
zanych z nałożeniem kary 
(np. obowiązek wysłuchania 
pracownika).

W razie uwzględnienia 
sprzeciwu wobec zastoso-
wanej kary pieniężnej lub 
uchylenia tej kary przez sąd 
pracy, pracodawca jest obo-
wiązany zwrócić pracowni-
kowi równowartość kwoty 
tej kary.

Kodeks pracy w art. 113 
§ 1 przewiduje zatarcie kary 
porządkowej. Zgodnie z tym 
przepisem karę uważa się za 
niebyłą, a odpis zawiadomie-
nia o ukaraniu usuwa z akt 
osobowych pracownika po 
roku nienagannej pracy.

Pracodawca może z włas-
nej inicjatywy lub na wnio-
sek reprezentującej pracow-
nika zakładowej organizacji 
związkowej uznać karę za 
niebyłą przed upływem tego 
terminu.

Również w razie uwzględ-
nienia sprzeciwu przez praco-
dawcę albo wydania przez sąd 
pracy orzeczenia o uchyleniu 
kary, zostaje ona uznana za 
niebyłą, a odpis zawiado-
mienia o ukaraniu powi-
nien zostać usunięty z akt 
osobowych.

ŁUKASZ OBRAŁ
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Odpowiedzialność
porządkowa

Kara porządkowa 
może być 
zastosowana 
wyłącznie po 
uprzednim 
wysłuchaniu 
pracownika. 

Według § 2 art. 100 K.p. pracownik jest obowiązany
w szczególności:
1.  przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy; 
2.  przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie 

pracy porządku; 
3.  przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa

i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych; 
4.  dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz 

zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie 
mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; 

5.  przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 
6.  przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia spo-

łecznego. 
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Kilka dni temu odbyło 
się Walne Zebranie De-
legatów Regionu Śląsko
-Dąbrowskiego NSZZ 
„Solidarność”. Nie ma 
co ukrywać – przebiegło 
w spokojnej atmosferze. 
Przewodniczący Piotr 
Duda zdał sprawozdanie 
z prac zarządu, a delega-
ci je przyjęli. Podobnie 
było z komisją rewizyjną. 
Wszystko zgodnie z pla-
nem. Nawet papu smako-
wało. A w dodatku kwo-
rum przetrwało sjestę. 
Z trudem, bo z trudem, 
ale jednak. Co prawda 
jeden z delegatów przy-
snął podczas wystąpie-
nia gości, ale zdążył się 
ocknąć na prezentację 
szefa. Można by rzec: ma-
linka! Obowiązek spełnio-
ny, zebranko odfajkowa-
ne. Niby wszystko 
w porządku. 

Tylko, czy na pewno tak 
powinno wyglądać związkowe 
zebranie? Tym bardziej, w sy-
tuacji, kiedy za oknem grasuje 

poważny kryzys gospodarczy? 
Nie mam uwag do organizacji 
obrad, która idzie z duchem 
czasu. Multimedialnej wizua-
lizacji przedstawionych treści 
nikt by się nie powstydził. Do 
merytorycznej warstwy spra-
wozdania przewodniczącego 
także nie można się przycze-
pić. Chodzi mi o ducha zjazdu. 
Ducha, którego nie było. Jeśli 
delegaci wrócili do swych 
domostw z poczuciem dobrze 
wykonanego obowiązku, muszę 
wyprowadzić ich z błędu. 

Kochani Koledzy –  popad-
liście w rutynę! Na zjeździe 
nie było żadnej poważnej 
dyskusji o charakterze progra-
mowym. Nie słyszałem, aby 
ktokolwiek próbował zdefi -
niować rolę związku, jaką ma 
pełnić w okresie postępującej 
recesji. Trudne czasy wymaga-
ją trudnych decyzji. Czy „Soli-
darność” ma ślepo protesto-
wać przeciwko każdej próbie 
ograniczania praw pracow-
niczych, czy jest skłonna do 
kompromisów? Czy ten, który 
w określonej sytuacji  zgadza 

się na ograniczenie wyna-
grodzeń pracowników, jest 
rozsądnym związkowcem, czy 
sprzedajną fujarą? Czy mamy 
do upadłego bronić związko-
wych przywilejów, czy gotowi 
jesteśmy do ustępstw? Czy 
wreszcie: jesteśmy samorządni 
i niezależni, czy już politycz-
nie uzależnieni? To tylko kilka 
pytań, na które warto – raz 
do roku – poszukać odpowie-
dzi. Gwarantuję, że jest ich o 
wiele więcej. 

Niestety, brak gorących 
polemik przy zjazdowym mi-
krofonie może świadczyć o 
poczuciu własnej niemocy i 
zwykłym lenistwie. Po co dys-
kutować, skoro i tak nic nie 
zmienimy. Przegłosujmy więc, 
to co trzeba, zjedzmy zupę i 
idźmy na piwo. Dniówka zali-
czona. Jeśli któryś z delegatów 
tak postrzega swą rolę, najle-
piej będzie jak złoży mandat. 
Może na jego miejsce ludzie 
wybiorą kogoś, komu się rze-
czywiście chce? Czas odbudo-
wać tę frakcję!

KUBA SOLIDNY

DZIEŃ świra

Poczucie dobrego 
spełnionego obowiązku?

