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Bogdan Borkowski:
W 1980 r. rząd nie spodziewał się, 
że w Hucie Katowice dojdzie do strajku.
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Ks. Sławomir Rozner:
Prośmy Boga, abyśmy wreszcie przestali 
walczyć ze sobą.
W REGIONIE » STRONA 5

W 
tym domu 
z inicjatywy 
Kazimierza 
Ś w i t o n i a 
utworzono 

w lutym 1978 r. pierwsze w 
Polsce Wolne Związki Zawo-
dowe – głosi napis na pamiąt-
kowej tablicy, odsłoniętej 11 
września na frontowej ścianie 
kamienicy przy ul. Mikołow-
skiej 30 w Katowicach.

Uroczystości odsłonięcia 
tablicy połączone z obchodami 
29 rocznicy podpisania niezwy-
kle ważnego, a dziś przez wielu 
zapomnianego Porozumie-
nia Katowickiego, czwartego 
z wielkich porozumień spo-
łecznych z 1980 r. po szczeciń-
skim, gdańskim i jastrzębskim, 
zorganizowały władze miasta 
i katowicki Oddział Instytutu 
Pamięci Narodowej.    

– Żywot Wolnych Związków 
Zawodowych był krótki, ale Śląsk 
był pierwszy w tworzeniu nie-
zależnego ruchu związkowego. 
I o tym należy pamiętać – po-

wiedział w trakcie uroczystości 
dr. Adam Dziuba z IPN.

– Twórzcie Wolne Związki 
Zawodowe. Powołujcie Komi-
tety Pracownicze, które organi-

zować będą wspólne działanie 
nas wszystkich, tylko wspólnymi 
siłami mamy szansą wydobyć 
się z wyzysku, stworzyć lepsze 
życie dla naszych rodzin i nas 
samych – tak przed 31 laty do 
pracowników w całym kraju 
apelował  Komitet Wolnych 
Związków Zawodowych w 
Katowicach.

Dla założycieli Wolnych Związ-
ków Zawodowych: Kazimierza 
Świtonia, Romana Kściuszka, 
Ignacego Pinesa, Tadeusza Ki-
ckiego i Władysława Suleckiego 
prześladowania były wówczas 
codziennością. Bezpieka nie prze-
bierała w środkach, by zniechęcić 
ich do opozycyjnej działalności. 
Najbardziej represjonowany był 
Kazimierz Świtoń. Gdy w 1980 r. 
na Wybrzeżu, a później w całym 
kraju rodził się niezależny ruch 
związkowy, Świtoń znalazł się w 
składzie Komitetu Strajkowego 
Huty Katowice, przekształconego 
następnie w Międzyzakładowy 
Komitet Robotniczy. Brał udział 
w negocjacjach w Komisją rzą-
dową i był współsygnatariuszem 
Porozumienia Katowickiego. 
Porozumienie, dotyczyło prze-
de wszystkim gwarancji reali-
zacji Porozumienia Gdańskiego 

w zakresie tworzenia struktur 
niezależnych, samorządnych 
związków zawodowych. Było 
gwarantem ich powstania na 
terenie całej Polski i faktycznym 
zwieńczeniem i urzeczywistnie-
niem idei Wolnych Związków 
Zawodowych. 

– Jestem wdzięczny orga-
nizatorom uroczystości za to, 
że utrwalili i uhonorowali po-
wstanie pierwszych Wolnych 
Związków Zawodowych w ko-
munistycznej Europie i uczcili 
rocznicę podpisania Porozumie-
nia Katowickiego. To dla mnie 
ogromna satysfakcja, że na ścia-
nie domu, w którym mieszkam 
umieszczona została pamiątka 
dla potomnych. Nie liczyłem, 
że dożyję takich czasów – po-
wiedział wzruszony Kazimierz 
Świtoń. (więcej str. 2 i 5).

BEATA GAJDZISZEWSKA

Centralne obchody 70. rocznicy 
sowieckiej agresji odbędą się 
w Warszawie  pod  patronatem 
premiera Donalda Tuska. Przed 
południem na Zamku Królew-
skim rozpocznie je wernisaż 
wystawy „Człowiek - człowie-
kowi”, na której znajdą się 
niepublikowane dotychczas 
materiały związane z II wojną 
światową.

Główną uroczystość za-
planowano pod Pomnikiem 
Poległym i Pomordowanym 
na Wschodzie, gdzie odpra-
wiona zostanie Msza święta 
koncelebrowana przez biskupa 
polowego Wojska Polskiego Ta-
deusza Płoskiego. Tam również 
odbędzie się apel poległych i 
złożenie wieńców. Obchody 
70. rocznicy sowieckiej agresji 
na Polskę zakończy koncert „W 
hołdzie Polsce” na dziedzińcu 
Zamku Królewskiego.

– Uroczystości stanowią dalszy 
ciąg obchodów września 1939 r., 
tym razem w dużej mierze po-
święconych rocznicy sowieckiej 
agresji na Polskę. Zależy nam, by 
pokazać i przypomnieć, czym 
ten dzień był dla nas i dla tej 
części Europy – powiedział na 
konferencji prasowej Andrzej 
Przewoźnik, pełnomocnik rządu 
ds. organizacji obchodów roczni-
cy wybuchu II wojny, sekretarz 
Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa. 

17 września 1939 r. o godz. 4 
nad ranem na wschodnie tereny 
zajętej już w znacznej mierze 
przez Niemców Polski wkro-
czyły - łamiąc postanowienia 
paktu o nieagresji z 1932 r. oraz 
umowy wynikającej z przynależ-
ności do Ligi Narodów – liczące 
ok. miliona żołnierzy oddziały 
Armii Czerwonej. W ten sposób 
zrealizowany został tajny, dodat-

kowy protokół do zawartego 23 
sierpnia1939 r. układu między III 
Rzeszą a Związkiem Radzieckim, 
paktu Ribbentrop-Mołotow. 
Zgodnie z tym dokumentem 
strefy interesów Niemiec i ZSRR 
na terytorium Polski miały być 
rozgraniczone  wzdłuż linii rzek 
Narwi, Wisły i Sanu. Do realiza-
cji postanowień tego protokołu 
Niemcy przystąpiły już 1 wrześ-
nia 1939 r. Związek Radziecki 
uczynił to 17 dni później. 

W momencie wkroczenia 
Sowietów wschodniej grani-
cy II RP broniło 25 batalionów 
Korpusu Ochrony Pogranicza, 
którymi dowodził gen. Wilhelm 
Orlik-Ruckeman. Opór, jaki 
wojska polskie stawiły Armii 
Czerwonej był niewielki, spo-
radyczny i niezorganizowany. 
Czerwonoarmiści jechali z ot-
wartymi klapami, uśmiechając 
się i powiewając czapkami.

Polskie władze nie miały 
wątpliwości, jakie są zamiary 
ZSRR wobec Polski.

Niektóre z  oddziałów - po-
mimo wydanego rozkazu - pod-

jęły walkę z Sowietami. Było to 
wynikiem albo złej łączności 
(część oddziałów nie otrzymała 
rozkazu o niepodejmowaniu 
walki z Armią Czerwoną) lub 

jego celowego zignorowania. 
Do starć doszło w rejonie Sarn, 
Kobrynia i Czortkowa. Broniło się 
Grodno, miały też miejsce bitwy 
pod Kodziowicami, Szackiem i 
Wytycznem. W walkach tych 
zginęło ok. 20 000 polskich żoł-
nierzy. Znacznie więcej - bo ok. 
250 000 - trafi ło do sowieckiej 
niewoli. Część z nich znalazła się 
w obozach w Starobielsku, Ko-
zielsku i Ostaszkowie, a następ-
nie została zamordowana przez 
NKWD na rozkaz Stalina.  

Zajęcie wschodnich obsza-
rów Polski zajęło Sowietom 5 
dni. Już 18 września doszło do 
spotkania oddziałów sowieckich 
i niemieckich w Brześciu nad 
Bugiem. 22 września Niemcy 
przekazali Brześć wojskom so-
wieckim. Z tej okazji odbyła się 
wspólna niemiecko - radziecka 
defi lada.  

RED. 

17 września minie 70. rocznica sowieckiej agresji na Polskę.

Polacy nigdy nie zapomną o 17 września

Śląsk był pierwszy w tworzeniu niezależnego ruchu związkowego.

WOLNE ZWIĄZKI
UHONOROWANE

Armia Czerwona przekracza granicę Rzeczypospolitej

Foto: internet

Tablica 
upamiętniająca 
powstanie 
pierwszych 
w Polsce Związków 
Zawodowych  
odsłonięta została 
w Katowicach przy 
ul. Mikołowskiej 30.

Odsłonięciem pamiątkowej tablicy władze Katowic i IPN uhonorowały 
odwagę twórców pierwszych Wolnych Związków Zawodowych

Foto: archiwum
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INNI napisali

związkowców ze Śląsko-Dąbrowskiej 
„Solidarności” weźmie udział w ogólno-
polskiej manifestacji w obronie polskiego 
przemysłu stoczniowego.
Demonstracja odbędzie się 18 września 
w Szczecinie. Zorganizowana zostanie 
na wniosek Zarządu Regionu Pomorza 
Zachodniego oraz Sekcji Krajowej Prze-
mysłu Okrętowego.
Związkowcy chcą zwrócić uwagę na 
brak dialogu z rządem na temat sytua-
cji w polskim przemyśle stoczniowym. – 
Drugą sprawą są zwolnienia z pracy 
w zakładach chemicznych Police i w Por-
cie Szczecin Świnoujście oraz problemy 
w Grupie Energetycznej Enea i Polskiej 
Żegludze Morskiej – mówi Mieczysław 
Jurek przewodniczący Zarządu Regionu 
Pomorze Zachodnie.

