
W 
uroczystościach 
uczestniczyło 
kilkaset osób 
– związkow-
ców, miesz-

kańców miasta, górników. Wśród 
polityków nie zabrakło dwóch 
najważniejszych – Lecha Kaczyń-
skiego i Jerzego Buzka. 

Obydwaj w swych wystą-
pieniach podkreślali znaczenie 
śląskich protestów w 1980 r. 
Z ust Lecha Kaczyńskiego padły 
jednak też ważne słowa doty-

czące teraźniejszości. Prezydent 
wyraźnie zaznaczył, że dochody 
ze sprzedaży najważniejszych 
zakładów nie mogą być źród-
łem łatania dziury budżeto-
wej. – Dziedziny strategiczne: 
górnictwo i energetyka muszą 
pozostać pod kontrolą państwa. 
Nie oddaje się pereł w koronie, 
tych pereł nikt nie zastąpi. – 
powiedział prezydent.

Do bieżącej sytuacji w górni-
ctwie odniósł się też w powitalnym 
wystąpieniu szef Śląsko-Dąbrow-

skiej „S”. Bezkompromisowo 
wspomniał o prezesie Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej, którego głów-
nym celem w ostatnich miesiącach 
stała się walka z prawami pracow-
niczymi. – Szczególnie upodobał 
sobie związek zawodowy „Soli-
darność” – mówił o Jarosławie 
Zagórowskim Piotr Duda. 

Uroczystości pod pomnikiem 
poprzedziła msza św. w jastrzęb-
skim kościele „na górce”. Nabo-
żeństwo koncelebrował metro-
polita górnośląski abp Damian 
Zimoń.  W trakcie uroczystości 
kilkunastu działaczy opozycji 
solidarnościowych otrzymało 
z rąk Lecha Kaczyńskiego od-
znaczenia państwowe. 

WG
O ROCZNICOWYCH OBCHODACH 
PISZEMY NA STR. 4, 5 I 8. 

55 lat
mija od 

tragicznej katastrofy 
w jaworznickiej 

Upadowej Danuta. 
Zginęło wtedy 

18 górników.
WIĘCEJ » STRONA 3
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Zdzisław Goliszewski: Nieprzemyślany 
projekt podziału Bumaru będziemy 
zdecydowanie blokować.
W REGIONIE » STRONA 3

Damian Jonak: Nasze drogi 
z dotychczasowym promotorem
defi nitywnie się rozeszły.
W REGIONIE » STRONA 8

Reklama

– Śląsk się zmienia, ale to nie oznacza, że górnicy, 
hutnicy i energetycy przestali być potrzebni naszej 
Ojczyźnie – mówił w Jastrzębiu w rocznicę podpisania
Porozumienia Jastrzębskiego prezydent Lech Kaczyński. 

WAŻNE SŁOWA
W JASTRZĘBIU

Foto: archiw
um

Lech Kaczyński 
wyraźnie zaznaczył, 
że prywatyzacja 
nie może być 
źródłem łatania 
dziury budżetowej.

W imieniu Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności” kwiaty 
pod pomnikiem złożył przewodniczący Piotr Duda
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INNI napisali

tyle zdaniem Ministerstwa Pracy i Polity-
ki Społecznej wyniosla w sierpniu stopa 
bezrobocia. To tyle samo co w lipcu. Licz-
ba bezrobotnych wyniosła 1 mln 690,1 
tys. osób.
Resort pracy podaje, że wzrost stopy 
bezrobocia odnotowano w 10 wojewódz-
twach. W pozostałych 6 jego poziom 
się nie zmienił. Największy wzrost był 
w województwie podlaskim, o 1,2 tys. 
osób. Kolejne miejsca zajęły wojewódz-
twa: pomorskie (o 1,5 tys. osób), mało-
polskie (o 1,7 tys. osób), opolskie (o 0,6 
tys. osób). W województwie lubelskim 
odnotowano natomiast spadek liczby 
bezrobotnych - o 0,4 tys. osób.
Liczba ofert pracy zgłoszonych przez 
pracodawców w sierpniu wyniosła - we-
dług danych ministerstwa - 78,9 tys.
i była mniejsza w porównaniu do lipca 
o 1,1 proc. Liczba ofert pracy spadła 
w 10 województwach, najbardziej w 
świętokrzyskim - o 16,1 proc. Najbar-
dziej, o 13,9 proc., wzrosła liczba ofert 
w województwie śląskim.

LICZBA tygodnia

10,8 proc.

Kopalnie pod
młotek? Głośno
o prywatyzacji

M
inisterstwo Skarbu Państwa 
chce przejąć kontrolę nad 
śląskimi spółkami węglowy-

mi! Związkowcy są przeciwni, bo boją 
się, że to wstęp do całkowitej prywa-
tyzacji. – Na to zgody nie będzie – za-
powiadają. 

O planach swojego resortu wobec 
górnictwa napomknęła w piątek wi-
ceminister Joanna Schmid. – Trwają 
prace nad tym, by resort skarbu przejął 
nadzór nad spółkami węglowymi – po-
wiedziała w rozmowie opublikowanej 
przez portal wnp.pl. Zaznaczyła, że 
nie może zdradzić więcej szczegó-
łów, ale to wystarczyło, żeby wokół 
prywatyzacji śląskich kopalń znów 
zrobiło się gorąco. Związkowcy chcą, 
aby tym tematem zająć się 22 wrześ-
nia podczas najbliższego spotkania 
Zespołu Trójstronnego w Warszawie 
(zrzesza pracodawców, związkowców 
i przedstawicieli rządu). O co chodzi? 
Związkowcy obawiają się, że rząd – 
przekazując kopalnie Ministerstwu 
Skarbu – postąpi ze śląskimi spółkami 
węglowymi tak samo jak z kopalnią 
Bogdanka, która po częściowej sprze-
daży akcji zostanie w 2010 roku cał-
kowicie sprywatyzowana.

Wprawdzie niedawny debiut Bog-
danki na Giełdzie Papierów Wartoś-
ciowych zakończył się ogromnym 
sukcesem – na wzroście kursu akcji 
kopalnia zarobiła już ponad 500 mln 
zł, które zamierza przeznaczyć na roz-
wój ścian wydobywczych – ale liderzy 
górniczych związków są przekonani, że 
tego rozwiązania nie należy naśladować. 
– Bogdanka to samodzielna kopalnia, 
której jest po prostu łatwiej. Nasze 
spółki obok bardzo dobrych kopalń 
zrzeszają też słabsze. A co stanie się w 
przypadku całkowitej prywatyzacji? 
Słabsze kopalnie od razu zostałyby za-
mknięte – argumentuje Wacław Czer-
kawski, wiceprzewodniczący Związku 
Zawodowego Górników w Polsce.

W strategii rozwoju górnictwa do 
2015 roku zapowiedziana została 
częściowa (z pozostawieniem pakie-
tu kontrolnego w rękach państwa) 
prywatyzacja Katowickiego Holdingu 
Węglowego oraz Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej. O wprowadzeniu akcji obu 
spółek na giełdę związkowcy nie chcą 
nawet słyszeć. Chyba, że Skarb Państwa 
zachowałby w nich pakiet kontrolny 
na zawsze. – Takiej gwarancji nikt nie 
chce nam jednak dać – przypomina 
Czerkawski. Atmosferę w kopalniach 
dodatkowo podgrzewają pogłoski, 
że KHW mógłby dostać się w ręce 
inwestora strategicznego. To dlatego 
z aplauzem przyjęto zeszłotygodniowe 
słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, 
że nie zgodzi się na prywatyzację, bo 
nie oddaje się pereł w koronie.(…)

» www.gazeta.pl, 6 września 2009, 
Tomasz Głogowski,  

Pracodawcy
i związkowcy za 
likwidacją odgór-
nego wskaźnika 
wzrostu płac
P

racodawcy i związkowcy chcą 
likwidacji od 2010 roku odgór-
nego sposobu ustalania wzrostu 

wynagrodzeń pracowników. Takie 

stanowisko przyjęli przedstawiciele 
obu stron w poniedziałek na po-
siedzeniu plenarnym Komisji Trój-
stronnej. Propozycję popiera także 
strona rządowa.

Przedstawiciele pracodawców 
i związków zawodowych nie ustalili 
natomiast warunków, na jakich spra-
wa płac ma być ustalana w poszcze-
gólnych przedsiębiorstwach.

Od wielkości wskaźnika wzro-
stu płac, zapisywanego corocznie w 
ustawie o negocjacyjnym systemie 
kształtowania wynagrodzeń, zależą 
pensje pracowników przedsiębiorstw 
i spółek Skarbu Państwa. Wskaźnik 
przyjęty na 2010 r. wynosi 1 proc.

Po zlikwidowaniu przepisów 
o odgórnym ustalaniu tego wskaźni-
ka zmiany wysokości wynagrodzeń 
byłyby negocjowane w poszczegól-
nych zakładach. Może okazać się, że 
w efekcie w jednym przedsiębiorstwie 
pensje wzrosną o kilka czy kilkanaście 
procent, w innym zostaną utrzyma-
ne na dotychczasowym poziomie, 
a w jeszcze innym zmaleją.

Jacek Męcina z Polskiej Konfederacji 
Pracodawców Prywatnych Lewiatan 
przyznał, że pracodawcy opowiadają 
się za likwidacją wskaźnika

– Odgórne kształtowanie wysokości 
wzrostu wynagrodzeń powinno być 
zlikwidowane. W ustawie o sporach 
zbiorowych należałoby natomiast 
zapisać, że do 10 lutego każdego 
roku pracodawca musi zasiąść do 
stołu negocjacyjnego z reprezenta-
cją pracowników, by porozumieć się 
w sprawie zmiany wysokości wyna-
grodzeń. Jeżeli tego nie zrobi, będzie 
to podstawą do wszczęcia sporu zbio-
rowego – powiedział na posiedzeniu 
Komisji ekspert Solidarności Zbigniew 
Kruszyński.

