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Ks. Stanisław Puchała: Dziękuję Bogu, 
że mogłem ze związkowcami uczestniczyć 
w tym niezwykłym wydarzeniu.
» STRONA 3

Janusz Śniadek:
Leszku, płaczemy po tobie wszyscy, świat 
pracy i prości, często ubodzy ludzie.
» STRONA 4 

Za oficerów poległych na 
Wschodzie i za ofi ary trage-
dii pod Smoleńskiem modlili 
się podczas dorocznej Mszy 
Katyńskiej w kościele pw. św. 
Joachima w Sosnowcu-Zagó-
rzu członkowie Solidarności 
z Zagłębia Dąbrowskiego, 
Federacji Rodzin Katyńskich, 
parlamentarzyści, przedstawi-
ciele władz samorządowych, 
wojska i policji oraz mieszkań-
cy Sosnowca. 

U stóp ołtarza ustawio-
no fotografi e ofi ar katastrofy 
prezydenckiego samolotu. 
Obok płonęły dziesiątki zniczy. 
– Dzisiaj łączymy tych pomor-

dowanych w Katyniu i tych, 
którzy kilka dni temu zginęli 
tam w katastrofi e lotniczej. Co 
ich łączy? Ojczyzna ich łączy. 
Oddajemy hołd wszystkim, 
którzy Ojczyznę, matkę naszą 
czczą, kochają i którzy odda-
li za nią swoje życie – mówił 
podczas homilii ks. kanonik 
Stanisław Kocot, proboszcz 
parafii   św. Joachima. 

– Umiłowanie ojczyzny, 
matki naszej jest naszym obo-
wiązkiem. Nawet gdyby matka 
była zła, mówi się wyrodna 
matka, ale dziecko czci taką 
matkę i kocha ją, bo to jest 
matka rodzicielka. Matki się 

nie wybiera. Ona zostaje dana 
i zadana, by ją czcić i kochać. 
Ojczyzna to skarb, możemy 
się różnić, ale o ten skarb trze-
ba zabiegać - podkreślał ks. 
Kocot.

– W tym roku Msza Katyń-
ska ma inny wymiar, to msza 
żałobna po wielkiej tragedii. 
Straciliśmy prezydenta, głowę 
państwa. To potężny cios i dla 
Solidarności i dla Polski - powie-
dział Grzegorz Sułkowski, jeden 
z organizatorów uroczystości, 
przewodniczący Solidarności w 
kopalni Kazimierz-Juliusz. 

W przygotowanie nabo-
żeństwa zaangażowały się 

największe komisje Solidar-
ności z Zagłębia - z Huty Kato-

wice, z Koksowni Przyjaźń i z 
KWK Kazimierz-Juliusz. Kilka 

tygodni temu organizatorzy 
zaprosili do uczestnictwa 
w nabożeństwie prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego i jego 
ministerialnych urzędników. 
– Okrutny los sprawił, że za-
miast modlić się wspólnie 
z nimi, modlimy się za nich 
– powiedział Sułkowski. 

Odprawiana w Sosnowcu 
od 21 lat Msza Katyńska jest 
najważniejszą w regionie 
uroczystością upamiętniają-
cą tragedię polskich ofi cerów 
na Wschodzie. Od początku 
wspólnie z parafi ą św. Joachima 
organizuje ją Solidarność. 

GRZEGORZ PODŻORNY

N
aród pożeg-
nał już swoje-
go prezydenta. 
Lech Kaczyń-
ski i jego żona 

Maria spoczęli w niedzielę 
na Wawelu w krypcie pod 
Wieżą Srebrnych Dzwonów. 
W ostatniej drodze towa-
rzyszyło im ok. 150 tys. ro-
daków. Pogrzeb był wielką 
manifestacją patriotyzmu 
i hołdem złożonym Lechowi 
Kaczyńskiemu i jego prezy-
denturze. Dzień wcześniej 
dziesiątki tysiący rodaków 
żegnało prezydenta w War-
szawie. 