LICZBA tygodnia

300

Polacy: twardo
o Katyniu

S
pór o sejmową uchwałę. Trzeba 
uczcić rocznicę sowieckiej agresji
i określić mord katyński jako ludo-

bójstwo – uważają ankietowani.
Polacy chcą, by w 70 rocznicę so-

wieckiej agresji na Polskę z 17 września 
1939 r. Sejm przyjął uchwałę potępia-
jącą napaść i mord na polskich ofi ce-
rach w Katyniu – wynika z sondażu 
GfK dla „Rz”.

Ale parlamentarzyści do tej pory 
spierają się o treść takiej uchwały. 
Politycy PiS domagają się wyraźnego 
zapisu o tym, że mord w Katyniu był 
ludobójstwem. Z kolei w propozycjach 
przedstawionych przez marszałka Sejmu 
Bronisława Komorowskiego (PO) za-
mordowanie polskich ofi cerów okre-
ślono jako zbrodnię wojenną.

Zdaniem prof. Antoniego Dudka, histo-
ryka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, spór 
polityków o to, czy Katyń był zbrodnią 
wojenną czy ludobójstwem jest bezcelo-
wy. – To była zarówno zbrodnia wojenna, 
jak i ludobójstwo – mówi. – Cały ten spór 
polityków jest czymś gorszącym. To jest 
gigantyczna porażka naszej klasy poli-
tycznej, że nawet w tak ważnej i bolesnej 
sprawie nie potrafi ą się zgodzić.

Jego zdaniem, Sejm powinien przyjąć 
jedną uchwałę z okazji rocznicy wybu-
chu II wojny światowej, w której zosta-
łyby uwzględnione zarówno zbrodnie 
niemieckie, jak i sowieckie.

Zbrodnia wojenna czy ludobójstwo
Po której ze stron politycznego sporu 
opowiadają się Polacy? Zdaniem więk-
szości badanych w sondażu GfK Polonia 
dla „Rz”, mord dokonany na polskich 
oficerach powinien być określony 
właśnie słowem „ludobójstwo”. Chce 
tego 61 proc. ankietowanych. Tylko 34 
proc. opowiedziało się za tym, by mord 
określić jako zbrodnię wojenną.

Co ciekawe, najwięcej zwolenni-
ków określenia zbrodni sowieckich 
jako ludobójstwa jest wśród ludzi naj-
młodszych (chciałoby tego aż 69 proc. 
badanych w wieku 18-29 lat).

Czy politycy będą brali pod uwagę 
zdanie Polaków?

– Nie ustala się treści uchwał sej-
mowych w drodze referendum – ko-
mentuje wyniki sondażu „Rz” wice-
marszałek Sejmu Stefan Niesiołowski 
(PO). On sam stwierdził, że zbrodnia w 
Katyniu ludobójstwem nie była, choć 
– jak wypomniał mu PiS – wcześniej 
jako senator podpisał się pod uchwałą, 
w której takie właśnie sformułowanie 
zawarto.

– Niech wicemarszałek Niesiołowski 
przyzna się do błędu – mówi Mariusz 
Błaszczak, rzecznik partii Jarosława 
Kaczyńskiego. – Cieszę się, że Polacy 
domagają się przedstawienia w uchwa-
le prawdy historycznej. My na pewno 
z tego nie zrezygnujemy.

Zdaniem Niesiołowskiego, PiS roz-
pętał wokół całej tej sprawy histerię, 
która uniemożliwiła znalezienie kom-
promisu i przyjęcie uchwały.

Spotkanie ostatniej szansy
Część polityków ma nadzieję, że do 
rocznicy uchwałę uda się przyjąć. Dziś 
o 16.30 ma dojść do spotkania ostatniej 
szansy marszałka Sejmu Bronisława 
Komorowskiego z szefami klubów par-
lamentarnych. Marszałek ma na nim 
przedstawić kompromisowy projekt 
własnego autorstwa. Czy znajdzie się 
w nim zapis o „ludobójstwie”? Tego 
rzecznik marszałka Jerzy Smoliński 
nie chciał wczoraj ujawnić. Zazna-
czył tylko, że wbrew wcześniejszym 
zapowiedziom, jeśli uda się osiągnąć 
porozumienie, jest możliwe zwołanie 
dodatkowego posiedzenia Sejmu jeszcze 
przed rocznicą sowieckiej agresji.

W spór o sejmową uchwałę włączył 
się Leon Kieres, senator PO i były szef 
Instytutu Pamięci Narodowej. To za jego 
kadencji IPN w 2004 r. wypracował sta-
nowisko, że zbrodnia katyńska powinna 
być traktowana jako ludobójstwo.

– W czasie wizyty w Moskwie przed-
stawiliśmy taką kwalifi kację Rosjanom 
– mówi „Rz” Kieres. – Powiedzieli nam, 
że dla nich ze względu na opinię pub-
liczną jest to nie do zaakceptowania.

Leon Kieres twierdzi, że mimo stano-
wiska Rosjan Polska nie powinna dziś 

rezygnować z uznawania Katynia za 
ludobójstwo. Swoje stanowisko przed-
stawił już przewodniczącemu  Klubu 
Platformy Obywatelskiej Zbigniewowi 
Chlebowskiemu oraz wicemarszałko-
wi Stefanowi Niesiołowskiemu. – Nie 
możemy, chociażby ze względu na 
pamięć ofi ar, rezygnować z właśnie 
takiej kwalifi kacji tego czynu – ape-
luje Kieres.

» Rzeczpospolita, 15 września
Jarosław Stróżyk, Cezary Gmyz

TRZY pytania
Kazimierz Świtoń, współzałożyciel pierwszych w Polsce Wolnych Związków 
Zawodowych, sygnatariusz Porozumienia Katowickiego z 11 września 1980 r.  

Korzenie „S” tkwią w śląskiej ziemi
Czy w 1978 roku, zakładając Wolne 
Związki Zawodowe, przypuszczał 
Pan, że w tak krótkim czasie w Pol-
sce ziści się idea niezależnego ruchu 
związkowego?

– Nie przypuszczałem, również 
z uwagi na ogromne prześladowania 
ze strony władzy komunistycznej. Kil-
kadziesiąt razy byłem zatrzymywany 
na 48 godz. i na kilkudniowe odsiadki. 
W moim domu bezpieka często prze-
prowadzała rewizje. Byłem pobity przez 
milicjantów i „nieznanych” sprawców. 
Unieważniono mi zezwolenie na pro-
wadzenie we własnym mieszkaniu 
warsztatu naprawy sprzętu RTV. Zo-
stałem niesłusznie oskarżony o pobi-
cie czterech milicjantów i skazany na 
rok więzienia. Najbardziej bolesny był 
dla mnie fakt, że za moją działalność 
szykanowana była cała moja rodzina. 
Okazało się jednak, że założenie Wol-
nych Związków Zawodowych było 

bardzo skutecznym pokazaniem drogi 
ku wolności. Z tego powstało potężne 
działanie całego narodu. I to nie tylko 
narodu polskiego, bo również nasi są-
siedzi mają z tego korzyści.
Dlaczego, Pana zdaniem, dziś zapomina 
się o Porozumieniu Katowickim ?

– Bo pomijane jest wszystko to, co 
działo się na Śląsku. To fałszowanie 

historii, a przecież głęboko, w tej na-
szej śląskiej ziemi tkwią korzenie „So-
lidarności”. Przykre jest, że wszystkie 
porozumienia z 1980 r, gwarantowały 
zrzeszanie się w wolnych związkach za-
wodowych, ale obecna gospodarka nie 
liczy się ze związkowcami. Oni wciąż 
muszą prowadzić nieustanną walkę. 
Kiedyś związki zawodowe były tylko 
atrapą, teraz, gdy mamy prawdziwe, 
wolne związki, to się je ignoruje, nie 
docenia ich znaczenia. 
 Jak Pan przyjął niedawną wypowiedź 
prezydenta Lecha Wałęsy, że „Solidar-
ność” powinna złożyć sztandary?

– Mam poczucie rzeczywistości i zu-
pełnie się z Wałęsą nie zgadzam. „Soli-
darność” była, jest i będzie. Powtórzę 
stanowczo raz jeszcze: tego związku nie 
da się wyeliminować, chociażby dla-
tego, że ma korzenie w śląskiej ziemi, 
w jej potężnym hartowaniu. 
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Kiedyś związki zawo-
dowe były tylko atrapą, 
teraz gdy mamy 
prawdziwe wolne 
związki, to się je 
ignoruje, nie docenia 
ich znaczenia. 