Podobnego zdania są przedstawi-
ciele OPZZ i Forum Związków Za-
wodowych. Według nich, koniecz-
ne jest jednoznaczne wskazanie 
w przepisach, że każdego roku sprawa 
płac musi być w przedsiębiorstwach 
omawiana ze związkami lub przed-
stawicielami załogi. (…) 

» Gazeta Prawna, 7 września 2009

TRZY pytania
Irena Kania, sekretarz Regionalnego Sekretariatu Emerytów
i Rencistów Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności” 

Jak człowiek ma co robić, to raźniej się żyje
3 września odebrała pani pod po-
mnikiem w Jastrzębiu z rąk Lecha 
Kaczyńskiego Krzyż Komandorski 
Orderu Odrodzenia Polski…

– Bardzo to przeżywałam i wciąż 
przeżywam. To był jeden z najważ-
niejszych dni w moim życiu. W tym 
wieku, po tylu latach w „Solidarno-
ści”… Po tym, jak nas zatrzymywali 
w stanie wojennym, straszyli, prze-
słuchiwali nago (płacze…). Więc bar-
dzo się ucieszyłam. To było dla mnie 
zaskoczenie, bo mój przewodniczący 
związku z Huty Baildon Andrzej Karol 
już dwa lata temu wystąpił o odzna-
czenie dla mnie. Długo była cisza, aż tu 
nagle kilka dni przed uroczystościami 
w Jastrzębiu kolega mi mówi: Będziesz 
odznaczona… Szok. 
Jakoś specjalnie się pani do tego dnia 
przygotowywała? 

– Oczywiście, ale bardziej tak psy-
chicznie… Do fryzjera chodzę często, 

garsonkę też miałam nową, więc tu nie 
trzeba było biegać na ostatnia chwilę 
i wszystko załatwiać. Ale byłam strasz-
nie nerwowa, nie mogłam w nocy spać. 
No bo jak to – ja, prosty człowiek, idę 
do prezydenta? W dodatku jedyna 
kobieta wśród odznaczonych!? Pan 
prezydent złożył mi życzenia i póź-
niej, jak się ustawialiśmy do wspólnej 
fotografii  , też coś zagadywał. Stał koło 
mnie. To był dla mnie zaszczyt. Zaraz 
dostałam też gratulacje od rodziny. 
Kolega posłał córce i synowi zdjęcia 

z komórki, cieszyli się i byli dumni. 
Wnuk też. 
Dopiero Lech Kaczyński tak często 
odznacza zasłużonych działaczy „Soli-
darności”. Poprzedni prezydenci tego 
nie robili…

– To dla nas – starych działaczy 
„Solidarności” – bardzo ważne. Po 
tylu latach… Jako emeryci jesteśmy 
trochę na boku, mało się o nas dba. 
Ja tam nie narzekam, mam pracę. Ale 
zwłaszcza ci, których zakłady już nie 
istnieją, są trochę pozostawieni sami 
sobie. Trudno im się żyje. A kiedyś 
było inaczej. Jeździło się na strajki, 
negocjacje… W samej Hucie Baildon 
było nas w „Solidarności” 10 tys. No to 
było co robić, pracowało się od rana do 
wieczora! Teraz też chcę być potrzeb-
na, w końcu jestem związkowcem. 
Jak człowiek ma co robić, to jest mu 
raźniej, łatwiej się żyje… 

WG

Jak to – ja, prosty 
człowiek, idę do 
prezydenta? W do-
datku jedyna kobieta 
wśród odznaczonych?! 

„Solidarność” zapowiada protest przed bramą zakła-
du Fiat - GM Powertrain Polska w Bielsku Białej. To 
efekt braku reakcji kierownictwa koncernu na zgło-
szone przez związkowców postulaty. 

Przypomnijmy: członkowie „Solidarności” w koncernie Fiat 
nie mogli 31 sierpnia uczcić rocznicy podpisania Porozumie-
nia Gdańskiego. Wszystko przez decyzję dyr. Maurizio Emo 
dotyczącą usunięcia pamiątkowej tablicy historycznej oraz 
krzyża i ołtarza papieskiego z hali 3D w Bielsku-Białej. Wraz 
z nimi zniknęły nawet położone tam wcześniej kwiaty. 

 „Solidarność” otrzymała już odpowiedź na wysłaną do 
dyrekcji koncernu we Włoszech skargę na dyr. Emo. Związkow-
cy domagali się w piśmie nie tylko zwrotu symboli, ale 
i odwołania dyr. Emo, zaprzestania prześladowania członków 
„Solidarności” oraz podwyżek płac. Włosi przepraszają człon-
ków związku, zapewnili, że chcą rozmawiać, ale o żadnych 
szczegółach nie napisali. „Solidarność” zdecydowała się więc 
nie odwoływać zapowiedzianego wcześniej protestu.

Jak mówi szefowa „Solidarności” w koncernie Wanda Stró-
żyk, protest nie ma jednak charakteru wyłącznie wewnętrzne-
go. Jego celem jest też zwrócenie uwagi na coraz częstsze 
w całym kraju ataki za związki zawodowe. 

– Chodzi o liczne przypadki łamania praw i wolności pracow-
niczych. Prześladowanie członków „Solidarności” to nie jest wy-
łącznie sprawa Fiata. Takie praktyki mają miejsce w większości 
zakładów pracy w Polsce. A przecież „Solidarność” jest jednym 
z głównych elementów systemu ochrony praw pracowniczych 
w naszym kraju – podkreśla Wanda Stróżyk.

Protest przed bielską siedzibą Fiata odbędzie się w piątek 
11 września w godz. od 14. do 15 (od ulicy Warszawskiej). 
Związkowcy apelują o liczny w nim udział, również związkow-
ców z innych zakładów pracy.

W piątek protest
w  bielskim Fiacie

M. in. przeciwko odebraniu tych symboli będą protestować 
członkowie „Solidarności” w Fiacie

Foto: archiw
um

Foto: Marek Jurkowski



Górnicy z Zakładu Górnicze-
go „Sobieski” w Jaworznie, 
władze i mieszkancy miasta 
uczcili kolejną rocznicę naj-
większej tragedii w dziejach 
jaworznickiego górnictwa. 55 
lat temu, w wyniku zalania 
kopalnianego pokładu przez 
wodę, życie straciło 18 gór-
ników Upadowej „Danuta” 
z kopalni „Jan Kanty”. 

Uczestnicy uroczystości, 
wśród których byli również 
związkowcy z „Solidarnośći” 
z ZG „Sobieski”, oddali hołd 
poległym górnikom i złożyli 
kwiaty pod poświęconym 
im pomnikiem w jaworz-
nickiej dzielnicy Dąbrowa 
Narodowa. W kościele pw. 
Matki Bożej Anielskiej odpra-
wiona została msza święta 
w ich intencji. 

55 lat temu ówczesne 
władze kopalni „Jan Kanty”, 
posługując się starymi pla-
nami, nie chciały przyjąć 
do wiadomości, że funkcjo-
nujące na dole pompy nie 
będą w stanie wypompo-
wać ogromu zbierającej się 
wody na wysokości pokładu 
301 i że niebezpieczeństwo 
zalania pokładu 302, gdzie 
pracowali górnicy, jest tylko 
kwestią czasu. Już kilka ty-
godni przed tragedią wśród 
załogi mówiło się o niebez-

pieczeństwie zatopienia 
pokładu. 

– Jak tylko górnicy zje-
chali pod ziemię, w ciągu 20 
minut woda zrównała się z 
powierzchnią, taka to była 
nawałnica. Wtedy liczyło się 
tylko wydobycie. Z trage-
dii uratowało się zaledwie 
kilku górników, którzy byli 
najbliżej powierzchni – 
wspomina major Stanisław 
Pakuła, inicjator uczczenia 
tragedii górników. Jego teść 
też zginął w kopalnianej 
powodzi.

Ciała górników aż sześć 
tygodni pozostawały pod 
wodą. Kolejne przypływy 
uniemożliwiały jej wypom-
powywanie. Gdy wreszcie 
tragicznie zmarli gwarko-
wie zostali wywiezieni na 
powierzchnię, bliscy roz-
poznawali ich wyłącznie 
po znakach szczególnych. 
Pogrzeb mieli katolicki, 
ale tylko dzięki uporowi 
rodzin. W mogiłach po-
chowani zostali po dwóch 
obok siebie. 

BG
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C
hodzi o ustale-
nia, które zapadły 
„pod stolikiem” 
pomiędzy  przed-
stawicielami rządu 

i ZNP w sprawie wysokości 
przyszłorocznych podwy-
żek nauczycielskich wyna-
grodzeń. 

Te uzgodnienia zapadły 
na dzień przed zaplanowany-
mi negocjacjami płacowymi 
pomiędzy stroną społeczną 
a rządową. Wcześniej sta-
nowisko rządu w sprawie 
nauczycielskich podwyżek 
było nieugięte. Ministerstwo 
Oświaty proponowało dla tej 
grupy zawodowej 1-procen-
tową podwyżkę od stycznia 
przyszłego r. i 3-procentową 
od września.  

Lesław Ordon, przewod-
niczący Regionalnego Se-
kretariatu Nauki i Oświaty 
NSZZ „Solidarność” ocenia, 
że informacje o ustalonych 7- 
procentowych podwyżkach 
rzeczywiście mogą brzmieć 
medialnie. Ale zaraz uzu-
pełnia, że zgodnie z umową 
pomiędzy ZNP i rządem, 
nauczyciele na dodatkowe 
pieniądze będą mogli liczyć 
dopiero od września przy-
szłego roku.

– Przez pierwszych osiem 
miesięcy nie dostaną podwy-
żek, a 7-procentowy wzrost 
ich wynagrodzeń od września, 
w skali roku stanowił będzie 
2,3-procentową podwyżkę – 
wyjaśnia Lech Ordon i dodaje, 
że zapowiadana przez rząd 
przyszłoroczna infl acja ma 
wynosić 2,6 proc.- A prze-
cież wzrost cen i drożyzna 
nie pojawią się dopiero we 
wrześniu, ale już w styczniu 
– ostrzega Ordon.