W tych dniach pogrzeby 
poległych w katastrofi e od-
bywają się w całym kraju. 
Tylko we wtorek pochowano 
22 ofi ary wypadku. Wśród 
nich m.in. szefa Kancelarii 
Prezydenta Władysława 
Stasiaka,  Rzecznika Praw 
Obywatelskich Janusza Ko-
chanowskiego i wicemarszał-
ka Sejmu Krzysztofa Putrę. 
Zmarłym w ostatniej drodze 
towarzyszyły tysiące osób. 
Wśród nich poczty sztan-

darowe i wielu członków 
Solidarności.  

O tragedii pod Smoleń-
skiem pamięta się rów-

nież w naszym regionie. 
Za zmarłych odprawiane 

są nabożeństwa, płoną zni-
cze przed siedzibami partii 
politycznych, urzędów, 
w miejscach kojarzących 
się z tragicznie zmarłymi. 
W wielu oknach wciąż wiszą 
przepasane kirem biało-
czerwone fl agi.

Do naszego regionu wró-
cili już parlamentarzyści 
z woj. śląskiego – Krystyna 
Bochenek i Grzegorz Dol-
niak. Trumny z ich ciałami 
wystawione zostały w po-
niedziałek rano w kaplicy 
na cmentarzu komunal-
nym przy ul. Murckow-
skiej w Katowicach. Przez 

cały czas wartę przy nich 
pełnią strażnicy miejscy 
z Katowic i Będzina. Pogrze-
by odbędą się w czwartek. 
Uroczystości pogrzebo-
we Krystyny Bochenek 
rozpoczną się o godz. 11. 
w katowickiej Archikatedrze, 
a Grzegorza Dolniaka o godz. 
15. w kościele św. Trójcy 
w Będzinie.

Ks. Stanisław Puchała jest 
pod wrażeniem sposobu, w 
jaki Polacy przeżywają te 
trudne dni. - To jest wiel-
kie wyzwanie i znak do 
nas kierowany. To wołanie, 
byśmy jeszcze bardziej byli 
za siebie mądrze odpowie-
dzialni i solidarni. W czasie 
tych swoistych rekolekcji 
uświadamiamy sobie, że 
rezygnując z wartości tra-
cimy poczucie wspólnoty, 
tracimy Polskę – podkreśla 
kapelan Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności. 

WOJCIECH GUMUŁKA
O TRAGEDII POD SMOLEŃ-
SKIEM, OFIARACH DRAMATU
I ICH POGRZEBACH PISZEMY 
TEŻ NA STR. 2-5.

Od tragedii pod Smoleńskiem upłynęło już kilkanaście dni. Polacy wciąż nie potrafi ą się z niej otrząsnąć. 

TAK CIĘŻKO WYJŚĆ 
Z NARODOWEJ ŻAŁOBY

Poczet Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności podczas pogrzebu ministra Władysława Stasiaka

Za zmarłych 
odprawiane są 
nabożeństwa, 
płoną znicze 
przed siedzibami 
partii politycznych, 
urzędów, w miejscach 
kojarzących się 
z tragicznie zmarłymi.
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Msza katyńska po wielkiej tragedii

W tym roku Msza Katyńska miała wyjątkowy, tragiczny wymiar
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INNI napisali

Katyń 2

W 
2006 r. Główna Prokuratura 
Wojenna odrzuciła powódz-
two rodzin rozstrzelanych, a 

nawet odmówiła przekazania do sądu 
materiałów sprawy, oznajmiając, że więk-
szość spośród 183 tomów opatrzona jest 
gryfem tajności. W październiku 2008 
r. odmówił im Sąd Chamowniczeski, 
a w styczniu 2009 r. – Sąd Najwyższy RF. 
Wtedy bliscy zwrócili się do Strasburga, 
a Główna Prokuratura Wojenna prze-
słała tam zadziwiające pismo, z którego 
wynikało, że jej, prokuraturze, nikt nie 
udowodnił, iż w Katyniu kiedyś kogoś 
rozstrzelano. („Niemożliwe okazało się 
uzyskanie informacji dotyczących wyko-
nania decyzji o rozstrzelaniu konkretnych 
osób, ponieważ wszystkie dokumenty 
zostały zniszczone i odzyskanie ich jest 
niemożliwe”.)