15 września nowy przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego Jerzy Buzek wygłosił przemówienie 
inauguracyjne, w którym podkreślił, że PE pełni 
szczególną rolę w staraniach o lepszą Europę. Jest 
to rola nie tylko instytucjonalna, ale i społeczna.
– Parlament Europejski to istota europejskiego systemu de-
mokratycznego. To fundament trwałości i stabilności tego 
systemu, strażnik idei i wartości, które materializują się nie 
tylko w naszych decyzjach i ich konsekwencjach, ale i w na-
szych debatach. Ale Parlament Europejski ma też inne zada-
nie. Jest to zadanie tworzenia wizji nowej Europy, wizji która 
wychodzi poza teraźniejszość, poza to, co jest, ku temu co 
być powinno. By tworzyć i współtworzyć tę wizję trzeba 
wyobraźni, wiedzy, mądrości, a przede wszystkim odwagi – 
podkreślił Jerzy Buzek.
Nawiązał do kryzysu ekonomicznego, zaznaczył, że w obliczu 
globalizacji Europa powinna mówić jednym głosem, zadbać 
o wzrost gospodarczy, przeciwdziałać bezrobociu i znaleźć 
sposoby inwestowania w nowe technologie.  W innowa-
cje, edukację i w kapitał ludzki. – Ważna jest rola budżetu 
Wspólnoty, aby europejskie programy badawcze miały jasne 
priorytety i procedury – podkreślił nowy przewodniczący PE. 
Energia i ekologia, polityka zagraniczna oraz prawa człowie-
ka i system wartości to kolejne problemy, z którymi – zda-
niem Jerzego Buzka – eurodeputowani będą musieli się 
zmierzyć.
– Stoimy w obliczu kryzysu energetycznego. Musimy konty-
nuować dywersyfi kację źródeł energii zwiększając inwesty-
cje w odnawialne źródła energii i paliwa kopalne. Energia 
atomowa pozostaje do dyspozycji i do decyzji Państw Człon-
kowskich. Musimy rozszerzyć sieć rurociągów zewnętrznych, 
abyśmy nie byli zależni od jakiegokolwiek państwa. Musimy 
zwiększyć wzajemne połączenia między naszymi sieciami 
gazowymi i elektrycznymi. A  także rozważyć możliwość 
wspólnych zakupów gazu, tak aby powstał rzeczywisty, euro-
pejski rynek solidarności energetycznej. Myślę, że nadszedł 
czas prawdziwej, wspólnej polityki energetycznej Unii. Będę 
o to zabiegał – dodał.

RED.

Rosjanie 
nie zamkną 
gliwickiego Opla

G
liwickiej fabryce Opla nie 
grozi zamknięcie – wynika 
z wypowiedzi prezesa kana-

dyjskiej Magny, która razem z ro-
syjskim Sbierbankiem przejmie 55 
procent udziałów koncernu General 
Motors. Jak podała wczoraj stacja 
TVN CNBC Biznes, nowy właściciel 
zapewnił, że w Europie zamknięty 
może zostać jedynie zakład Opla w 
belgiskiej Antwerpii.

To pierwsza pozytywna informacja 
dla gliwickiej załogi, która drży o swoje 
miejsca pracy już od czerwca, kiedy to 
ofi cjalnie ogłoszono intencyjnego mię-
dzy GM, a trustem Magna-Sbierbank. 
Już wtedy inwestorzy nie kryli, że 
zarządzanie zakładami, które mocno 
osłabił kryzys, rozpoczną od poważnej 
restrukturyzacji.

Eksperci rynku motoryzacyjnego 
zgodnie twierdzili, że choć gliwicka 
fabryka Opla jest najnowocześniej-
sza w Europie, nowi właściciele mogą 
zrobić wszystko, zlikwidować niektóre 
zakłady, przenieść produkcję do Rosji, 
czy też ograniczyć zatrudnienie. Wczo-
rajsze wypowiedzi szefa Magny Sieg-
frieda Wolfa wskazują wyraźnie, że o 
likwidacji lub przenoszeniu polskiej 
fabryki nikt nie myśli. (...)

» Dziennik Zachodni, 15 września, 
Joanna Heler, Piotr Myszor

W Strasburgu
o przyszłości Parlamentu 
Europejskiego i kryzysie 
Foto: internet
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Z
arząd Regionu pod-
jął uchwałę usta-
nawiającą klucz 
wyborczy w orga-
nizacjach związko-

wych. Dolny próg podczas 
wyboru delegatów na Walne 
Zebranie Delegatów Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
„Solidarność” będzie wyno-
sił 300 członków Związku. 
Do tej pory było to 250 osób. 
Górny próg wyniesie 600 
członków.

– Więcej informacji udziela 
Regionalna Komisja Wyborcza. 
W najbliższym czasie będzie-
my ustalać pełnomocników 
RKW, odbędzie się również 
szkolenie. Instruktaże doty-
czące zbliżających się wyborów 
związkowych przeprowadzone 
zostaną w biurach terenowych 
– mówi wiceprzewodniczący 
Regionalnej Komisji Wyborczej 
Krzysztof Hus.

Członkowie ZR zdecydowali, 
że wybory w większych orga-
nizacjach, za zgodą Regional-
nej Komisji Wyborczej, mogą 
się rozpocząć już pierwszego 
października.

Zbliżające się wybory w „So-
lidarności” na kadencję 2010-
2014 były jednym z najważ-
niejszych tematów pierwszego 
powakacyjnego posiedzenia 
ZR. Związkowcy dyskutowali 
również o przyszłorocznych 
obchodach XXX rocznicy po-
wstania „Solidarności”.

Przewodniczący Śląsko-
Dąbrowskiej „S” nawiązał do 
bieżących problemów Związku, 
podkreślił, że w wielu zakła-
dach pracy nasilają się ataki 
na działaczy związkowych. 
Interwencje w takich sprawach 
zdarzają się już dwa, trzy razy 
w tygodniu. Piotr Duda przy-
pomniał o problemach człon-
ków „Solidarności” w sądach 

i urzędach skarbowych oraz 
o dyskryminowaniu prze-
wodniczącego Komisji Za-
kładowej w Śląskim Urzędzie 
Wojewódzkim.

Poinformował, że związ-
kowcy z naszego regionu, 
górnicy i hutnicy wybierają 
się do Szczecina, by 18 wrześ-
nia wesprzeć protestujących 
stoczniowców.

Podczas obrad, Adam 
Flakus i Ireneusz Płocha 
– nowi członkowie Zarzą-
du Regionu, wybrani jesz-
cze przed wakacjami oraz 
nowi delegacji na Zjazd 
Krajowy: Halina Cierpiał, 
Krzysztof Piętak i Grzegorz 
Kuźnicki złożyli uroczystą 
przysięgę.

AGNIESZKA KONIECZNY

Do pracowników Zespołu 
Wojewódzkich Przychodni 
Specjalistycznych oraz  Wo-
jewódzkiego Zespołu Ochro-
ny Zdrowia Matki, Dziecka 
i Młodzieży w Katowicach 
docierają niepokojące infor-
macje, z których wynika, 
że temat połączenia obu 
placówek nie został jeszcze 
zamknięty.

Pierwsze głosowanie w tej 
sprawie odbyło się w sierp-
niu. Wówczas radni sejmiku 
opowiedzieli się przeciwko 
połączeniu zespołów. Tym 
samym stanęli po stronie 
zatrudnionych w nich pra-
cowników i sprzeciwili się 
planom marszałka woje-
wództwa.

Związkowcy i pracownicy 
są oburzeni zapowiedziami 
ponownego wprowadzenia 
do porządku obrad kwestii 
połączenia poradni dla do-
rosłych z przychodniami 
dziecięcymi i młodzieżo-
wymi. – Wydawało się, że 
sprawa została już przesą-
dzona. Od poprzedniego 
głosowania nie wydarzyło 
się nic, co uzasadniałoby 
ponowne jej rozpatrywanie. 
A gdzie podziały się zasady 
demokracji? W ten sposób 
każdy wniosek może być 
poddawany pod głosowanie 
tak długo, aż jego wynik bę-
dzie zgodny z oczekiwaniem 
zarządu województwa – pod-
kreśla Katarzyna Jureczko, 
przewodnicząca zakładowej 
„Solidarności”.

Pracownicy obu placówek 
są przeciwni połączeniu, 
czemu dali wyraz w referen-
dach przeprowadzonych w 
ubiegłym roku. Związki zawo-
dowe zapowiadają, że jeżeli 
kwestia połączenia poradni 
będzie jeszcze raz głosowana 
rozpoczną akcję protesta-
cyjną. Na początku będzie 
polegała na ofl agowaniu i 
przekazywaniu informacji 

dotyczących obaw związa-
nych z połączeniem.

– Nasi pracownicy nigdy 
nie protestowali, ale teraz 
są bardzo zdeterminowani 
i zbulwersowani zaistniałą 
sytuacją – podkreśla Kata-
rzyna Jureczko.

Zespoły mieszczą się 
w jednym budynku dlatego 
wśród argumentów marszałka 
najczęściej pojawia się ograni-
czenie administracji. Zdaniem 
pracowników, „korzystanie 
ze wspólnych korytarzy to 
niewystarczający powód, 
żeby łączyć poradnie”.

Pracownicy obawiają się 
zwolnień i redukcji wynagro-
dzeń. Ostrzegają, że konse-
kwencją tej fuzji w przyszło-
ści może być prywatyzacja 
przychodni. Podkreślają 
również, że istnieje zagroże-
nie epidemiologiczne. – To 
dzieci zarażają dorosłych 
pacjentów – zaznacza Ju-
reczko. Jej zdaniem, poważ-
nym argumentem przeciwko 
połączeniu jest fakt, że oba 
zespoły dobrze sobie radzą. 
– Po co zmieniać coś co się 
sprawdza, lepiej zająć się 
tymi placówkami, które mają 
problemy – dodaje.
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Z OSTATNIEJ CHWILI:
W porządku najbliższej 
Sesji Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego nie 
znalazł się punkt doty-
czący połączenia Zespołu 
Wojewódzkich Przychodni 
Specjalistycznych z Woje-
wódzkim Zespołem Ochro-
ny Zdrowia Matki, Dziecka 
i Młodzieży w Katowi-
cach przy ul. Powstańców. 
Związkowcy zapowiadają, 
że będą obserwować przy-
gotowania do kolejnego, 
październikowego posiedze-
nia radnych.