W opinii związkowców 
z oświatowej „S” te pokątne 
uzgodnienia to żaden sukces. 
Wskazują, że nikt nie może 
mieć pewności, że rząd do-
trzyma tej umowy, zwłaszcza 
teraz, gdy w budżecie państwa 
nieoczekiwanie pojawił się 
ponad 50-milionowy defi cyt. 
Przypominają, że w sierpniu 
rząd wycofał się z ubiegło-
rocznej obietnicy przyznania 
nauczycielom  6,5 - procento-

wych podwyżek wynagrodzeń 
w 2009 r. i takich samych w 
2010 r. Wówczas warunkiem 
wzrostu płac pracowników 
oświaty było wprowadzenie 
zmian do Ustawy o Systemie 
Oświaty i Karty Nauczycie-
la, m.in. wprowadzenie od 
września darmowych godzin 
dla nauczycieli, które będą 
musieli odpracowywać w 
ramach swoich etatów.

– Jeżeli rząd nie był w stanie 
dotrzymać obietnicy z ub. roku, 
to jesteśmy w stanie to zrozu-
mieć, ale jednocześnie powinien 
wycofać się z wprowadzonych 
niekorzystnych zmian w pracy 
nauczycieli. O to apelowaliśmy 
już kilkakrotnie, ale do tej pory 
nie ma żadnej reakcji – mówi 
Lech Ordon.  

BEATA GAJDZISZEWSKA

Komplikuje się sytuacja 
w gliwickich Zakładach 
Zbrojeniowych Bumar-Ła-
będy, gdzie w wyniku utra-
ty płynności finansowej
i braku zamówień od polskiej 
armii, do końca września 
pracę straci ok. 800. pra-
cowników. 

Już od kilku miesięcy załoga 
Bumaru pracuje na cztery piąte 
etatów. To efekty drastycznych 
cięć na zmówienia dla pol-
skiej armii, które na początku 
roku wprowadził rząd w bu-
dżecie Ministerstwa Obrony 
Narodowej. Teraz MON nie 
wyraził zgody na włączenie 
do Bumaru, w ramach rządo-
wego programu konsolida-
cji przemysłu zbrojeniowe-
go, Zakładu Zbrojeniowego 
w Siemianowicach. Ta fuzja 
zwiększyłaby możliwości 
produkcyjne obu fi rm. 

Zdzisław Goliszewski, 
przewodniczący „Solidarno-
ści” w Bumarze wskazuje, że 
skutkiem takiej decyzji jest 
również znacznie mniejsza 
niż dotychczas ilość transpor-
terów opancerzonych „Roso-
mak” dla wojska. – Gdyby 
zakład w Siemianowicach 
został włączony do naszej 
grupy, to moglibyśmy reali-
zować większe zamówienia 
dla naszej armii, a także na 

eksport. Zablokowanie fuzji 
skutkować będzie coraz więk-
szym bezrobociem i brakiem 
sprzętu dla wojska – wyrokuje 
Goliszewski. 

Wkrótce po negatywnej 
decyzji MON przedstawi-
ciele Ministerstwa Skarbu 
opracowali koncepcję doty-
czącą wyłączenia z Buma-
ru-Łabędy spółki zajmują-
cej się  produkcją specjalną 
i połączenia jej z zakładem 
w Siemianowicach. W ten 
sposób utworzony zostałby 
nowy podmiot, zajmujący 
się produkcją sprzętu pan-
cernego dla wojska.   

– Ten pomysł świadczy 
o ogromnej nieudolności 
urzędników państwowych w 
realizacji rządowego programu. 
Gdyby projekt się ziścił, to dla 
nas oznaczać będzie likwidację 
produkcji sprzętu pancernego. 
O wiele prostsze jest włączenie 
Siemianowic do naszej grupy. 
Przecież ten nowy podmiot 
miałby produkować to samo, 
co nasz zakład w Łabędach, 
który w ten sposób zostanie 
skazany na śmierć. Taki nie-
przemyślany projekt będzie-
my zdecydowanie blokować 
– zapowiada Goliszewski.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Rozmowy na temat paktu 
socjalnego rozpoczęła we 
wtorek „Solidarność” FUM 
Poręba z przedstawiciela-
mi grupy APZ, mającej być 
nowym inwestorem w tym 
jednym z najstarszych za-
kładów przemysłowych 
w naszym regionie. 

Zmiana właściciela ma 
uratować spółkę o 211-letniej 
tradycji. Zakład balansuje na 
granicy bankructwa, ch oć 
cały czas produkuje nowo-
czesne obrabiarki, znajdujące 
odbiorców na światowych 
rynkach.

– Zasadnicze znaczenie 
mają gwarancje zatrud-
nienia – mówi Bronisław 
Jurek, przewodniczący 
„Solidarności” FUM Po-
ręba. – Naszym celem jest 
utrzymanie miejsc pracy 
oraz zapewnienie załodze 

godnych i terminowych 
wypłat.

Każdy z 350 obecnie za-
trudnionych w FUM Poręba 
pamięta pensje wypłacane 
w ratach i to z kilkumie-
sięcznym poślizgiem. Błędy 
w zarządzaniu odbijały się 
nie tylko na bilansie spółki, 
ale również portfelach jej 
pracowników.

– Tylko dzięki deter-
minacji załogi, broniącej 
swoich miejsc pracy, ten 
zakład jeszcze istnieje – 
dodaje Małgorzata Benc, 
szefowa Biura Terenowego 
Śląsko-Dąbrowskiej „So-
lidarności” w Zawierciu. 
– To pracownicy gotowi 
byli na wiele wyrzeczeń. 
To związkowcy walczyli u 
ministerialnych urzędni-
ków o przyznanie spółce 
pomocy publicznej.

Tymczasem Skarb Państwa 
cały czas był większościowym 
(86 proc.) i niestety pasywnym 
udziałowcem w FUM Poręba. 
Dopiero jesienią ubiegłego 
roku przekazał swoje udziały 
Agencji Rozwoju Przemy-
słu (ARP), która rozpoczęła 
poszukiwanie inwestora. 
Z trójki oferentów wybrano 
APZ, które miało na koncie 
skuteczne wyprowadzenie 
z fi nansowej zapaści miko-
łowskiej Mifamy. Pracownicy 
liczą, że ARP lepiej wybrało 
inwestora niż Ministerstwo 
Skarbu Państwa od kilku 
lat prezesów FUM Poręba. 
Zmieniali się oni regularnie 
co rok, wprowadzając spółkę 
w coraz większe długi. Jak 
widać ilość prezesów, nie-
stety, w żaden sposób nie 
przechodziła w jakość.

(ZAW)

Związek Nauczycielstwa Polskiego po raz kolejny 
zdradził interesy nauczycieli i złamał zasady uczciwego 
dialogu – oceniają związkowcy z oświatowej „Solidarności”.

Niepewne podwyżki
dla nauczycieli

Nie ma zgody
na zbrojeniową fuzję

Szansa na ratunek dla Poręby

Wtedy liczyło się
tylko wydobycie

Zgodnie z umową pomiędzy ZNP i rządem nauczyciele na dodatkowe 
pieniądze będą mogli liczyć dopiero za rok

Foto :internet

Pokątne 
uzgodnienia 
ZNP z rządem to 
żaden sukces – 
podkreśla oświatowa 
„Solidarność”.

Delegacja „Solidarności” z ZG „Sobieski” złożyła kwiaty pod
pomnikiem Poległych Górników  

Foto: archiwum

Zablokowanie fuzji skutkować będzie coraz większym 
bezrobociem i brakiem sprzętu dla wojska – uważa Goliszewski

Foto: internet
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Ś
ląsk się zmienia ale 
to nie oznacza, że 
górnicy, hutnicy i 
energetycy przestali 
być potrzebni naszej 

Ojczyźnie – mówił w Jastrzę-
biu w rocznicę podpisania 
Porozumienia Jastrzębskiego 
prezydent Lech Kaczyński. 
W obchodach uczestniczyło 
kilkaset osób - związkowców, 
polityków, mieszkańców 
miasta i górników jastrzęb-
skich kopalń. 

Lech Kaczyński, jako 
pierwszy urzędujący pre-
zydent, pojawił się na uro-
czystościach w Jastrzębiu 
Zdroju. W wystąpieniu pod 
pomnikiem przypomniał o 
znaczeniu strajków w ślą-
skich kopalniach. – 29 lat 
temu strajkowała stocznia w 
Gdańsku, strajkowała Gdy-
nia i Szczecin. Czekaliśmy 
na Śląsk i doczekaliśmy się. 
Było wiadomo, że bez Śląska 
pełnego sukcesu nie będzie. 

Taka była jego rola w tamtej 
Polsce, taka rola jest i będzie 
w przyszłości - mówił prezy-
dent, przypominając o zna-
czeniu postulatów zgłasza-
nych w 1980 r. w Jastrzębiu. 
– Tutaj, w Jastrzębiu nastąpiło 
dopełnienie, które pozwoliło 
odnieść sukces całej Polsce. 
Przypomniał, że „Solidarność” 
to był czyn milionów ludzi, 
milionów Polek i Polaków, 
którzy potrafi li zmienić ob-
licze Polski, Europy i świata. 
– Polacy muszą być z tego dumni i nie mogą o tym za-

pominać – powiedział.

Pod pomnikiem o górnictwie
Lech Kaczyński odni ósł się 
również do rządowych planów 
prywatyzacyjnych. Podkre-
ślił, że dochody ze sprzedaży 
najważniejszych zakładów 
nie mogą być źródłem łatania 
dziury budżetowej. – Dziedziny 
strategiczne: górnictwo i ener-

getyka muszą pozostać pod 
kontrolą państwa. Nie oddaje 
się pereł w koronie, tych pereł 
nikt nie zastąpi – powiedział 
prezydent. Podkreślił również, 
że największym zagrożeniem 
dla ludzi żyjących z pracy jest 
bezrobocie, a rolą związku walka 
o miejsca zatrudnienia.