Równocześnie media kontrolowane 
przez Kreml prowadziły natarcie w dwóch 
kierunkach. Rosyjskim czytelnikom suge-
rowano, że, po pierwsze, pytanie, kto roz-
strzelał Polaków, „wciąż pozostaje otwarte”, 
wzywano do „nieprzyklejania etykietek” i 
„rozpoczęcia poważnej dyskusji” o tym, kto 
miał rzekomo rozstrzelać polskich ofi cerów, 
Stalin czy Hitler. Po drugie, piarowcy Krem-
la forsowali tezę, że Katyń to historyczny 
odwet za czerwonoarmistów zamorzonych 
głodem w obozach dla jeńców wojennych 
po wojnie z „Białopolakami”.

W wywiadzie z Natalią Narocznicką 
dla „Komsomolskiej prawdy”, opubli-
kowanym w przededniu wizyty Putina 
w Polsce, który wywołał w Polsce niebywały 
skandal, powiedziano nawet, że obozy te 
stały się dla Niemców prototypem obozów 
koncentracyjnych. To znaczy, po pierwsze, 
że my Polaków nie zabijaliśmy, a po dru-
gie – było za co.

I nagle, na wiosnę 2010 roku, wszyst-
ko to, jak na komendę, skończyło się. 
W telewizji zamiast Narocznickiej pokazano 
„Katyń” Wajdy, a Putin pojechał do Katynia 
razem z Donaldem Tuskiem.

Co się stało?
Odpowiedź na to pytanie łatwo da 

ten, kto przeczyta The Wall Street Journal 
z 8 kwietnia 2010 roku – to znaczy z na-

stępnego dnia po wizycie Putina i Tuska 
w Katyniu.

„Cały gazowy przemysł Polski i spe-
cjalny przedstawiciel USA ds. energetyki 
zebrali się na konferencję na temat gazu 
łupkowego sponsorowanej przez Chevron, 
ExxonMobil i Halliburton. Gazowi giganci 
z USA rozpoczną badawcze odwierty gazu 
łupkowego w Polsce w ciągu najbliższych 
kilku tygodni. W razie ich sukcesu ener-
getyka Polski, jej problemy ekologiczne, 
a nawet polityka zagraniczna mogą się 
całkowicie zmienić.

I taka właśnie jest odpowiedź na to pyta-
nie. Całość nowej imperialnej polityki Rosji 
budowana była na fakcie, że my mamy 
nasz światowy Gazprom i rurę naszego 
światowego gazociągu wsadzimy Polakom 
to samo miejsce, co i Ukraińcom.

A wiosną 2010 r. na Kremlu nagle zrozu-
miano, że gaz łupkowy powoduje zerwa-
nie ze światowym gazociągiem i że, jeżeli 
nie podejmie się środków, to być może to 
Polska będzie eksportować gaz do Europy. 
I że polskie władze należy natychmiast 
przeciągnąć na naszą stronę, gdyż spra-
wa wydobycia gazu łupkowego w Polsce 
jest, jak wiadomo, polityczna i w dużym 
stopniu zależy od tego, która partia wygra 
następne wybory.

Prawo i Sprawiedliwość Lecha Kaczyń-
skiego, zaciekłego nacjonalisty, populisty, 
antykomunisty, człowieka, dla którego 
Katyń to jego osobisty ból i który w każdą 
rocznicę osobiście składa w Katyniu pry-
watną wizytę. Albo Platforma Obywatelska 
Donalda Tuska, racjonalnego pragmatyka, 
który gotów jest przyjaźnić się ze wszystkimi, 
z wyjątkiem, ma się rozumieć, prezydenta 
Kaczyńskiego – ponieważ ci dwaj nawet ze 
sobą nie rozmawiają.