Powtórzą
głosowanie?

Wybory na kadencję 2010-2014, za zgodą Regionalnej Komisji Wyborczej, 
w dużych organizacjach związkowcyh mogą się rozpocząć już 1 października.

Obradował Zarząd Regionu
Wrześniowe 
posiedzenie ZR 
poświęcone było 
m.in. zbliżającym 
się wyborom na 
kadencję 2010-
2014 i problemom 
w zakładach pracy.

UCHWAŁA ZR NR 13/2009
Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”

z dnia 10 września 2009 r.

Ze względu na specyfi kę organizacyjną niektórych zakła-
dów pracy (rozległość terenu, zmianowość pracy, itp.), Zarząd 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” zezwala z 
dniem 01 października 2009 roku  na rozpoczęcie pro-
cedury wyborczej w tych organizacjach związkowych NSZZ 
„Solidarność” szczebla zakładowego, na kadencję 2010-2014 
po uzyskaniu akceptacji Regionalnej Komisji Wyborczej.

Procedura wyborcza dotyczyć będzie w szczególności:
1. powoływania przez KZ/KM, Komisje Podzakładowe, 

Komisje Oddziałowe na mocy uchwały Komisji Wy-
borczych szczebla zakładowego / międzyzakładowe-
go;

2. wyznaczania okręgów  wyborczych przez KZ/
KM, Komisję Podzakładową, Komisję Oddziałową lub 
zakładową Komisję Wyborczą;

3. przeprowadzanie wyborów delegatów na zakła-
dowe / międzyzakładowe  zebranie delegatów.

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” 
zezwala również na przeprowadzenie wyborów z dniem 01 
października 2009 roku na kadencję 2010-2014, w no-
wopowstałych organizacjach związkowych NSZZ „Solidarność” 
(TKZ). 

UCHWAŁA NR 12/2009
Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”

z dnia 10 września 2009 r.

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” 
na podstawie §73 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” 
określa:
1. proporcję zwaną kluczem liczbowym – według któ-

rego wybierani są delegaci na Walne Zebranie Delegatów 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” – zał. 
Nr 1. 

2. minimalną liczbę członków NSZZ „Solidarność” tworzą-
cych okręg wyborczy – która wynosi 300.

3. liczbę członków NSZZ „Solidarność” przypadają-
cych na jednego elektora, wybieranych na zebraniach 
wyborczych w okręgach łączonych – która wynosi do 
30 – proporcję zwaną kluczem liczbowym według którego 
dokonuje się wyboru elektorów przedstawia zał. Nr 2. 

4. datę 14 kwietnia 2010 r. – jako ostateczny termin 
rejestracji (przez RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
„Solidarność”) protokołów z wyborów elektorów na zebra-
nie wyborcze w okręgach łączonych,

5. datę 28 kwietnia 2010 r. – jako ostateczny termin re-
jestracji (przez RKW) protokołów z wyborów delegatów na 
Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ „Solidarność”.

6. Załączniki do niniejszej uchwały stanowią jej integralną 
część.
Warunkiem rozpoczęcia procedury wyborczej, a także re-

jestracji protokołów wyborczych na kadencję 2010-2014 
przez RKW  jest dostarczenie  do ZR aktualnej ankiety infor-
macyjnej o liczebności członków danej organizacji związko-
wej na dzień (30.11.2009 r.) oraz analizy składek członkow-
skich za 2007 i 2008 r.

Liczba 
członków 

w organiza-
cji zw.

Liczba
 organizacji 
związkowych

Liczba 
miejsc 

Elektorskich 
w okręgu

Liczba
elektorów

do    30
31 – 60
61 – 90

 91 – 120
121 – 150
151 – 180
181 – 210
211 – 240
241 – 270
271 – 299

218
185
80
34
17
37
15
19
11
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

218
370
240
136
85

222
105
152
99

110

RAZEM LICZBA ELEKTORÓW : 1737

Liczba 
członków 

w organizacji 
zw.

Liczba
 organizacji 
związkowych

Liczba
mandatów

Liczba
delegatów

 300 – 600
  601 – 1200
1201 – 1800
1801 – 2400
2401 – 3000

40
23
8
4
1

1
2
3
4
5

40
46
24
16
5

RAZEM: 131

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 12/2009 Zarządu Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”

Wybór Delegatów bezpośredni

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr 12/2009 Zarządu Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”

Wybór Elektorów 

Uroczysta przysięga nowych członków Zarządu Regionu
i delegatów na Zjazd Krajowy

Foto: archiwum

– Pracownicy obu placówek są przeciwni połączeniu, czemu dali 
wyraz w referendach przeprowadzonych w ubiegłym roku 
– przypomina Katarzyna Jureczko

Foto: archiw
um



S P R AW Y  R E G I O N U Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

KATOWICE 16.09.2009 |  Nr 37/2009  www.solidarnosc-kat.pl4

P
onad 7 tys. mil prze-
mierzonych po 
bezkresach Ame-
ryki, pięć stanów, 
Wielki Kanion, 

Las Vegas i San Francisco 
– takie wspomnienia z te-
gorocznych wakacji jesz-
cze na długo pozostaną 
w pamięci Jakuba Soski 
– ucznia gimnazjum nr 3 
w Jaworznie.

Pięciotygodniowy pobyt 
w Stanach Zjednoczonych 
był główną nagrodą w Kon-
kursie Wiedzy o „Solidar-
ności” ufundowaną przez 
Stanisława Czarnotę, pierw-
szego przewodniczącego 
Związku w kopalni Jaworz-
no. Po wprowadzeniu stanu 
wojennego Stanisław Czar-
nota został internowany 
i zmuszony do emigracji. 
Teraz coraz częściej przy-
jeżdża do Polski, utrzymuje 
kontakt ze związkowcami 
ze swojej kopalni – dzisiaj 
jest to Zakład Górniczy 
„Sobieski”. Pomysł zor-
ganizowania Konkursu 
Wiedzy o „Solidarności” 
zrodził się podczas jednego 
z takich pobytów. – Zain-
spirowały mnie konkursy 
odbywające się w Stanach 
Zjednoczonych. W miarę 
własnych możliwości i z 
ogromną pomocą kolegów z 
jaworznickiej „S”, chciałem 
zorganizować podobny. 
Udało się – mówi. Kuba 
wraz z mamą byli gośćmi 
jego i jego rodziny, natomiast 
koszty przelotu pokryła Te-
renowa Sekcja Problemowa 
NSZZ „S” Miasta Jaworzna. 
– Zorganizowanie konkusu 
nie byłoby możliwe, gdyby 
nie pomoc związkowców 
z „Solidarności” z ZG So-
bieski – dodaje Stanisław 
Czarnota.

Podróż po Stanach Zjed-
noczonych składała się 
z trzech bardzo długich 
tras, pokonywanych sa-
mochodem, głównie po 
terenach pustynnych. Trasa 
tej wędrówki objęła m.in.: 
Nowy Meksyk, Kolorado 
i Arizonę.

– Największe wrażenie 
zrobiło na mnie Las Vegas
i Wielki Kanion – wspomi-
na Kuba. Refl eksji, którymi 
chce się podzielić jest bar-
dzo dużo. – W jednym z 

muzeów widziałem olbrzy-
mi plakat „Solidarności” 
z okresu strajków. Odbywała 
się tam również prelekcja 
filmu, co bardzo zainte-
resowało Amerykanów. 
Oni są otwarci na wiedzę 
historyczną i różne kultu-
ry – opowiada. Zwrócił też 
uwagę na młodzież, która 
jak podkreśla „wszędzie 
jest taka sama”, zauważył 
problem bezdomności.

O konkursie, w którym 
zwyciężył mówi, że był 
bardzo trudny, składał się 
z trzech etapów. – Każdy 
powinien znać historię, 
zwłaszcza swojego kraju, 
mieć własne poglądy i wie-
dzieć skąd wyszedł – mówi 
Jakub. 

Tymczasem, zdaniem Te-
resy Smyl, przewodniczącej 
nauczycielskiej „Solidarno-
ści” w Jaworznie, młodzież 
nie zna historii – Trzeba 
organizować jak najwięcej 
takich konkursów – mówi 
Teresa Smyl.

AGNIESZKA KONIECZNY

Śląski Oddział Narodowego 
Funduszu Zdrowia otrzymał 
dodatkowe środki, ale zda-
niem związkowców 
z Regionalnego Sekretaria-
tu Ochrony Zdrowia NSZZ 
„Solidarność” w dalszym 
ciągu brakuje pieniędzy 
na zaspokojenie potrzeb 
zdrowotnych mieszkańców 
województwa. W najtrud-
niejszej sytuacji znalazły się 
szpitale.

– Do końca sierpnia do ślą-
skiego oddziału NFZ wpłynęły 
dwie dodatkowe transze: 105 
i 138 mln – mówi przewodniczą-
ca RSOZ Halina Cierpiał. Środki 
z tej drugiej puli przeznaczone 
zostały przede wszystkim na pod-
stawową opiekę zdrowotną 
i nadwykonania z ubiegłego 
roku oraz z pierwszego kwartału 
2009 roku – To nie jest dobra 
wiadomość dla szpitali, które nie 
dostały żadnych dodatkowych 
pieniędzy – podkreśla Cierpiał. 