Do bieżącej sytuacji w górni-
ctwie odniósł się też w powital-
nym wystąpieniu szef Śląsko-

Dąbrowskiej „Solidarności” Piotr 
Duda. Wspominając protesty 
sprzed 29 lat, zwrócił uwagę, że 
dziś jastrzębskich górników nie 
traktuje się już jak bohaterów. 
- Dzisiaj na bohatera kreuje się 
prezesa Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej, który nie walczy o prawa 
pracownicze, ale z prawami 
pracowniczymi, a szczególnie 
upodobał sobie związek zawo-
dowy „Solidarność” - powiedział 
Piotr Duda. Zgromadzeni przed 
pomnikiem nagrodzili te słowa 
brawami. 

O znaczeniu śląskiego prote-
stu przed 29 laty przypominał 
też obecny w Jastrzębiu prze-
wodniczący Parlamentu Euro-

pejskiego Jerzy Buzek. - Tutaj 
ostatecznie zadecydowały się 
losy Polski. To prawda, czeka-
no na nas w całym kraju, ale 
takie są nasze obyczaje tu na 
Śląsku, że długo się przekonu-
jemy, ale jak się przekonamy 
to stoimy twardziej, niż gdzie 
indziej – zapewniał Jerzy Buzek. 
Nawiązał również do strajków 
1988 roku. – Powiedzmy to 
szczerze, tylko dlatego, że na tej 
kopalni wytrwano przez kilka 
tygodni, podpisano ugodę. W 
wyniku tej ugody wygraliśmy 
4 czerwca – dodał.

Przysięgi dotrzymamy 
Szef Komisji Krajowej „Soli-
darności” Janusz Śniadek pod-
kreślił natomiast, że pomimo 
wielu ról, jakie w ostatnich 
latach pełniła „Solidarność”, 
pozostała ona przede wszyst-
kim związkiem zawodowym. 
Zwrócił uwagę na ostatnie ataki 
na związek. Jak powiedział, 
tegoroczne obchody roczni-
cy przebiegają pod znakiem 
prób odebrania związkowi 
jego symboli. - Nie sprzenie-
wierzymy się „Solidarności”, 
dotrzymamy przysięgi, choć 
wokół nas rusza antyzwiązko-
wa ofensywa. Również tutaj 
w Jastrzębiu, gdzie mówi się 
kłamliwie, że związki zawo-
dowe to relikt PRL - mówił 
szef „Solidarności”. 

Podczas uroczystości kil-
kunastu działaczy opozycji 
solidarnościowej z lat 80. 
otrzymało z rąk prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego odzna-
czenia państwowe.

RED.

Znaczenie protestów w 1980 r. na Śląsku, rosnąca antyzwiązkowa presja oraz kwestie prywatyzacji 
górnictwa to najważniejsze wątki, które zdominowały rocznicowe obchody w Jastrzębiu Zdroju.

OBCHODY W CIENIU ATAKÓW 
NA PRAWA PRACOWNICZE

Prezydent Rzeczypospolitej 
LECH KACZYŃSKI
Ci którzy sądzą, że Polska 
może funkcjonować bez 
jedynego surowca energe-
tycznego, którego ma pod 
dostatkiem, czyli węgla, 
mylą się bardzo.

Ci, którzy sądzą, że dobrze 
by było kopalnie sprywatyzo-
wać też się mylą. Gospodarka 
w Polsce jest gospodarką rynko-
wą i taka powinna być, ale to 
nie oznacza, że prywatyzować 
można wszystko. Dziedziny stra-

tegiczne: górnictwo i energety-
ka muszą pozostać pod kontrolą 
państwa, a już absurdem są 
takie prywatyzacje, które ozna-
czają przeniesienie własności 
z Rzeczpospolitej na inne pań-
stwo. To nie jest dobra droga. 
W Polsce być może jeszcze nie 
mało jest do sprywatyzowa-
nia, ale na pewno nie to, co 
dzisiaj jest planowane. Bo nie 
oddaje się pereł w koronie, tych 
pereł nikt nie zastąpi. Jestem 
najgłębiej przekonany, że droga 
przyspieszonej prywatyzacji nie 

może być drogą uzupełnienia 
dziury w budżecie państwa.

Przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego 
JERZY BUZEK
Padły dzisiaj ważne słowa 
o wolności, o którą wal-
czyliśmy, o godności, 
solidarności i odpowie-
dzialności. Wolność bez 
odpowiedzialności nie 
może być realizowana 
w sposób jasny z pożyt-
kiem dla wszystkich. Od-

powiedzialność jest oczeki-
wana wobec każdego. Żyjemy 
dzisiaj w świecie demokracji 
i gospodarki, która często jest 
trudna. Jeszcze długo będzie-
my musieli walczyć o to, żeby 
nasz kraj przypominał wiele 
bogatych ojczyzn, które miały 
szczęście być po innej stronie 
żelaznej kurtyny. Ale pamięta-
jąc o tym, jak wiele sami wło-
żyliśmy w to, aby być wolnymi, 
pamiętajmy także, że przy-
szłość należy do nas i do na-
szych dzieci. (...)Możemy dzisiaj 

wiele zdziałać, wiele zmienić, 
także w Unii, w której jesteśmy.

Przewodniczący Śląsko-
Dąbrowskiej „Solidarności” 
PIOTR DUDA
Są w naszej ukochanej 
Ojczyźnie miejsca, w któ-
rych w sposób szczególny 
29 lat temu walczono o 
wolność, z bohaterstwem 
walczono o wolne związ-
ki zawodowe, ale przede 
wszystkim o prawa pra-
cownicze.

Stoczniowcy z Gdańska, 
Szczecina i górnicy z Ja-
strzębia byli na ustach całej 
Polski, Europy i świata. Byli 
bohaterami. Dziś, po 29 la-
tach, cóż takiego się stało, że 
ci sami stoczniowcy w ciszy 
walczą o swoje miejsca pracy, 
niejednokrotnie nazywani 
chuliganami i rozrabiakami. 
Tu w Jastrzębiu, górnicy z ja-
strzębskich kopalń nie są już 
nazywani bohaterami. Nie 
mówi się o nich, że walczyli 
o prawa pracownicze.

Umowy społeczne 1980 roku – narodowe i europejskie 
dziedzictwo
Uroczystości pod pomnikiem poprzedziła msza św. w jastrzęb-
skim kościele „na górce”, który w latach 80 był swoistym azy-
lem dla solidarnościowej opozycji. Nabożeństwo koncelebro-
wał metropolita górnośląski abp Damian Zimoń.  – Protest 
robotników Wybrzeża znalazł swoje ostateczne dopełnienie 
w proteście robotników z Górnego Śląska. Zryw społeczny, 
powstanie „Solidarności”, podpisanie umów społecznych – 
to niewątpliwie  wydarzenia, które należą już do naszego 
narodowego i europejskiego dziedzictwa i nie wolno nam ich 
nigdy zatrzeć w pamięci – mówił arcybiskup.

Lech Kaczyński, 
jako pierwszy 
urzędujący 
prezydent, pojawił 
się na obchodach 29 
rocznicy podpisania 
Porozumienia 
Jastrzębskiego.

Dary ołtarza od Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności” przyjmuje 
abp Damian Zimoń

Foto: archiwum

Pod pomnik Porozumienia Jastrzębskiego dobiegli uczestnicy sztafety szlakiem jastrzębskich kopalń

Foto: archiw
um

Uczestników uroczystości witali szef „Solidarności” w kopalni 
„Zofi ówka” Roman Brudziński, Piotr Duda i prezydent Jastrzębia 
Marian Janecki

Foto: archiwum

W uroczystościach uczestniczyli związkowcy, mieszkańcy miasta i politycy

Foto: archiwum
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IRENA KANIA – w 1980 r. 
współzałożycielka „Solidarno-
ści” w Hucie Baildon w Kato-
wicach i jedyna kobieta 
w zakładowym komitecie 
strajkowym. Internowana 
w stanie wojennym. Obecnie 
łączy funkcje skarbnika i se-
kretarza Regionalnego Sekre-
tariatu Emerytów i Rencistów 
NSZZ „Solidarność”.

LESZEK WITELUS – w 1980 
r. założyciel „Solidarności” 
w KWK „Czerwone Zagłębie”, 
członek Prezydium ówczesnej 
Krajowej Komisji Koordynacyj-
nej Sekcji Górnictwa. W stanie 
wojennym internowany. Za 
zgodą kolegów z podziemnej 
„S” wyjechał do USA, gdzie 
był jednym z współzałożycieli 
„Solidarności Los Angeles” 
i „Solidarności Kalifornia”, prze-
kazujących do kraju środki na 
działalność podziemnej „S”.  
Do Polski wrócił w 1989 r., po 
ponownej legalizacji związku.

RYSZARD NIKODEM 
– od 1980 r. członek „S” 
w FSM, pierwszy wiceprzewod-
niczący Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego NSZZ „S”, 
w stanie wojennym internowa-
ny, następnie wyemigrował 
z Polski do USA, do kraju wró-
cił trzy lata temu. Na emigracji 
był jednym z założycieli i prze-
wodniczącym „Solidarności Los 
Angeles” i „Solidarności Kalifor-
nia”. Był członkiem Kongresu 
Polonii Amerykańskiej Płd. 
Kalifornii, w którym zajmował 
się zbiórką leków i sprzętu me-
dycznego dla Polski.

JERZY SONEK – w 1980 r. 
współzałożyciel „Solidarności” 
w Hucie Baildon w Katowi-
cach, więziony w stanie wo-
jennym w zakładzie karnym w 
Strzelcach Opolskich. Po 1989 
r. pełnił funkcję wiceprzewod-
niczącego Komisji Zakładowej 
NSZZ „S” w Hucie Baildon. 
Obecnie jest wiceprzewodni-
czącym Regionalnego Sekre-
tariatu Emerytów i Rencistów 
NSZZ „Solidarność”.