I trzy dni przed dniem pamięci ofi ar 
Katynia dwaj premierzy – Putin i Tusk – 
pojechali do Katynia. Przyjechali specjal-

nie trzy dni wcześniej, żeby nie zapraszać 
prezydenta Kaczyńskiego i mieć możliwość 
go uprzedzić.

I tam, przed kamerami, Putin uklęknął. 
A świat doznał wstrząsu, tak że żadne za-
chodnie medium nie zauważyło małego 
zastrzeżenia, jakie poczynił odnośnie do 
sowieckich czerwonoarmistów zamęczo-
nych w polskiej niewoli (pokłóciłam się z 
przyjaciółmi, że Putin nie daruje sobie tego 
zastrzeżenia).

A trzy dni później, w prawdziwy Dzień 
Pamięci, przyleciał polski prezydent Ka-
czyński – niepopularny, szalony, nacjona-
lista, który według sondaży przegrywał w 
drugiej turze prezydenckich wyborów z 
każdym kandydatem. Zabrał ze sobą całą 
polską elitę w nadziei, że uda mu się przebić 
swoją prywatną wizytą wizytę nienawidzą-
cego go Tuska złożoną nienawidzącemu 
go Putinowi i rozumiał, że wizyta ta nie 
przyniesie żadnego efektu: ci dwaj już się 
„odpiarzyli”.(...)

Rankiem 10 kwietnia, wiedząc, że w Rosji 
nie jest mile widziany, prezydent Polski nie 
mógł nie nakazać lądowania samolotu. To 
nie była samowola, nie była wielkopańskość: 
to w Rosji dyplomaci rozbijają się po pijaku, 
strzelając ze śmigłowca do owiec górskich. 
Było to wynikiem wszystkiego, co antyko-
munista, nacjonalista, nowy Kościuszko, 
nowy Sikorski, człowiek, w którego krwi 
tętniły rozbiory Polski 1772, 1793, 1795 i 
1939 roku, powstania 1794, 1830 i 1863 
roku, pakt Ribbentrop-Mołotow, Katyń, 
Powstanie Warszawskie, Solidarność – wy-
nikiem wszystkiego, co prezydent Polski 
Lech Kaczyński myślał o Rosji.

Nie wierzył Kaczyński w żadną mgłę. 
„Mgła” oznaczała dla niego jedynie po-
lityczne powitanie przez Putina, który 
w przeddzień polskich wyborów zawią-
zuje sojusz z Tuskiem, podobnie jak Ka-
tarzyna skorzystała z usług Branickiego i 
Potockiego – wśród skundlonych między 
sobą Polaków było wystarczająco dużo 
chętnych do otrzymania od Rosji stopnia 
generała piechoty.

A mgła była po prostu mgłą. Czasa-
mi mgła jest po prostu mgłą. Ziemia tam 
przeklęta.

» www.fronda.pl, Julia Łatynina, 
15 kwietnia 2010 

TRZY pytania
Krzysztof Pluszczyk, przewodniczący Społecznego Komitetu 
Pamięci Górników KWK „Wujek” Poległych 16.12.1981 r.

Oni już nie przyjdą do muzeum
Wśród ofi ar katastrofy pod Smoleńskiem 
znalazły się osoby, które szczególną tro-
ską otaczały górników z kopalni Wujek 
i pamięć o tragicznych wydarzeniach 16 
grudnia 1981 r. W jaki sposób komitet 
zadba o ich pamięć?