Zdaniem związkowców, 
w województwie śląskim na 
służbę zdrowia w dalszym ciągu 
brakuje ok. 300 mln. Przewod-
nicząca RSOZ przypomina, że 
prezes NFZ obiecywał ponad 460 
mln. Jej zdaniem jest to kwota, 

która pozwoliłaby na zabezpiecze-
nie szpitalnictwa.

Związkowcy alarmują, że pie-
niędzy zabraknie również 
w przyszłym roku. Już wiadomo, 
że dostaniemy tylko o 58 mln 
więcej. – Może to oznaczać za-
niżenie kontraktów od 5 do 10 
proc. – ostrzegają związkowcy. 
Najwięcej problemów pojawi się 
w szpitalach, wydłuży się czas 
oczekiwania na hospitaizację 
i tzw. zabiegi planowane. Brak 
środków spowoduje ograniczenie 
przyjęć pacjentów.

W przyszłym roku zmienio-
ny zostanie algorytm wylicza-
nia środków dla poszczególnych 
oddziałów funduszu. Wielkość 
przyznanych pieniędzy będzie 
uzależniona od ilości ubezpieczo-
nych. Związkowcy są zdania, że 
dla województwa śląskiego, na 
terenie którego znajduje się bar-
dzo dużo placówek wysokospe-
cjalistycznych, taki algorytm nie 
będzie satysfakcjonujący.

– Pod względem ilości pla-
cówek specjalistycznych może 
porównać się do województwa 
mazowieckiego, tylko dostajemy 
znacznie mniej pieniędzy – za-
znacza Halina Cierpiał.
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Pikieta zaplanowana na 
11 września przed fabryką 
Fiata w Bielsku-Białej nie 
odbyła się. Akcja protesta-
cyjna została zawieszona 
do 1 października.

Taką decyzję podjęła zakła-
dowa „Solidarność”. Wpłynął na 
nią deklaracja dyrekcji dotycząca 
woli współpracy oraz list nade-
słany z centrali koncernu. Zarząd 
przeprosił pracowników i związ-
kowców za odebranie symboli 
związkowych i zadeklarował wolę 
kontynuowania rozmów. Tablica 
pamiątkowa i ołtarz powróciły już 
na swoje miejsce, do hali 3D.

Dyrekcja Fiat-GM Powertrain 
również zadeklarowała „wolę pod-
jęcia konstruktywnych rozwiązań 
w celu realizacji współpracy w 
duchu poszanowania praw i wol-

ności wszystkich pracowników na 
poziomie europejskim”.

W wydanym w tej sprawie 
komunikacie związkowcy podkre-
ślili, że doceniają fakt zauważenia 
problemów pracowniczych i pod-
jętych decyzji. 

Zdaniem przewodniczącej 
zakładowej „Solidarności” Wandy 
Stróżyk to sukces obu stron. – 
Zarząd spółki uznał, że postulaty 
złożone przez Związek będą przed-
miotem podjętych już rozmów – 
mówi Wanda Stróżyk. Zaznacza, 
że te wydarzenia powinny mieć 
wpływ na wszystkie spółki Fiata. – 
Skoro potrafiliśmy rozwiązać prob-
lemy tutaj, powinno się to również 
udać w pozostałych spółkach Fiata, 
tylko musimy podjąć odpowiednie 
działania – mówi przewodnicząca 
zakładowej „Solidarności”.         AK

Dla mieszkańców Katowic-
Załęża, byłych pracowników 
Huty Baildon i związkowców 
z „Solidarności” ubiegła nie-
dziela był dniem szczególnym, 
przypominającym o ważnych 
rocznicach: powstaniu „Soli-
darności” i poświęceniu Figury 
św. Floriana.

Uroczyste obchody 29. rocz-
nicy powstania pierwszej komisji 
zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Hucie Baildon i 20.rocznicy 
poświęcenia Figury św. Floriana 
połączone zostały z przekaza-
niem do Kościoła pw. św. Jó-
zefa sztandarów Huty Baildon
i kopalni „Kleofas”.

– Staraliśmy się zaprosić te 
osoby, które brały udział w pa-
miętnych uroczystościach 20 lat  
temu –  mówi przewodniczący 
MOZ NSZZ „Solidarność” Bail-
don Andrzej Karol. Podkreśla, 
że Figura św. Floriana powstała 
na wniosek pierwszej „Solidar-
ności” Huty Baildon i została 
wykonana przez pracowników 

zakładu m.in. z wydziału mikro-
stalowni i stalowni. – Św. Florian 
miał otoczyć opieką hutników – 
dodaje Andrzej Karol. Podkreśla, 
że tylko w latach 1945-77 śmierć 
w tym zakładzie poniosło 37 
pracowników.

W swoim wystąpieniu przy-
pomniał historię Huty Baildon 
i zakładowej „Solidarności” oraz 
nawiązał do niepewnej przyszłości 
spółek, które powstały na bazie jej 
majątku. Obecny na uroczystości 
prezydent Katowic Piotr Uszok 
zapewnił, że władze miasta nie 
zamierzają zlikwidować produk-
cji na tym terenie. – Takie słowa 
chcemy słyszeć jak najczęściej – 
podkreśla Andrzej Karol.

Podczas obchodów związkow-
cy zaapelowali do rządzących, 
by zbyt pochopnie nie podej-
mowali decyzji o wyburzaniu 
zakładów. Podkreślali, że bardzo 
często na tych gruzach zostaje 
„czarna dziura”. Przewodniczą-
cy Śląsko-Dąbrowskiej „Solidar-
ności” Piotr Duda nawiązał do 

swojego zakładu, nieistniejącej 
już Huty Gliwice. Po jej wybu-
rzeniu na terenie zakładu miał 
powstać market, do tej pory 
nie ma nic.

AGNIESZKA KONIECZNY
***

SZTANDARY PRZED OŁTARZE
Inicjatywę złożenia sztanda-
rów Huty Baildon i Kopalni 
Kleofas w Kościele pw. św. 
Józefa w Katowicach-Załężu 
wysunął proboszcz tamtej-
szej parafi i. Pierwszy sztandar 
spoczął przy ołtarzu św. Floriana, 

drugi przy ołtarzu św. Barbary. Oba 
ołtarze ufundowane zostały przez 
pracowników tych zakładów. 

Sztandar Huty Baildon z 1955 
roku zachował się dzięki zakładowej 
„S”, która wykupiła go od syndyka i 
odrestaurowała na własny koszt. 

***
PODZIĘKOWANIA
MOZ NSZZ „Solidarność” Baildon 
dziękuje za okazaną pomoc dyrekcji 
Zakładu Zieleni Miejskiej w Kato-
wicach oraz uczennicom i dyrekcji 
Zespołu Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących nr 2 w Katowicach.

BT Jaworzno
» 13 WRZEŚNIA Z INICJATYWY JA-
WORZNICKICH ZWIĄZKOWCÓW 
z „Solidarności”’ w Kolegiacie św. Wojciecha 
odprawiona została msza święta w intencji 
Ojczyzny oraz 29. rocznicy powstania NSZZ 
„S”. Na mszy obecne były poczty sztandaro-
we z komisji zakładowych z Jaworzna.
Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego repre-
zentował wiceprzewodniczący Bogdan Biś.

BT Gliwice
» 29. ROCZNICĘ POWSTANIA „SOLI-
DARNOŚCI” uczcili związkowcy z gliwi-
ckiego BT i Terenowej Sekcji Problemowej 
Gliwic i Powiatu Gliwickiego. 13 września  
w Kościele Katedralnym pw. Św. Apostołów 
Piotra i Pawła odprawiona została msza 
święta koncelebrowana przez biskupa Ge-
rarda Kusza. W nabożeństwie udział wzięli 
przedstawiciele oraz sympatycy „Solidarno-
ści” oraz liczne poczty sztandarowe. Śląsko-
Dąbrowską „Solidarność” reprezentował jej 
wiceprzewodniczący Sławomir Ciebera.

BT Jastrzębie
» 7 WRZEŚNIA W BT W JASTRZĘBIU 
odbyło się zebranie przedstawicieli  komisji za-
kładowych z obszaru działania Biura. Gośćmi 
spotkania byli wiceprzewodniczący Śląsko-
Dąbrowskiej „Solidarności” Mirosław Truchan i 
Alina Kuboczek, redaktor naczelna albumów, 
wydawanych z inicjatywy BT, w których upa-
miętniona została jastrzębska „Solidarność”.
- Pani Alina zwróciła się do związkowców z 
prośbą o fotografi e obecnych działaczy i ich 
życiorysów. Chcemy zamiesić je w kolejnym 
albumie, który zostanie wydany na 30-lecie 
„Solidarności”. Album ukaże się na przełomie 
maja i czerwca przyszłego roku – informuje 
Danuta Jemioło, kierownik jastrzębskiego BT. 

BT Sosnowiec
» ODBYŁO SIĘ PIERWSZE PO WAKA-
CJACH posiedzenie Terenowej Sekcji Proble-
mowej Miasta Dąbrowa Górnicza, w trakcie 
którego związkowcy omówili aktualną sytu-
ację w dąbrowskich komisjach zakładowych.
- Dużo uwagi poświęciliśmy trudnej sytuacji 
związanej z restrukturyzacją, w  Mittal Steel 
i Koksowni „Przyjaźń”. Zajęliśmy się również 
problemami komisji zakładowych dąbrow-
skiego szpitala i MOPS-u – informuje wice-
przewodnicząca Sekcji Elżbieta Żuchowicz.

Z BIUR 
terenowych

Wycieczka do Stanów Zjednoczonych
była główną nagrodą w Konkursie Wiedzy 
o „Solidarności” zorganizowanym w Jaworznie.