 
LEONARD WARDA – 
w 1980 r. jeden z organiza-
torów pierwszego na Śląsku 
dużego strajku w Fabryce 
Zmechanizowanych Obudów 
Ścianowych Fazos w Tarnow-
skich Górach. Po zalegalizowa-
niu związku pełnił w zakładzie 
funkcję wiceprzewodniczące-
go „Solidarności”. W stanie 
wojennym współorganizował 
strajk w Fazosie, za co został 
sądownie skazany na 3,5 r. 
pozbawienia wolności. Więzie-
nie opuścił na mocy amnestii 

w 1983 r. i w podziemiu kon-
tynuował aktywną działalność 
związkową. W kwietniu 1989 
r. był jednym z założycieli „S” 
w „AZ” Spółce z o.o. w Tar-
nowskich Górach-Miasteczko 
Śląskie. Od lipca 1995 r. jest 
członkiem Związku Więźniów 
Politycznych Okresu Stanu Wo-
jennego. 

STANISŁAW CZARNOTA 
– w 1980 r. założyciel i pierw-
szy przewodniczący „S” 
w KWK „Jaworzno”, delegat na 
I Zjazd „S”. Po internowaniu 
w stanie wojennym podej-
muje decyzję o emigracji do 
USA, gdzie wraz z kolegami 
zakłada „Solidarność Kalifor-
nia”. Był współorganizato-
rem obchodów 25-lecia „S” 
w Los Angeles. Jednym wielu 
zainicjowanych przez niego 
przedsięwzięć kulturalnych i 
edukacyjnych promujących 
„S” był ubiegłoroczny konkurs 
wiedzy o „S” zorganizowany 
w jaworznickich szkołach. Dla 
zwycięzcy ufundował I nagro-
dę – miesięczny pobyt w USA

JAN MAZURKIEWICZ
– w latach 80. za działal-
ność opozycyjną zwolniony 
z pracy w Bumarze-Łabedy 
w Gliwicach. Zorganizował 
blisko 300 spotkań w ramach 
Duszpasterstwa Ludzi Pracy. 
Zaangażował się w organiza-
cję Tygodni Kultury Chrześ-
cijańskiej, powołał Latający 
Uniwersytet. W 1989 r. brał 
udział w pracach Okrągłego 
Stołu przy „stoliku ekologicz-
nym”. W tym samym roku 
został przewodniczącym Ko-
mitetu Obywatelskiego okręgu 
gliwicko-zabrzańskiego, orga-
nizując pierwsze wolne wybo-
ry. Za swoją działalność został 
dwukrotnie nagrodzony przez 
Fundację Polcul.  

MICHAŁ LUTY – w 1980 r. 
współzałożyciel związku i czło-
nek w IPTiF; w 1981 oddele-
gowany do pracy w Zarządzie 
Regionu, współorganizator i 
kierownik Wszechnicy Górno-
śląskiej. 1 II 1982 internowa-
ny w Ośr. Odosobnienia 
w Strzelcach Opolskich, na-
stępnie w Zabrzu-Zaborzu 
i Grodkowie. W latach 80. 
współpracownik RKW, odpo-
wiedzialny za druk „Głosu 
Śląsko-Dąbrowskiego”; w 
1983 współorganizator Dusz-
pasterstwa Ludzi Pracy przy 
kościele Podwyższenia Św. 
Krzyża w Gliwicach. W XII 
1983 aresztowany m.in. pod 
zarzutem kradzieży maszyn 
poligrafi cznych z Huty Katowi-
ce, przetrzymywany ponad rok 

w katowickim areszcie. 
W marcu 1985 skazany na 3 
lata więzienia, zwolniony w 
VII 1985 na mocy amnestii. 
1989-1990 członek ZR Śląsko
-Dąbrowskiego „S”. W latach 
2000-2002 i 2006-2008 wi-
ceprezydent Katowic.

JÓZEF ŁOPATKA – w latach 
1971–81 zatrudniony w PKP 
w Bielsku Białej. Działacz 
„Solidarności” od 1980 roku, 
pierwszy wiceprzewodniczący 
KZ w swoim zakładzie pracy. 
Po 13 grudnia 1981 r. od-
szedł z PKP i ukrywał w domu 
sztandar „Solidarności”. Orga-
nizator konspiracyjnych struk-
tur Związku.  Aresztowany
i skazany na 5,5 roku więzie-
nia za organizowanie „akcji 
protestacyjnej przeciwko sta-
nowi wojennemu”.

JULIAN PICHUR – wziął na 
siebie odpowiedzialność za 
zorganizowanie strajku w Biel-
skiej Fabryce Armatur „BEFA”.  
Jeden z pierwszych działaczy 
„Solidarności” Podbeskidzie 
skazanych w stanie wojennym.

BOGUSŁAW ŚWIATOWIEC 
– W „Solidarności” od wrześ-
nia 1980 roku. W 1980 i 
1981 roku uczestnik strajków 
w kopalni Jastrzębie. Działacz 
podziemnej „Solidarności”, 
drukarz i kolporter ulotek na 
terenie KWK Moszczenica i 
KWK Jastrzębie. Uczestnik 
strajku w kopalni Jastrzębie w 
1988 roku, członek Tymczaso-
wej Komisji Zakładowej NSZZ 
„S”. W 1989 r. członek KO w 
Jastrzębiu Zdroju. W latach 
1989-2002 członek Komi-
sji Zakładowej, 1988 – 89 
skarbnik KZ, członek Komisji 
Interwencji i Praworządności. 
Od 2002 r. przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej przy KZ. Na 
emeryturze od grudnia 2006 r.

MAREK SKWARCZYŃSKI – 
Współorganizator strajku 
w Fabryce Zmechanizowanych 
Obudów Ścianowych Fazos w 
Tarnowskich Górach. Współ-
organizator i wiceprzewodni-
czący MKK, następnie MKZ w 
Tarnowskich Górach. Uczestnik 
strajku w zakładzie w 1981 
r. Aresztowany i osadzony w 
areszcie w Zabrzu. W lutym 
1982 r. skazany na 3,5 roku 
więzienia i 2 lata pozbawienia 
praw publicznych. Zwolniony 
na mocy aktu łaski Rady Pań-
stwa. Zwolniony z pracy.

ANDRZEJ KISIELIŃSKI 
(pośmiertnie) – Uczestnik 
strajków w Hucie Katowice w 
1980 i 1981 roku. Internowa-

ny w sierpniu 1982 roku 
i więziony w Ośrodku Od-
osobnienia w Zabrzu-Zaborzu. 
Zwolniony w grudniu 1982 r., 
wyrzucony z pracy. Ponownie 
aresztowany w grudniu 1983 
r. pod zarzutem kradzieży ma-
szyn drukarskich i przekazania 
ich podziemiu. Przewiezio-
ny do aresztu w Katowicach, 
skazany na 3 lata więzienia 
i 60 tys. grzywny. Zwolniony 
następnego dnia po ogłosze-
niu wyroku. W latach 1982-
89 współpracownik „Wolne-
go Związkowca” oraz „Głosu 
Śląsko-Dąbrowskiego”.

WŁADYSŁAW ROSICKI 
(pośmiertnie) – Uczestnik straj-
ku w Hucie Katowice w 1980 
roku, a następnie przewodni-
czący Komisji Wydziałowej „S” 
Wydziału Przewozów Stalowni 
i Ogólnohutniczych T-24 Za-
kładu Transportu Kolejowego. 
Współorganizator strajku w 
hucie w grudniu 1981 r. Tym-
czasowo aresztowany i zwolnio-
ny z pracy. Skazany na 5 lat i 6 
miesięcy pozbawienia wolno-
ści, 4 lata pozbawienia praw 
publicznych i 15 tys. grzywny. 
Internowany w Ośrodkach Od-
osobnienia w Raciborzu, Wroc-
ławiu i Strzelinie. Działacz pod-
ziemnych struktur „S” w Hucie 
Katowice, aktywny uczestnik 
Duszpasterstwa Ludzi Pracy.

KRZYSZTOF ZAKRZEWSKI 
(pośmiertnie) – Uczestnik 
strajków w KWK Manifest 
Lipcowy w 1980 i 1981 
roku. W latach 1986-88 
współpracownik podziemnych 
struktur w kopalni. 1987-88 
członek TKZ, kolporter prasy 
podziemnej. W maju 1988 
roku współzałożyciel jawnej 
KZ „S”, współinicjator wnio-
sku do Sądu Wojewódzkiego 
w Katowicach o rejestrację 
NSZZ „Solidarność” w kopal-
ni. 17 VIII – 3 IX przewodni-
czący MKS, następnie MKZ. 
Zwolniony z pracy w trak-
cie strajku, przywrócony po 
trzech miesiącach.

– Ktoś mógłby pomyśleć, 
że każdy z nas odegrał 
tylko malutką cząstkę na 
rzecz wolności, ale setki 
tych cząstek doprowadziły 
do tego, że dzisiaj żyjemy w 
wolnej Polsce – powiedział w 
imieniu odznaczonych Ryszard 
Nikodem. Podkreślił, że order 
przyznany przez Prezydenta 
RP jest wysokim dowodem 
uznania dla każdej z uhono-
rowanych osób oraz dla tych, 
którzy działali razem z nimi.