– Przede wszystkim pragniemy być na 
ich pogrzebach. To dla nas bardzo ważne, 
chociaż zdajemy sobie sprawę, że uroczy-
stości pogrzebowe będą odbywały się w 
całym kraju. Kilka godzin po wypadku przy-
gotowaliśmy wystawę, na której umieścili-
śmy portrety osób związanych z kopalnią, 
z informacją, że już więcej do muzeum nie 
przyjdą. Znalazły się na niej zdjęcia prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki, 
Andrzeja Przewoźnika, Sławomira Skrzyp-
ka i Macieja Płażyńskiego. Obok fotografii 
cały czas palą się znicze. Zastanawiamy się 
również, w jaki sposób trwale upamiętnić 
sylwetki tych ludzi. Oni przyczynili się do 
powstania Muzeum Izby Pamięci Kopal-
ni Wujek, bez nich nie byłoby możliwe 
utrzymanie Pomnika. Między fotografiami 

jest także zdjęcie ostatniego prezydenta na 
uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, on 
także był pod kopalnią.
Prezydent Lech Kaczyński wielokrotnie 
domagał się wyjaśnienia prawdy o tym, 
co stało się podczas pacyfikacji. Kilka-
krotnie był pod kopalnią, tam w 2006 
roku uhonorował bohaterów grudniowych 
wydarzeń...

– Dzięki panu prezydentowi po tylu latach, 
udało się wręczyć odznaczenia państwowe 
wielu osobom, które wtedy narażały życie, 
lekarzom, pielęgniarkom. Tym, którzy byli 
internowani i za kopalnię Wujek siedzieli 
w więzieniach. W ten sposób wszyscy mo-

gliśmy im podziękować. Niektórzy zostali 
uhonorowani pośmiertnie, w ich imieniu 
odznaczenia odebrały rodziny. Prezydent 
Lech Kaczyński dbał o historię i pielęgnował 
patriotyczne tradycje.
Andrzej Przewoźnik i Sławomir Skrzy-
pek to kolejne osoby z tej listy, w których 
życiu kopalnia Wujek zajmowała ważne 
miejsce...

– Jakiś czas temu Sławomir Skrzypek 
zaskoczył nas mówiąc, że odwiedził mu-
zeum ze swoimi dziećmi.  Przyszedł do 
muzeum prywatnie, a my nawet o tym 
nie wiedzieliśmy. To świadczy, jaki to był 
skromny człowiek. Podczas grudniowych 
uroczystości wręczył rodzinom ofiar złote 
monety, przywiezione z Warszawy. Zapew-
niał, że okolicznościowe monety pojawią się 
również z okazji 30. rocznicy wydarzeń w 
kopalni. Bardzo trudno będzie też zapełnić 
pustkę po Andrzeju Przewoźniku, wielkim 
przyjacielu Wujka Zawdzięczamy mu bar-
dzo wiele.

AK

Dzięki Lechowi Kaczyń-
skiemu bohaterowie spod 
Wujka dostali po latach 
odznaczenia państwowe.

LICZBA tygodnia

180 tys.
osób oddało w Pałacu Prezydenckim w 
Warszawie hołd parze prezydenckiej. 
Pierwsi Polacy weszli do Pałacu, by po-
żegnać Lecha i Marię Kaczyńskich, we 
wtorek 13 kwietnia ok. godz. 14. Budy-
nek był otwarty dzień i noc z krótkimi 
przerwami technicznymi. Przez cały czas 
kolejka przed Pałacem Prezydenckim nie 
malała. Bywały dni, kiedy czas oczeki-
wania na wejście wynosił nawet kilkana-
ście godzin. Pałac  zamknięto w sobotę 
17 kwietnia o godz. 15. 
Oddający hołd przechodzili po czerwo-
nym chodniku, wzdłuż Sali Kolumnowej, 
odgrodzeni od katafalków, na których 
spoczywały trumny Lecha i Marii Ka-
czyńskich, palikami pomiędzy który-
mi rozpięto czerwony sznur. Niektórzy 
klękali, by krótko się pomodlić, składali 
kwiaty. Gdy jednak zbliżała się sobota, a 
kolejka przed Pałacem nie malała, Kan-
celaria Prezydenta zwróciła się do ocze-
kujących z prośbą, by nie zatrzymywali 
się przy trumnach.
Wśród tych, którzy przyszli pożegnać 
parę prezydencką, nie zabrakło człon-
ków Solidarności. Tylko z naszego regio-
nu do Warszawy pojechało w tym celu 
ok. tysiąca osób. Związkowi liderzy, w 
tym również z naszego regionu, wysta-
wili też warty przy trumnach prezyden-
ckiej pary. 