Do kryzysu doszło w dużej 
mierze z powodu braku sze-
roko pojętej solidarności w 
relacjach gospodarczo-spo-
łeczno-ekonomicznych. Dla 
ich rozwiązania niezbędny 
jest rzetelny dialog spo-
łeczny. 

To główne konkluzje z pa-
nelu „Solidarność w czasach 
kryzysu” odbywającego się 10 
września ramach XIX Forum 
Ekonomicznego w Krynicy. 

W prowadzonej przez prezy-
denta Lewiatana Henrykę Boch-
niarz dyskusji udział wzięli m.in. 
Philippe de Buck – dyrektor 
generalny europejskiej federacji 
pracodawców BUSINESSEU-
ROPE, John Monks sekretarz 
generalny Europejskiego Stowa-
rzyszenia Związków Zawodo-

wych, minister Michał Boni oraz 
Janusz Śniadek przewodniczący 
NSZZ „Solidarność”. Co ciekawe, 
zarówno przedstawiciele rządu, 
pracodawców jak i związkowcy 
byli zgodni - dialog społeczny 
jest podstawą rozwiązywania 
trudnych spraw społecznych, 
w tym szczególnie wychodzenia 
z kryzysu. 

Janusz Śniadek zwrócił uwagę 
na problem systemu edukacyj-
nego, który nie przystaje do 
rynku pracy. Już dzisiaj widoczny 
jest pomimo bezrobocia brak 
wykwalifi kowanych rąk do pracy 
w wielu konkretnych zawodach. 
To będzie się pogłębiało i stanie 
się obok rosnącego rozwarstwie-
nia płac jedną z głównych barier 
rozwoju naszego kraju. 

DZIAŁ INFORMACJI KK

Pieniędzy na służbę
zdrowia wciąż za mało

O solidarności w Krynicy

Chcą rozmawiać
i rozwiązywać problemy

Wspomnienia z Ameryki

Pomysłodawcą 
konkursu był 
Stanisław 
Czarnota, pierwszy 
przewodniczący 
„S” w kopalni 
Jaworzno, który 
po wprowadzeniu 
stanu wojennego 
został zmuszony do 
emigracji.

Wielki 
Kanion był 
jedną z naj-
większych 
atrakcji 
podczas 
zwiedzania 
Stanów Zjed-
noczonych. 
Na zdjęciu 
Jakub Soska 
ze Stanisła-
wem Czarnotą 
– fundatorem 
głównej na-
grody 
w Konkursie 
Wiedzy 
o „Solidarno-
ści”

Uroczystości w Baildonie
Podczas rocz-
nicowych uro-
czystości padło 
wiele trudnych 
pytań dotyczą-
cych przyszłości 
spółek, które 
powstały na 
terenie Huty 
Baildon

Foto: archiwum
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W obchodach 29. rocznicy 
podpisania Porozumienia 
Katowickiego uczestniczył 
Bogdan Borkowski, jeden 
z jego sygnatariuszy, 
w 1980 r. wiceprzewodni-
czący Komitetu Strajkowe-
go w Hucie Katowice.

W porozumieniu ówczesne 
władze zobowiązały się m.in. do 
akceptacji działań mających na 
celu powstanie, organizowanie 
i funkcjonowanie struktur związ-
kowych na terenie całego kraju. 

Borkowski w stanie wojen-
nym, po blisko 7-miesięcznym, 
internowaniu został zwolniony 
pod warunkiem, że wraz z ro-
dziną wyemigruje do USA. Tam 
osiadł na stałe.

W jakiej atmosferze nego-
cjowaliście Porozumienie 
Katowickie?

– Wszyscy czuliśmy ogrom-
ne napięcie, tym bardziej, że 
było to zupełnie nowe doświad-
czenie, zarówno dla nas, jak i 
dla strony rządowej. My nigdy 
wcześniej nie prowadziliśmy 
tak poważnych negocjacji, z 

kolei na rządzących nigdy 
wcześniej pracownicy nie 
wywierali presji. Wydawało 
się, że strona przeciwna jest 
bardzo zaskoczona, tym co się 
dzieje. Oni prawdopodobnie 
nie spodziewali, że pracownicy 
Huty Katowice będą strajkować 
i wysuwać żądania. 
Ale nie tak łatwo było złamać 
przedstawicieli peerelowskie-
go rządu?

– Rzeczywiście, łatwo nie 
było, jednak nasza siła naci-
sku była olbrzymia, co później 

podkreślał Lech Wałęsa. W 
pierwszej kolejności zażądali-
śmy, by władze poinformowały 
w środkach masowego prze-
kazu, że huta strajkuje. Ten 
postulat nie został spełniony 
i to było główną przyczyną 
przedłużenia strajku. Wysu-
nęliśmy żądanie legalizacji 
struktur „Solidarności”, przed 
którym władze ogromnie się 
broniły. Nawet w pewnym 
momencie zdenerwowany 
Andrzej Rozpłochowski, prze-
wodniczący Międzyzakłado-
wego Komitetu Robotniczego 
potargał wszystkie przygoto-
wane przez nas dokumenty 
i rzucił je na stół.
Co Pan czuł, gdy teraz, po 
wielu latach spotkał się ze 
swoimi kolegami z „Solidar-
ności” Huty Katowice?

– Bardzo długo nie miałem 
kontaktu z „Solidarnością”. 
Dopiero internet sprawił, że 
dowiedziałem się, że „Wolny 
Związkowiec”, biuletyn „So-
lidarności” z Huty Katowice 
wciąż jest wydawany. Zrobi-
ło mi się ciepło na sercu. Na-

wiązałem ponownie kontakt 
z kolegami ze związku. Tak się 
złożyło, że mój przyjazd do 
Polski zbiegł się z obchodami 
rocznicowymi. Zostałem bar-
dzo serdecznie przyjęty przez 
związkowców z Huty Katowice. 
To dla mnie bardzo ważne, że 
mogłem ich spotkać, zobaczyć 
znowu hutę i wydział, na którym 
pracowałem. Chciałem bardzo 
serdecznie podziękować wszyst-
kim ludziom, którzy pomogli 
nam 29 lat temu, którzy mieli 
cywilną odwagę, żeby przyjść 
i zaoferować swoje wsparcie. 
To są dla mnie bezimienni 
bohaterowie.
Związkowcy pewnie zapo-
znali Pana z obecną, trudną 
sytuacją huty...

– System kapitalistycz-
ny wprawdzie prowadzi do 
postępu, ale nie ma ludzkiej 
twarzy. Czasem jego koszty 
są tragiczne, bo ludzie tracą 
pracę. Huta została podzielo-
na, sprzedana. Możemy się 
tylko zastanawiać, czy to była 
słuszna decyzja.      
Dziękuję za rozmowę.

J
eśli zapomnimy o nich, 
Ty Panie Boże zapomnij 
o nas. Ku czci i chwale 
wywiezionym, pole-
głym, zamęczonym i 

pomordowanym na nieludz-
kiej ziemi, aby pamięć o nich i 
ich męczeństwie trwała przez 
pokolenia – taki napis związ-
kowcy z będzińskich komisji 
zakładowych zamieścili na 
pamiątkowej tablicy odsło-
niętej na ścianie Sanktuarium 
Polskiej Golgoty Wschodu w 
Będzinie, w przededniu 70. 
rocznicy agresji radzieckiej 
na Polskę.  

Odsłonięcie tablicy poprze-
dziła Msza święta w intencji 29. 
rocznicy powstania „Solidarno-
ści”. Rocznicowe nabożeństwa 
od kilku lat odprawiane są w 
Będzinie z inicjatywy tamtej-
szych związkowców. Tradycyj-
nie na mszę licznie przybyli 
członkowie „Solidarności” wraz 
z pocztami sztandarowymi z 
zagłębiowskich i katowickich 
zakładów pracy. Zarząd Regio-
nu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
„Solidarność” reprezentował 
wiceprzewodniczący Mirosław 
Truchan. Obecni byli przed-
stawiciele władz miasta, par-
lamentarzyści oraz uczniowie 
z będzińskich szkół.   

Wierni nie ukrywali wzru-
szenia. Jego powodem był pa-
triotyczny nastrój, znakomita 
oprawa muzyczna nabożeń-
stwa, a przede wszystkim nie-
zwykłe Słowo Boże wygłoszone 

przez ks. Sławomira Roznera, 
reprezentującego biskupa sos-
nowieckiego.

– Trzeba nam powrotu 
do solidarności. Miejmy na 
względzie dobro wspólne, 
bo wtedy wszystkim żyje się 
lepiej. My to znamy z historii. 
Dostaliśmy się pod rzeczywi-
stą niewolę, bośmy nie chcieli 
być jednością, a prywata brała 
górę nad dobrem wspólnym i 
wszyscy żeśmy źle skończyli. 
Co się stanie z młodymi, kiedy 
im się mówi, że mają tylko 
brać? – pytał ks. Rozner

Przypomniał, że  niedaw-
no stacja telewizyjna zrobi-
ła sondaż, kto dla młodych 
ludzi jest autorytetem. Na 
trzech pierwszych miejscach 

znaleźli się showmeni, Jan 
Paweł II był szósty. – Gdzie 
jest nasza Polska i wołanie: 
Ojcze Święty kochamy Cię. A 
przecież Jego portret wisiał na 
Stoczni Gdańskiej. Nie takiej 
„Solidarności” nas uczyli i nie 
o taką żeśmy walczyli. Prośmy 
Boga, aby sól znowu stała się 
solą, abyśmy wreszcie przestali 
walczyć ze sobą. Zajmijmy się 
obroną człowieka, jego prawa 
do godnego życia, bo ono w 
naszym kraju jest deptane  - 
mówił ks. Sławomir Rosner 
w homilii, którą zebrani w 
kościele nagrodzili gromkimi 
brawami.