Działacze opozycji odznaczeni przez Prezydenta RP:
Podczas uroczystości pod pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego prezydent Lech Kaczyński uhonorował kilkuna-
stu działaczy „Solidarności” z lat. 80. Odznaczenia państwowe otrzymali:

Foto: archiwum

Rocznicę 
uświetni-
ła obecność 
Kompanii 
Honorowej 
Wojska 
Polskiego

Foto: archiw
um

Odnaczenie z rąk Lecha Kaczyńskiego przyjmuje Michał Luty

– Europa 
pamięta 
o podpisanym 
tu porozumie-
niu – zapew-
niał szef 
Parlamentu 
Europejskiego 
Jerzy Buzek

Foto: archiw
um

Uroczystości przebiegały pod czujnym okiem ofi cerów BOR-u

Foto: archiw
um

– Dotrzymamy przysięgi, choć wokół nas rusza antyzwiązkowa 
ofensywa – zapewniał szef „Solidarności” Janusz Śniadek

Foto: archiw
um

Lech Kaczyński składa kwiaty pod pomnikiem Porozumienia
Jastrzębskiego

Foto: archiw
um
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P
ołożony między Kato-
wicami, Chorzowem 
i Siemianowicami 
Śląskimi Wojewódzki 
Park Kultury i Wy-

poczynku jest obiektem przy-
rodniczo-rekreacyjnym, który 
od lat przyciąga mieszkańców 
okolicznych miejscowości, 
oferując liczne atrakcje. Swo-
isty mikroklimat sprawia, że 
na terenie Parku żyją różne 
gatunki zwierząt m.in. zające 
i bażanty. Doskonałym miej-
scem na rodzinne spacery jest 
także Śląski Ogród Zoologicz-
ny, przez lata będący częścią 
Parku. Śląskie ZOO pełni także 
funkcje dydaktyczne. Może po-
szczycić się hodowlą zwierząt 
znajdujących się w Czerwonej 
Księdze, czyli zagrożonych 
wyginięciem.

Na  terenach zdegradowanych 
ekologicznie
Dzisiaj niechętnie wspomina-
my „lata czynów społecznych” 
i cieszymy się, że przeszły już 
do lamusa historii. Należy jed-
nak przypomnieć, że budowie 
Parku, od samego początku, 
czyli od 1951 roku towarzy-
szyło ogromne zainteresowa-
nie mieszkańców okolicznych 
miejscowości i wiele prac wy-
konanych zostało właśnie w 
taki sposób.

Szczycimy się tym, że po-
wstanie WPKiW było jedną 
z pierwszych prób w powo-
jennej Europie przywrócenia 
ludziom i przyrodzie terenów 
zdegradowanych przez dzia-
łalność przemysłową. – Teren, 
na którym Park został wybu-
dowany w 75 proc. pokryty 
był hałdami, odpadami po-
górniczymi, zapadliskami, 
bagnami, wysypiskami i bie-
daszybami. Resztę pokrywały 
pola i pojedyncze karłowate 
drzewa – czytamy na stronach 
internetowych Parku.

Budowa parku rozpoczęła 
się w 1951 r., kierował nią gen. 

Jerzy Ziętek. W krótkim czasie 
„księżycowy krajobraz zmienił 
się w zieloną wyspę Górnego 
Śląska”.

3,5 miliona drzew i krzewów
Podczas budowy Parku prze-
mieszano ok. 3,5 mln metrów 
sześciennych ziemi, dowiezio-
no pół miliona metrów sześ-
ciennych torfu i ziemi rodnej. 
W pierwszych latach budowy 
posadzono 3,5 mln drzew i krze-
wów w 70 gatunkach. Były to 
m.in. topole, wierzby, brzozy, 
czeremchy i bez czarny – gatunki, 
które odznaczają się odpornoś-
cią na zanieczyszczenia prze-
mysłowe i dość szybko rosną. 
W miarę jednak jak Park się 
zmieniał popularne gatunki 
drzew zastępowane były ga-
tunkami szlachetnymi: lipami, 
dębami, bukami, klonami i jesio-
nami oraz drzewami iglastymi. 
W latach 70-tych w WPKiW za-
trudnionych było ponad 1300 
pracowników, aż 500 z nich 
zajmowało się zielenią.

Największe rosarium w Polsce
Na terenie WPKiW znajduje się 
największa w Polsce i jedna z 
większych w Europie kolekcja 
róż. Powstała dzięki inicjaty-
wie Polskiego Towarzystwa 
Miłośników Róż. – Rosarium 
na chwilę obecną posiada 280 
odmian róż nowej kolekcji, 
co daje około 30000 tysięcy 
krzewów – informuje WPKiW. 
Uroczyste otwarcie różanego 

ogrodu miało miejsce w czerw-
cu 1968 roku i było połączone 
z Pierwszą Międzynarodową 
Wystawą Róż.

Górnośląski Park Etnografi czny
i inne atrakcje
Większość obiektów znajdują-
cych się na terenie Górnoślą-
skiego Parku Etnografi cznego 
pochodzi z XIX w. Odtwo-
rzono tutaj zagrody, które 
nawiązują do tradycyjnego, 
ludowego budownictwa. Za-

bytki pochodzą z pięciu pod-
regionów Górnego Śląska: 
beskidzkiego, podgórskiego, 
pszczyńsko-rybnickiego, prze-
mysłowego i lublinieckiego 
oraz z Zagłębia Dąbrowskie-
go. Oprócz zagród na terenie 
Parku można podziwiać m.in. 
kapliczki przydrożne, spichle-
rze, garbarnię i karczmę. W 
centralnym miejscu położo-
ny jest kościółek pw. Józefa 
Robotnika.

Jedną z atrakcji WPKiW 
jest Planetarium, odwiedza-
ne przez całe rodziny i przez 
uczniów śląskich szkół. Nie 
można nie wspomnieć także 
o wystawach kwiatów i ogro-

dów organizowanych regu-
larnie w hali wystawowej 
Kapelusz.

OPR. AK 
Źródło: strona internetowa 
Parku

Należy do jednego z największych parków miejskich w Europie, ze względu na swoją różnorodność jest dosko-
nałym miejscem wypoczynku dla mieszkańców Śląska.

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku
– oaza zieleni w centrum aglomeracji

Mimo wielu trudności, 
zmian właścicielskich 
i problemów 
fi nansowych wciąż 
pozostaje jednym 
z najbardziej 
atrakcyjnych miejsc 
w sercu naszej 
aglomeracji.

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku powstał na terenach zdegradowanych przez działalność przemysłową

Foto: archiwum

24 i 25 września na tere-
nie ośrodka sportowo-re-
kreacyjnego Dolomity w 
Bytomiu odbędzie się „Noc 
Nietoperzy”.  Zorganizują 
ją miłośnicy i znawcy tych 
ssaków, zrzeszeni w Spo-
łecznym Ruchu Ekologiczno
-Rekreacyjno-Sportowym 
działającym w Bytomiu.

Dotację na ten cel w 
wysokości blisko 17 tys. 
zł przekazał Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach..

– Znajduje się tu część 
jednego z największych 
systemów podziemnych 
na świecie. Zawierającego 
setki kilometrowych pod-
ziemnych chodników i 
wyrobisk będących pozo-
stałością po wielowieko-
wej eksploatacji górniczej 
wapieni kruszconośnych. 
Cechuje je ciekawy układ 
biocenotyczny i unikatowe 
walory przyrodnicze. Sza-
cuje się, że w bytomskich i 
tarnogórskich podziemiach 
zimuje co najmniej kil-

kanaście tysięcy nietope-
rzy – czytamy na stronach 
WFOŚiGW.

Jest to jedno z najwięk-
szych zimowisk nietope-
rzy w Polsce, w którym 
występuje 10 gatunków 
tych ssaków. Data „Nocy 
Nietoperzy” wybrana zo-
stała nieprzypadkowo. – 
W okolicach 25 września, 
gdy następuje zrównanie 
dnia z nocą nietoperze roz-
poczynają przygotowania 
do 6-miesięcznej hibernacji 
– wyjaśnia Fundusz. Zda-
niem organizatorów, data 
ta jest doskonałą okazją 
do „propagowania ochro-
ny nietoperzy, przełamy-
wania stereotypów na ich 
temat i przypominania, że 
w przyrodzie pełnią bardzo 
ważną rolę”.

„Nocy Nietoperzy” ma 
przede wszystkim przy-
bliżyć wiedzę na temat 
tej grupy ssaków, dlatego 
zaplanowane zostały rów-
nież pokazy i prelekcje oraz 
wystawy i wycieczki dla 
młodzieży.

Na terenie WPKiW znajduje się największa w Polsce i jedna z 
większych w Europie kolekcja róż

„Noc Nietoperzy” 
w bytomskich Dolomitach

Drzewa i krzewy ozdobne 
w Parku 
Na terenie WPKiW możemy spotkać 342 taksony 
drzew i krzewów. Znajdujące się tutaj drzewa i krzewy 
ozdobne są jedną z największych kolekcji dendrolo-
gicznych w aglomeracji katowickiej. Wiele z nich występu-
je rzadko lub na pojedynczych stanowiskach.

Park jest obszarem o niejednorodnym i niejednakowym stop-
niu zadrzewienia oraz składzie gatunkowym. Najmniej zadrze-
wione są południowo-wschodnie tereny oraz centralna część. To 
miejsca najczęściej i najintensywniej odwiedzane przez space-
rowiczów. Tutaj znajduje się m.in. Wesołe Miasteczko, Rosarium, 
Ogród Japoński, kąpielisko Fala.

Największe zadrzewienie można zaobserwować na terenach 
północno-zachodnich, stanowiących „leśną  część” Parku. Są to 
obszary najrzadziej uczęszczane, będące schronieniem dla wielu 
gatunków zwierząt.
Źródło: materiał dostarczony przez Park.

Cisza i rozrywka
WPKiW podzielony jest na dwie części: rozrywkową
i ciszy. Pierwsza ciągnie się wzdłuż katowickiego osiedla 
1000-lecia i obejmuje m.in. Wesołe Miasteczko, Rosarium 
i halę wystawową Kapelusz. Druga strefa oddalona od tras 
komunikacyjnych nazywana jest oazą ciszy i spokoju. Na jej terenie 
umieszczone są m.in. Planetarium i Galeria Rzeźby Śląskiej.

W hali wystawowej Kapelusz od lat regularnie organizowane są 
wystawy kwiatów i ogrodów
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Ś L Ą S K O - D Ą B R O W S K I  N S Z Z

§
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

Kup
cegiełkę
– wybudujesz pomnik ks. Jerzego 

Popiełuszki w Bytomiu. Cegiełki 

w cenie10 zł (limitowany nakład

5 tys. sztuk) są do kupienia w siedzibie

Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności” 

i we wszystkich Biurach Terenowych.