Dwutygodniowe wakacje 
w słonecznej Turcji zorgani-
zowały wspólnie dla swoich 
członków komisje zakładowe 
NSZZ „Solidarność” z kopalni 
„Kazimierz-Juliusz” w Sos-
nowcu i z dąbrowskiej spółki 
EC Nowa. 

Dodatkową atrakcją wy-
jazdu były liczne wycieczki 
fakultatywne. Na pamiątkę 
pobytu w Turcji wszyscy związ-
kowi turyści z Polski zostali 
uwiecznieni na fotografii  . Na 
zdjęciu prezentują koszulkę z 
wizerunkiem Damiana Jona-
ka, solidarnościowego mistrza 
boksu. Podarowali ją dyrekcji 
hotelu, w którym byli zakwa-
terowani.

– Cieszy nas, że wszyscy 
wrócili bardzo zadowoleni. 
Ze względu na tańsze oferty 
cenowe, wczasy zorganizo-
waliśmy na przełomie maja
i czerwca. To bardzo cenne, że 
podczas wspólnych wyjazdów 
ludzie się ze sobą integrują, 
nawiązują bliskie znajomości. 

Oprócz wakacji, np. corocz-
nych wyjazdów nad polskie 
morze, organizujemy też dla 
naszych członków krótsze 
wycieczki czy wyjścia do te-

atrów – mówi Jacek Rączka, 
wiceprzewodniczący zakłado-
wej „Solidarności” w kopalni 
Kazimierz- Juliusz.

BG

Mistrz został w Turcji

M
imo nie naj-
lepszej aury 
zabawa udała 
się znakomi-
cie. Deszcz 

nie przeszkadzał ani tance-
rzom, ani reprezentantom 
poszczególnych komisji zakła-
dowych stającym na starcie 
kolejnych konkursów. Zresztą 
szybko przestało padać.

Piknikową rywalizację 
tradycyjnie już rozpoczęło 
przeciąganie liny. Tym razem 
triumfowali związkowcy 
z „czerwonych autobusów”, 
rewanżując się siłaczom 
z FUM Poręba za ubiegło-
roczną porażkę. 

Do związkowców z Porę-
by należał natomiast turniej 
rodzinny, polegający na ubie-
raniu „synusiów” (nieco wy-
rośniętych trzeba przyznać) w 
spacerowy strój niemowlaka 
– pielucha, smoczek, kokar-
da – a następnie na biegu tak 
wyekwipowanych „dzieci” na 
czworaka po asfaltowej alejce... 
Tutaj bezkonkurencyjna była 
„rodzina FUM”, czyli obecny 
przewodniczący zakładowej 
„Solidarności” Bronisław 
Jurek i jego poprzedniczka, 
Mirosława Juńczyk.

Choć poszczególne kon-
kursy miały przede wszyst-
kim być dobrą zabawą, to 
wzbudzały ogromne emocje 
kibiców i zaangażowanie star-
tujących. Widać to było m.in. 
podczas sztafety w workach, 
w trakcie której co chwila 
dochodziło do widowisko-

wych upadków na śliskiej, 
mokrej trawie. Do mety jako 
pierwsza dotarła całkowicie 
męska drużyna siewierskiego 
Air Products. Zawodniczkom 
ze „S” Ochrony Zdrowia nie 
pomogło nawet to, że jedna 
z nich startowała... boso. 

– Piknik ma być nie tylko 
świętem, ale i okazją do in-
tegracji związkowców z róż-
nych komisji zakładowych. 
Dlatego, niczym na olimpia-
dzie, liczy się udział w kon-

kursach, choć rzecz jasna 
nie brakuje nagród – mówi 
Małgorzata Benc, szefowa 
Biura Terenowego Śląsko-
Dąbrowskiej „Solidarności” 
w Zawierciu. 

W tym roku po raz pierwszy 
w pikniku wzięli udział związ-
kowcy z nauczycielskiej „S” 
oraz kolejarze z PKP Cargo. Ci 
ostatni zapisali na swoje konto 
również sportowy sukces. Ich 
reprezentantka triumfowała 
w konkursie medycznym, pole-
gającym na... piciu z kroplówki 
pewnego popularnego napoju 
słodowo-chmielowego.

– To jest prawdziwy pik-
nik „Solidarności”, zarów-
no pisanej przez duże, jak
i małe „s” – mówi obecny 
na pikniku wiceszef Zarzą-
du Regionu Sławomir Cie-
biera. – Związkowcy z róż-
nych zakładów, z różnych 
branż, w różnym wieku i do 
tego wspólna, dobra zabawa. 

(ZAW)

Ponad ćwierć tysiąca osób doskonale bawiło się 
podczas sobotniego związkowego pikniku „Solidarności” 
ziemi zawierciańskiej na stadionie w Łazach. 

Podczas pikniku
pokonali deszcz 

Związkowcy i ich rodziny podczas urlopu

Zacięta walka na trasie sztafety w workach

Choć poszczególne 
konkursy miały 
przede wszystkim 
być dobrą zabawą, 
to wzbudzały 
ogromne emocje 
kibiców
i zaangażowanie 
startujących.

Reklama

Fo
to

: a
rc

hi
w

um
Fo

to
: a

rc
hi

w
um