Po nabożeństwie Barba-
ra Mentel z „Solidarności” z 
będzińskiej Służby Zdrowia, 

organizatorka corocznych 
uroczystości w kościele na 
Syberce, odsłoniła pamiątko-
wą tablicę, a delegacje złożyły 
kwiaty i zapaliły znicze pod 
znajdującym się nieopodal 
Krzyżem Katyńskim. Pod-
czas tradycyjnego spotkania 
na plebani, organizowanego 
przez proboszcza parafii   ks. 
Stanisława Wawera, Mirosław 
Truchan podziękował za to, że 
dane mu było uczestniczyć w 
tak wspaniałej uroczystości.

– Jestem tu dzięki osobom, 
które pielęgnują naszą bolesną 
historię, bo o niej należy pamię-
tać – powiedział. Obecnej na 
sali młodzieży przypomniał, 
że najlepszym miejscem do 
nauki historii był, jest i będzie 
Kościół.

Przy okazji uroczystości 
Zofi a Mielniczuk, długoletnia 
działaczka z będzińskiej „So-
lidarności”  służby zdrowia 
uhonorowana została Złotym 
Medalem „Solidarności”.

BEATA GAJDZISZEWSKA

W 20. rocznicę wznowienia 
działalności przez Sekcję Kra-
jową Hutnictwa NSZZ „Soli-
darność” w Hucie Katowice 
w Dąbrowie Górniczej odbyło 
się uroczyste, wspólne posie-
dzenie Rad SKH i Regionalnej 
Sekcji Hutnictwa. 

Sekcja została założona w 
październiku 1980 r. Decy-
zją I WZD z 20 lipca 1989 r. 
wznowiła swoją działalność. 
Jej priorytetowe działania to 
obrona interesów branżo-
wych pracowników hut żelaza 
i stali, metali nieżelaznych, kok-
sowni, zakładów materiałów 
ogniotrwałych  oraz innych 
związanych z hutnictwem. 

W trakcie jubileuszowych 
obrad związkowcy podkreślali, 
że Sekcja, realizując ideę „Soli-
darności” oraz program związku, 
stała się częścią rodzącego się 
dialogu sektorowego. Negocjacje 
prowadzone ze stroną rządową 
o zabezpieczenia socjalne dla 
pracowników zakładów, które 
znalazły się w zupełnie nowej 
sytuacji społeczno-gospodarczej, 
zaowocowały podpisaniem 
Hutniczego Pakietu Socjal-
nego, Koksowniczego Pakietu 
Socjalnego i Hutniczego Pa-
kietu Aktywizującego. Sekcja 
stworzyła również podstawy 
do dialogu  trójstronnego w 
ramach Zespołu ds. Społecz-
nych Warunków Restruktury-
zacji Hutnictwa.  Dwustronne 
negocjacje z pracodawcami 
zakończyły się podpisaniem 
Ponadzakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy dla Pracow-
ników Przemysłu Hutniczego. 
Związkowcy z Sekcji aktywnie 
tworzyli struktury branżo-
we, dzięki czemu wzrosło ich 
znaczenie w „Solidarności”. 
Te działania zaowocowały 
utworzeniem Sekretariatu Me-

talowców i zapewniły repre-
zentację pracowników branży 
w międzynarodowym ruchu 
związkowym.

Do historii rozmów ze stroną 
związkową nad ponadzakłado-
wym układem nawiązał obecny 
na posiedzeniu Andrzej Wę-
glarz, przewodniczący Związku 
Zawodowego Pracodawców 
Przemysłu Hutniczego.

– Spośród wszystkich związ-
ków zawodowych, najwyżej 
oceniam przedstawicieli „Solidar-
ności” i OPZZ. Walka toczyła się 
o każdy punkt i o każdy zapis. 
Dla mnie młodego wówczas 
człowieka tak trudne negocjacje 
były wielkim wyzwaniem, chę-
cią dokonania czegoś dobrego. 
Nigdy nie zapomnę waszego 
przedstawiciela zmarłego Marka 
Mirynowicza. Był trudnym dla 
mnie partnerem, napsuł mi 
wiele krwi, ale ceniłem go, jako 
fachowca, bo umiał uzasadniać 
i przekonywać do swoich racji. 
Był takim nowym duchem 
w „Solidarności” mówił Wę-
glarz.

Członkowie połączonych 
rad przyjęli okolicznościową 
uchwałę, w której określili 
priorytety w działalności obu 
sekcji.

– Przemiany gospodarcze 
w Polsce i na świecie stawiają 
przed Sekcją nowe wyzwa-
nia, zarówno, jeśli chodzi 
o bezpieczeństwo pracowników 
w miejscu pracy, jak również 
bezpieczeństwo tego miejsca 
pracy w dającej się przewidzieć 
przyszłości. Będzie to walka 
z nadużywaniem różnorod-
nych form zatrudnienia nie 
zapewniających utrwalonych 
w świadomości pracowniczej 
standardów – zapewnili związ-
kowcy w uchwale.

RED.

„Solidarność” z Będzina pamięta o bolesnej historii.

Negocjacje pod ogromną presją
Kompromisem zakończyły 
się negocjacje na temat ulg 
dla kolejarzy. – Porozumie-
nie wejdzie w życie, jeże-
li zostanie zaakceptowane 
przez radę sekcji krajowej – 
zapowiada przewodniczący 
kolejarskiej „Solidarności” 
Henryk Grymel.

Rozmowy między Związ-
kiem Pracodawców Kolejowych 
zrzeszającym wszystkie spółki 
kolejowe a centralami związko-
wymi toczyły się pod ogromną 
presją. Ich stawką było wypo-

wiedzenie Ponadzakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy, a 
co się z tym wiąże również 
układów zakładowych. Zapisy 
dotyczące ulg na przejazdy dla 
kolejarzy znajdują się bowiem 
w PUZP.

– Udało się osiągnąć kom-
promis. Zasady korzystania z 
ulg zmienią się nieznacznie. 
Wynegocjowane porozumienie 
w niewielkim stopniu zmienia 
ceny biletów dla kolejarzy. – 
mówi Henryk Grymel. 

AK

Uczcili ofi ary
Golgoty Wschodu

Sekcja Krajowa
Hutnictwa ma 20 lat

Delegacja „Solidarności” (od lewej) Mirosław Truchan, Halina 
Szymańska i Barbara Mentel składają kwiaty pod Krzyżem Katyńskim

Odsłonięciem 
pamiątkowej 
tablicy będzińscy 
związkowcy 
z „Solidarności” 
uczcili 70. rocznice 
agresji sowieckiej na 
Polskę.

Z Bogdanem Borkowskim rozmawia Beata Gajdziszewska.

Mieliśmy olbrzymią siłę nacisku 

Foto: archiwum

Foto: archiwum
Uczestnicy okolicznościowych obrad podkreślali, że SKH realizując 
program i idee „Solidarności” przyczyniła się do funkcjonowania 
dialogu sektorowego

Foto: archiw
um
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„Zaczęło się o 12 godzinie 
w samo południe”.  
Na ulicach Berlina można 
spotkać billboardy 
przypominające o pierwszych 
wolnych wyborach w Polsce 
i w bloku państw komunistycz-
nych. Jego treść w sposób 
bezpośredni nawiązuje do 
najsłynniejszych plakatów 
wyborczych Komitetu 
Obywatelskiego „Solidarność” 
z 1989 roku. Plakatów, które 
przeszły już do historii i stały się 
symbolem zwycięstwa 
„Solidarności”.

Odpowiedzi: skorzystał z chwili nieuwagi  otoczenia i odniósł sukces

Foto: archiw
um
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§
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.

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).

K
olejna nowelizacja 
ustawy Kodeks 
pracy związana 
jest z podnosze-
niem kwalifi kacji 

zawodowych przez osoby 
zatrudnione.

Konieczność wprowa-
dzenia zmian w ustawie 
wynika z wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 31 
marca 2009 r. (sygn. akt: K 
28/08), zgodnie z którym – ze 
względu na brak wytycznych 
dotyczących treści aktu wy-
konawczego – art. 103 Ko-
deksu pracy został uznany 
za niezgodny z art. 92 ust. 1 
Konstytucji RP.

Tym samym wraz z utratą 
mocy prawnej art. 103 Ko-
deksu pracy moc utraci też 
wydane na jego podstawie 
rozporządzenie w sprawie 
zasad i warunków podnosze-
nia kwalifi kacji zawodowych 
i wykształcenia ogólnego do-
rosłych. Przepisy powyższe 
zachowują swoją moc do 10 
kwietnia 2010 r., w tym bo-
wiem dniu upłynie 12 miesięcy 
od dnia ogłoszenia wyroku 
w Dzienniku Ustaw.

W związku z powyższym 
Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej przygotowało pro-
jekt ustawy o zmianie ustawy 
Kodeks pracy oraz ustawy o 
podatku dochodowym od 
osób fi zycznych. Przedsta-
wiony projekt przedstawia 
pełną regulację prawną w 

zakresie ułatwiania pracow-
nikom podnoszenia kwali-
fi kacji zawodowych, dzięki 
czemu nie będzie konieczno-
ści wydawania aktów wyko-
nawczych.