C
zy okres pobiera-
nia zasiłku choro-
bowego po usta-
niu zatrudnienia 
można zaliczyć 

do stażu, od którego zależy 
nabycie prawa do nagrody 
jubileuszowej? Wydaje mi 
się, że nie należy go wliczać, 
ale w mojej fi rmie obowiązu-
je inna praktyka, więc jeśli 
można, prosiłabym o podsta-
wę prawną.

Odpowiedź na Pani py-
tanie nie jest jednoznaczna, 
ponieważ aktualny stan 
prawny już nie zobowiązuje 
wszystkich pracodawców 
do wypłacania nagrody 
jubileuszowej.

Art. 79 Kodeksu pracy, 
który dotyczył nagrody ju-
bileuszowej i na podstawie 
którego wydane zostało 
zarządzenie Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 
23 grudnia 1989 r. w spra-
wie ustalania okresów pracy 
i innych okresów upraw-
niających do nagrody ju-
bileuszowej oraz zasad jej 
obliczania i wypłacania 
– został uchylony w 1996 
roku i aktualnie nie obo-
wiązuje.

Obecnie kwestie przy-
znania tej nagrody – jeśli 
zakład pracy takową wy-
płaca – regulują wewnętrz-
ne przepisy zakładu pracy, 
takie jak regulamin wy-
nagradzania lub układ 
zbiorowy pracy. Jest też 
kilka wyjątków. Niektóre 
przepisy szczegółowe nadal 
nakazują wypłatę nagrody 
jubileuszowej poszczegól-
nym grupom pracowników, 
a także regulują zasady jej 
wypłacania.

Zasady przyznawania 
nagrody jubileuszowej są 
więc w niektórych przy-
padkach zależne od tego, 
jaki zawód wykonują pra-
cownicy bądź gdzie są oni 
zatrudnieni. 

 W pozostałych przypad-
kach zasady przyznawania 
nagrody jubileuszowej 
mogą być kształtowane 
w sposób dowolny, prze-
pisy prawa pracy nie za-
wierają bowiem żadnych 
ograniczeń co do długości 
stażu pracy wymaganego 
do jej przyznania i okresów 
zatrudnienia zaliczanych 
do tego stażu. Brak jest też 

przepisów, które mówiły-
by, jaka powinna być czę-
stotliwość przyznawania 
takiej nagrody czy też jej 
wysokość.

W powyższej sprawie 
wypowiedział się też Sąd 
Najwyższy. Zgodnie z wy-
rokiem z 22 stycznia 2002 
r. (I PKN 820/00) graty-

fikacja jubileuszowa jest 
świadczeniem fakultatyw-
nym i przepisy płacowe 
mogą kształtować do niej 
prawo w sposób samo-
dzielny i swobodny. Istotą 
gratyfikacji jubileuszowej 
jest nagradzanie pracy 
u jednego pracodawcy lub 
w jednym zawodzie, na-
groda jubileuszowa jest 
więc świadczeniem o cha-
rakterze zakładowym, 
branżowym lub zawo-
dowym (stąd też nadal 
obowiązujące przepisy 
szczegółowe, dotyczące 
np.  górników czy na-
uczycieli).

Jeśli w przepisach we-
wnątrzzakładowych brak 
informacji, jakie okresy 
powinny być uwzględ-
niane,  a  jednocześnie 
przepisy te przewidują 
możliwość przyznania 
nagrody jubileuszowej 
pracownikom, to zasto-
sowanie może mieć już 
nieobowiązujące, wyżej 
przywołane zarządzenie 
Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 23 grudnia 
1989 r. w sprawie ustalania 
okresów pracy i innych 
okresów uprawniających 
do nagrody jubileuszowej 
oraz zasad jej obliczania
i wypłacania.

Zgodnie zaś z § 4 ust. 
3. pkt 2 zarządzenia do 
okresu pracy uprawnia-
jącego do nagrody wlicza 
się przypadające po wy-
zwoleniu okresy przerw 
w zatrudnieniu, spowo-
dowane niezdolnością 
do pracy, w czasie której 
przys ługiwały  zas i łk i 
z ubezpieczenia społecz-
nego na wypadek cho-
roby i  macierzyństwa 
lub wynagrodzenie albo 
świadczenie rehabilita-
cyjne.

Proszę sprawdzić, czy 
w Pani przypadku zasto-
sowanie mają przepisy 
szczegółowe (podane po-
wyżej), czy też wewnętrz-
ny regulamin oraz czy 
w regulaminie powołano 
się na nieobowiązujące 
już zarządzenie. Sądzę, że 
pomoże to rozstrzygnąć 
Pani wątpliwości.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Nagroda jubileuszowa
Nagroda jubileuszowa
jest wypłacana:
• górnikom – na podstawie rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie 
szczególnych przywilejów dla pracowników 
górnictwa; 

•  pracownikom zatrudnionym w teatrze, 
operze, operetce, filharmonii, orkiestrze 
oraz estradzie i zespole pieśni i tańca lub 
prowadzącym tego typu działalność kultural-
ną – na podstawie rozporządzenie Ministra Kultury 
i Sztuki z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie zasad 
wynagradzania pracowników niektórych instytucji 
kultury; 

•  pracownikom zatrudnionym w bibliotekach, 
domach kultury, ośrodkach i klubach kultury, 
świetlicach i ogniskach artystycznych, 
galeriach i centrach sztuki, ośrodkach badań
i dokumentacji w różnych dziedzinach 
kultury, domach pracy twórczej, muzeach, 
biurach wystaw artystycznych, jednostkach 
organizacyjnych mających na celu ochronę 
zabytków i Filmotece Narodowej – na podsta-
wie rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 
23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradza-
nia pracowników instytucji kultury prowadzących 
gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla 
zakładów budżetowych; 

•  pracownikom jednostek badawczo-rozwojo-
wych – na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 
1985 r. o jednostkach badawczo – rozwojowych; 

•  urzędnikom państwowym – na podstawie usta-
wy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach 
urzędów państwowych; 

•  pracownikom uczelni publicznych – na 
podstawie art. 156 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 
o szkolnictwie wyższym; 

•  nauczycielom, na podstawie ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela; 

•  pracownikom izb wytrzeźwień – na podstawie 
zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie zasad wynagra-
dzania pracowników zatrudnionych w izbach 
wytrzeźwień; 

•  pracownikom, którzy nie są nauczycielami, 
zatrudnionym w szkołach, przedszkolach itp. 
– na podstawie zarządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 13 maja 1994 r. w sprawie zasad 
wynagradzania i innych świadczeń dla pracowników 
nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przed-
szkolach, szkołach i innych placówkach; 

•  pracownikom resortowym ośrodków szkole-
nia, dokształcania i doskonalenia kadr – 
na podstawie zarządzenia Ministra Pracy i Polity-
ki Społecznej z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie 
zasad wynagradzania pracowników resortowych 
ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia 
kadr. 

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

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

(w II kwartale 2009 r.):  3.081,48 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.)

»  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).
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Na łamach dwutygodnika 
Kadra XXI NR 4/08/2009 
ukazał się artykuł pt. „Ri-
posta” autorstwa niejakie-
go WS. W zamyśle autora 
ta publikacja miała być 
ripostą na zamieszczony 
w TŚD nr 32 tekst Beaty 
Gajdziszewskiej „Przy-
chodzi Kadra do prezesa, 
a prezes też Kadra”. 

W tym artykule, op-
artym na relacji związ-
kowców z „Solidarności” 
z Zakładu Górniczego 
„Sobieski” w Jaworznie, 
przedstawione zostały 
próby ich zdyskredytowa-
nia przez inne organizacje 
związkowe funkcjonujące 
w Południowym Koncer-
nie Węglowym. Nagonka 
na „S” rozpoczęła się po 
zakończonych sukcesem 
negocjacjach płacowych, 
w których „S” z PKW wraz 
ze Związkiem Zawodowym 
Pracowników Zakładu 
Górniczego „Janina” wy-
walczyli 7-procentowy 
wzrost stawek osobistego 
zaszeregowania. Wcześniej 
inne związki zawodowe 
wycofały się z negocjacji, 
w zamian za zapropono-
wane przez pracodawcę 

5-procentowe podwyżki 
płac i obietnicę premii.

Jako redakcja TŚD nie 
zamierzamy komentować 
artykułu „Riposta”, bo słowo 
„riposta” oznacza celną, 
merytoryczną odpowiedź, 
tymczasem ten tekst jest 
tego przeciwieństwem. 

Artykuł zastanowił jed-
nak związkowców z „ Soli-
darności” z ZG „Sobieski”, 
dlatego im oddajemy im 
głos:

WALDEMAR SOPATA, 
przewodniczący „S” 
w ZG „Sobieski”: 
– „Riposta” nijak się ma do 
autentycznego ripostowa-

nia. W TŚD zarzuciliśmy 
m.in., że związkowi lide-
rzy z PKW nie przystali na 
zaproponowaną przez nas 
konfrontację w telewizji 
lokalnej. Na ten zarzut pan 
WS nie odpowiada. Brak jest 
również reakcji na stwier-
dzenie, że zarząd PKW nie 
udostępnił nam nagrań z 
rokowań płacowych, zasła-
niając się brakiem zgody 
pozostałych organizacji 
związkowych. Ten tekst to 
banalny wywód, napisany 
przez kogoś, kto mieni się 
działaczem związkowym. 
Jeżeli rzeczywiście nim jest, 
to powinien mieć cywilną 
odwagę i się ujawnić. Nikt 
nie jest go w stanie zwery-
fi kować, skoro nie podaje 
swoich personaliów. 

BOGDAN BIŚ, 
wiceprzewodniczący 
Śląsko-Dąbrowskiej 
„S”, oddelegowany 
z ZG „Sobieski” do 
pracy związkowej w ZR:
– Autor twierdzi, że do 
1989 r. był działaczem „S”. 
W tekście napisał „ pełni-
łem funkcję wiceprzewod-
niczącego „Solidarności” 
w jednej z największych 

wówczas fi rm usług gór-
niczych w Europie”. WS 
powinien wiedzieć, że nasz 
związek powstał w 1980 
r., po ogłoszeniu stanu 
wojennego został zdele-
galizowany, a pod koniec 
1989 r. miała miejsce jego 
ponowna rejestracja. Pan 
WS napisał również, że 
nad wizerunkiem dwuty-
godnika Kadra XXI pra-
cują „jedni z najlepszych 
redaktorów (nie mówię 
o sobie) z kilkudziesięcio-
letnim doświadczeniem”. 
Zastanawiam się, w jakich 
periodykach ci redaktorzy 
zdobywali doświadczenie. 
Najprawdopodobniej w 
peerelowskich. O przewod-
niczącym Kadry pisze, że 
„nie kieruje nim demagogia 
i tani populizm jak wami, 
ale realne możliwości fi rmy, 
zwłaszcza w powiązaniu 
z interesami pracowniczymi, 
a przede wszystkim kadry 
techniczno-inżynieryjnej, 
którą przecież reprezentu-
je”. Znam prezesa Kadry, 
byłego działacza partyj-
nego. Rzeczywiście dba, 
ale wyłącznie o wybraną 
grupę ludzi oraz o własne 
interesy.   

Tradycyjnym rodzinnym pikni-
kiem żegnali w miniona sobotę 
lato związkowcy z „Solidarno-
ści” CMC Zawiercie. 

W tym roku razem z najbliż-
szymi bawiono się w karczmie 
„Czarci młyn”, zarówno przy 
muzyce miksowanej przez DJ’a, 
jak i prezentowanej na żywo 
przez hutniczą orkiestrę dętą 
(CMC to dawna Huta Zawiercie) 
oraz Katarzynę Tylmanowską, 
gwiazdę wieczoru. Nie zabrakło 
również atrakcji dla najmłod-
szych, na których czekał plac 
zabaw oraz... zwierzęta w sąsia-

dującym z „Czarcim młynem” 
minizoo. Co ważne, dopisała 
też pogoda.

Zadbano także o kibiców, 
którzy przed ekranem tele-
wizora gorąco dopingowali 
zarówno naszych siatkarzy, 
jak i piłkarzy. Ci ostatni o ra-
dosne zakończenie zabawy 
jednak nie zadbali. A przecież 
miało to być pożegnanie lata, 
a nie fi nałów futbolowych mi-
strzostw świata. Na szczęście 
szansa (niewielka) na awans 
pozostała.

(ZAW)

T
o szczególny dzień 
dla tego młode-
go człowieka. Są 
tu dziś wszyscy 
jego przyjaciele, 

którzy w ostatnich latach 
pomagali mu w jego karie-
rze – mówił otwierając spot-
kanie szef Zarządu Regionu 
Piotr Duda.

Należący do „Solidarno-
ści” Damian Jonak od razu 
wyjaśnił swoim gościom naj-
ważniejszą informację. – Zre-
zygnowałem ze współpracy 
z Andrzejem Wasilewskim 
i jego grupą Bullit Knockout 
Promotion. Jestem im bardzo 
wdzięczny za dotychczasową 
współpracę. Wiele wynikło 
z niej dobrego, ale nasze 
drogi już się rozeszły.

Jak ujawnił Jonak, jego 
decyzja o zmianie promo-
tora wynikła m. in. z wielu 
rozmów z Dariuszem Mi-
chalczewskim. – Darek jest 
dla mnie autorytetem. Jest 
najbardziej utytułowanym 
polskim bokserem zawodo-
wym. Doradzał mi w wielu 
sprawach, również w tych nie 
związanych bezpośrednio z 
boksem. Dlatego zdecydo-
wałem się na ten krok. 

Decyzję o zerwaniu kon-
traktu z Wasilewskim po-
przedziła staranna analiza 
prawnicza zapisów doku-
mentu. – Nasi prawnicy 
zabezpieczyli nas przed 
skutkami wojny z dawnym 
promotorem. Ten projekt ma 
szanse powodzenia – przy-
znał Andrzej Grajewski.

Grajewski organizował 
kilkadziesiąt walk na zawo-
dowym ringu Dariusza Mi-
chalczewskiego. W stosunku 
do Jonaka ma sprecyzowane 
plany. – Nadszedł czas, by z 

tego chłopaka zrobić następ-
cę Darka Michalczewskiego. 
Sam Grajewski jednak tego 
nie zrobi. To zadanie dla nas 
wszystkich. Ta praca ma 
jeden cel: Damian Jonak 
najlepszym na świecie za-
wodnikiem w swojej wadze. 
To będzie trudne, bo ma 
tam wielu dobrych rywali. 
Ale Damian, dzięki swojej 
pracy, może to osiągnąć – 
mówił Grajewski. 

Obecny na spotkaniu szef 
Polsatu Sport Marian Kmita 
nie miał wątpliwości, że 

Jonak podjął dobrą decyzję. 
– Andrzej Grajewski gwa-
rantuje europejski standard 
opieki nad zawodnikiem. 
Naszych widzów interesu-
ją przede wszystkim polscy 
pięściarze, dlatego będziemy 
opiekować się Damianem. 
Skoro Michalczewski mógł 
zrobić taką karierę, to i Da-
mian może. 

Najbliższa walka Jona-
ka na antenie sportowego 
Polsatu transmitowana bę-
dzie bezpośrednio już 24 
października. W Łodzi w 
pojedynku wieczoru staną 
naprzeciw siebie Tomasz 
Adamek i Andrzej Gołota. 
Walka Jonaka odbędzie się 
tuż przed tym starciem. 

WOJCIECH GUMUŁKA

Nowym promotorem Damiana Jonaka będzie Andrzej Grajewski, 
znany do tej pory ze współpracy m. in. z Dariuszem Michalczewskim. 
Informację tę ujawniono w zeszłym tygodniu podczas spotkania w siedzibie 
Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności”. 

Początek września to w „So-
lidarności” czas, gdy oprócz 
ofi cjalnych uroczystości odby-
wają się rocznicowe zawody 
sportowe. 

4 września upłynęła 15. 
rocznica tragicznej śmierci 
Grzegorza Kolosy. Pamięć 
przewodniczącego Śląsko
–Dąbrowskiej „S” jak zwykle 
uczczono w Koziegłowach, 
gdzie wiceprzewodniczący 
ZR Sławomir Ciebiera złożył 
kwiaty i zapalił znicze.

O Grzegorzu Kolosie pa-
miętano też w rodzinnym 
Wodzisławiu Śląskim. Tam 
rozegrano II Powiatowy Tur-
niej Piłki Nożnej im. Grzegorza 
Kolosy w XXI Rocznicę Straj-
ków Górniczych. Organizato-
rem zawodów było tamtejsze 
starostwo powiatowe, a hono-
rowy patronat objęła Śląsko
–Dąbrowska „Solidarność”. 
W zawodach najlepszy okazał 
się zespół MOSiR-u Centrum 
w Wodzisławiu Śląskim, który 
w końcowej tabeli wyprzedził 
LKS Naprzód 32 Syrynia i LKS 
Gwiazda Skrzyszów.

Wszystkim zespołom wrę-
czono puchary, dyplomy oraz 
nagrody ufundowane przez 
starostwo i Śląsko-Dąbrowską 
„S”. Zwycięzców uhonorował 
m. in. szef Zarządu Regionu 
Piotr Duda. 

Wrześniowe rocznice na 
sportowo uczczono też w Ja-
strzębiu. Jak co roku, w prze-
dedniu rocznicy podpisania 
Porozumienia Jastrzębskiego, 
na tamtejszej pływalni „La-
guna” zorganizowana zosta-
ła sztafeta pływacka. Jako że 
w tym roku upływa 29 lat od 
pamiętnego roku 1980, zawod-
nicy mieli tym razem do po-

konania 29 km. Każdy z nich 
musiał przepłynąć minimum 6 
długości basenu, by otrzymać 
pamiątkowy medal. Wszyscy 
zawodnicy mogli również 
wziąć udział w rywalizacji na 
dystansie 25 m na czas.

Najliczniejszą grupę uczest-
ników zawodów stanowili spor-
towcy z miejscowego KRS TKKF 
„MORS”, którzy następnego 
dnia wzięli udział w sztafecie 
biegowej  na dystansie 58 km 
szlakiem Podpisania Porozu-
mienia Jastrzębskiego. Start 
i meta biegu zlokalizowane 
były pod kopalnią „Zofi ów-
ka”. Trasa wiodła poprzez 
inne jastrzębskie kopalnie: 
„Jas-Mos”, „Borynia”, „Kru-
piński”, „Pniówek”.

RED. 

Wśród uczestników 
sztafety pływackiej 
były medalistki mi-
strzostw świata i Euro-
py: Sylwia Madej 
i Lucyna Freczko. Starto-
wali też licznie miejscowi 
policjanci, strażnicy miejscy 
i pracownicy Urzędu Mia-
sta. Z policjantów najlepszy 
okazał się Krzysztof Hazak, 
z urzędników Michał Bac, 
a ze strażników miejskich 
Krzysztof Gawron. 

Najlepszy czas 13,12 
sek.  na dystansie 25 m 
uzyskał rekordzista świata 
w pływaniu zimnowodnym 
Stanisław Haśkiewicz. To 
nowy rekord sztafety.

Kolejny etap kariery 
Damiana Jonaka

Wrześniowe
rocznice na sportowo

Od lewej: Damian Jonak, Andrzej Grajewski, Marian Kmita i Piotr Duda

Kadra z „Sobieskiego” nie umie ripostować

Foto: archiw
um

Nadszedł czas, by z Jonaka zrobić 
następcę Darka Michalczewskiego. To 
będzie trudne, ale Damian może to osiągnąć.

Związkowe żegnanie lata

O Grzegorzu Kolosie pamiętano 
w Wodzisławiu...
... i Koziegłowach