Nowe przepisy, jeśli zo-
staną przyjęte w zapropo-
nowanym brzmieniu, nałożą 
na pracownika obowiązek 
podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych w zakresie 
wykonywanej lub plano-
wanej pracy u danego pra-
codawcy, np. pracownik 
będzie musiał zgodzić się 
na udział w szkoleniu, które 
opłaci pracodawca, a które 
zostanie przeprowadzone w 
godzinach pracy.

Jednak proponowana zmia-
na przepisów ma za zadanie 
nie tylko zwiększyć ilość 
obowiązków po stronie pra-
cownika – ustawa zwiększy 
także obciążenia pracodawcy, 

który będzie musiał pokryć 
opłaty z tytułu podnoszenia 
kwalifi kacji, koszty zakupu 
podręczników i innych ma-
teriałów dydaktycznych lub 
pomocniczych oraz zwrócić 
koszty przejazdu, zakwate-
rowania i wyżywienia, jeśli 
szkolenie odbywa się w innej 
miejscowości niż miejsce za-
mieszkania lub miejsce pracy 
podwładnego.

Zgodnie z projektem usta-
wy pracodawca w zamian za 
czas spędzony na szkoleniu, 
które odbędzie się poza go-
dzinami pracy, będzie musiał 
pracownikowi zwrócić czas 
wolny w równoważnej wyso-
kości lub będzie zobowiązany 
udzielić mu dni wolnych, jeśli 
szkolenie, kurs lub nauczanie 
odbywają się w dni wolne 
pracownika. Na zajęcia dy-
daktyczne w trakcie czasu 
pracy pracownikowi będzie 

przysługiwało zwolnienie z 
części dnia pracy.

Częściej też nie będzie 
pracownika w firmie, jeśli 
proces szkoleniowy kończyć 
się będzie egzaminem lub zło-
żeniem pracy zaliczeniowej 
– pracownik z tego tytułu 
otrzyma co najmniej 5 dni 
urlopu szkoleniowego, a jeśli 
nauka zakończy się egzami-
nem i złożeniem pracy zali-
czeniowej – pracownik będzie 
miał prawo do przynajmniej 
10 dni urlopu. Urlop szkole-
niowy pracownik powinien 
przeznaczyć na przygotowa-
nie się i przystąpienie do eg-
zaminów lub przygotowanie 
prac zaliczeniowych.

Podobnie jak było to wska-
zane w jeszcze obowiązującym 
rozporządzeniu w sprawie 
zasad i warunków podnosze-
nia kwalifi kacji zawodowych 
i wykształcenia ogólnego 
dorosłych, to umowa szko-
leniowa będzie precyzować 
zakres obowiązków i praw 
stron związanych z procesem 
edukacyjnym pracownika. W 
niej zawarte zostaną szczegó-
łowe informacje dotyczące 
np. poziomu, formy i sposo-
bu kształcenia czy wymiaru 
i częstotliwości zwolnień od 
pracy oraz urlopu szkolenio-
wego i inne, wymienione w 
projekcie ustawy.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Podnoszenie przez pracowników 
kwalifi kacji zawodowych

Od marca jestem na macie-
rzyńskim, a w lutym byłam 
na zwolnieniu lekarskim. W 
czerwcu związki zawodowe 
wynegocjowały podwyżki 
dla pracowników z wyrów-
naniem od stycznia. Mój 
pracodawca wypłacił mi 
zaległą podwyżkę tylko za 
czas, kiedy pracowałam, a 
więc za styczeń. Pozostałej 
części wyrównania nie do-
stałam. Czy słusznie?

W czasie zwolnienia lekar-
skiego i urlopu macierzyń-

skiego pracodawca wypła-
cał Pani zasiłek chorobowy 
i macierzyński. Podstawę 
wymiaru zasiłku zarówno 
chorobowego, jak i macie-
rzyńskiego dla pracownika 
stanowi przeciętne miesięcz-
ne wynagrodzenie wypłacone 
za okres 12 miesięcy kalen-
darzowych poprzedzających 
powstanie niezdolności do 
pracy albo z faktycznego 
okresu zatrudnienia za pełne 
kalendarzowe miesiące, je-
żeli niezdolność do pracy 

powstała przed upływem 
tego okresu. Do ustalenia 
podstawy wymiaru przyj-
muje się przychód stano-
wiący podstawę wymiaru 
składki na ubezpieczenie 
chorobowe po odliczeniu 
potrąconych przez praco-
dawcę składek na ubezpie-
czenia społeczne. 

Obliczając podstawę wy-
miaru, wzięto pod uwagę Pani 
wynagrodzenie, wypłacone 
za okres 12 miesięcy przed 
pójściem na zwolnienie. 

Nie otrzyma Pani wyrów-
nania za te miesiące, w któ-
rych była Pani na zwolnieniu 
i urlopie macierzyńskim, 
ponieważ w tym czasie pra-
codawca nie wypłacał Pani 
wynagrodzenia, ale zasiłki, 
których wysokość została 
obliczona z uwzględnieniem 
wynagrodzenia wypłacone-
go Pani przed pójściem na 
zwolnienie.

ŁUKASZ OBRAŁ
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Wyrównanie a urlop macierzyński
Ustawa Kodeks pracy

Foto: internet
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Z solidarnościowym mistrzem 
świata w boksie federacji 
WBC w kategorii junior śred-
niej rozmawia Beata Gajdzi-
szewska.
Byłeś przy narodzinach swo-
jej córeczki?

– Nie wyobrażam sobie nie 
być przy żonie i córeczce w 
chwili jej przyjścia na świat. 
Nic nam nie przysporzyło 
tyle szczęścia, co narodziny 
tego kochanego dzidziusia. 
Niestety, nie mogłem odwołać 
swoich treningów, gdy żona 
trafi ła już do szpitala, ale zaraz 
po nich natychmiast pędziłem 
do Moniki. Wciąż przeżywam 
atmosferę towarzyszącą mi 
w trakcie narodzin Laury. Była 
to wielka radość, że mała jest 
już z nami.
Jak uczciłeś to rodzinne 
święto?

– Wieczorem odwiedził 
mnie mój przyjaciel. Wspól-
nie wznieśliśmy symboliczny 
toast lampką wina. Większe 
grono znajomych planujemy 
zaprosić dopiero w piątek, gdy 

moje dziewczyny będą już 
w domu. Poza tym w tygo-
dniu nie mam czasu, bo dwa 
razy dziennie trenuję.
Czy uważasz, że narodziny 
małej Laury zmienią coś 
w Twoim życiu?

– Bardzo wiele. Zamie-
rzam trochę zwolnić tempo. 
Na pewno będę chciał więcej 
czasu spędzać z moją rodziną. 
Posiadanie dziecka stanowi 

o sensie życia człowieka. Będę 
chciał, jak najlepiej wywiązy-
wać się z ojcowskich obowiąz-
ków, poświęcać córce wiele 
uwagi, wpajać jej elementar-
ne wartości, które sprawią, 
że będzie dobrym, mądrym
i prawym człowiekiem. 
Czy żałujesz, że nie zostałeś 
ojcem chłopca, którego w 
przyszłości mógłbyś trenować 
na bokserskim ringu?

Razem z żoną planujemy 
mieć jeszcze jedno dziecko. 
Jeśli kiedyś będę miał syna, 
to nawet nie zamierzam go 
namawiać do uprawiania 
tej dyscypliny sportu. To jest 
bardzo ciężki kawałek chle-
ba, zwłaszcza przygotowania 
do walk. Zdecydowanie nie 
chciałbym, aby mój syn był 
bokserem.
Świadomość, że masz córecz-
kę pewnie doda Ci skrzydeł 
podczas najbliższej walki?

– Z całą pewnością. To dla 
mnie jest dodatkowa motywa-
cja do pracy. Chcę zapewnić 
swojej rodzinie, jak najlepsze 
warunki.
Dziękuję za rozmowę.

Monika i Damian Jonakowie zostali szczęśliwymi rodzicami małej Laury. 

Damian Jonak 
zakochany w Laurze

33 wędkarzy wzięło udział 
w corocznych zawodach 
wędkarskich o Puchar Prze-
wodniczącego NSZZ „Solidar-
ność” jaworznickiego Zakła-
du Górniczego „Sobieski”, 
które rozegrane zostały  na 
stawie Grajdołek w Jeleniu. 
Zawody sędziował Józef 
Sojk, prezes miejscowego 
Koła Polskiego Związku 
Wędkarskiego.

Najlepszym wędkarzem 
okazał się Zbigniew Jara, za 
nim uplasował się Beniamin 
Kozub, a trzecie miejsce zajął 
Andrzej Porwit. Puchary, 

dyplomy i nagrody wrę-
czyli zwycięzcom Walde-
mar Sopata, przewodniczący 
zakładowej „Solidarności” 
oraz skarbnik Jan Olszyński. 
Po zakończonej rywalizacji 
wędkarze, przy tradycyjnej 
golonce, wspominali swoje 
sportowe osiągnięcia.

– Dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym w organiza-
cję tegorocznych zawodów, 
sponsorom oraz kierowni-
ctwu Koła PZW w Jeleniu 
– powiedział po zawodach 
Waldemar Sopata.

BG

Wędkowali o puchar

Foto: archiwum

Monika i Damian, szczęśliwi rodzice małej Laury Jonakównej

Nic nam nie 
przysporzyło tyle 
radości, co narodziny 
tego kochanego 
dzidziusia – mówi 
Damian Jonak. Foto: archiwum