Z całego świata na ręce przewodniczącego Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność Janusza Śniadka spły-
wają kondolencje od przyjaciół ze związków zawo-
dowych. 

Słowa smutku i solidarności nadeszły od związkowców z 
Ukrainy, Chorwacji, Rosji, Czech, Rumunii, Irlandii, Estonii, 
Bośni i Hercegowiny, Serbii, Azerbejdżanu, Litwy, Słowenii, 
Hiszpanii, Portugalii, Francji, Białorusi, Turcji, Niemiec,
Gruzji, Norwegii, Danii, Grecji, Macedonii, Holandii, Mołda-
wii, Łotwy i Wielkiej Brytanii.

Wyrazy żalu i współczucia przysłała Międzynarodowa 
Konfederacja Związków Zawodowych. – W obliczu tego 
strasznego i tragicznego wypadku składam szczere kondo-
lencje dla rodzin i najbliższych tych, którzy zginęli. Przeka-
zuję także wyrazy wsparcia dla NSZZ Solidarność, wszyst-
kich Polaków i polskich władz – napisał w imieniu MKZZ jej 
sekretarz Guy Ryder.

– Z wielkim smutkiem i szokiem przyjęliśmy informację 
o rozbiciu się samolotu pod Smoleńskiem i o śmierci Prezy-
denta Polski, Jego Żony i jakże wielu ważnych postaci pol-
skiego życia publicznego. Wielu z nich było związanych 
z „Solidarnością” i dobrze wam znanych, w tym sam Pre-
zydent. Tragedia jest tym większa, że zmierzali do miejsca 
innej polskiej tragedii, masakry katyńskiej polskich elit 
w czasie II Wojny Światowej. Tragedia nakłada się na trage-
dię – w kondolencjach napisał John Monks, sekretarz gene-
ralny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. 

Wyrazy współczucia przesłali też rosyjscy związkow-
cy. – Wszyscy Polacy, cały naród poniósł dziś wielką stratę. 
Łączymy się z wami w bólu i żałobie. Życzymy wam sił do 
przezwyciężenia tego ciosu i wyrażamy swoją solidarność 
w tej godzinie próby – napisał w depeszy do Janusza Śniad-
ka Michaił Naga, przewodniczący rosyjskiego związku MFP.

– Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci tą straszną tragedią. 
Wyrażamy nasze wsparcie i współczucie wszystkim rodzi-
nom poległych i pracownikom Polski. W tym bolesnym cza-
sie solidaryzujemy się z wami, drodzy przyjaciele – głosi 
treść kondolencji podpisanych przez Michaiła Szmakowa, 
przewodniczącego rosyjskiego związku FNPR.

Listy z wyrazami współczucia przesłali też przedstawicie-
le międzynarodowych konfederacji branżowych, zrzeszają-
cych m.in. pracowników oświaty, budownictwa, przemysłu 
ciężkiego i energetyków. 

 WG

Foto: internet

Związkowcy
ślą kondolencje



T R AG E D I A  N A R O D OWAZarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

www.solidarnosc-kat.pl  Nr 16/2010 |  KATOWICE 21.04.2010 3

W zeszłym tygodniu wraz 
z tysiącem związkowców z 
naszego regionu był ksiądz 
w Warszawie, by pożegnać 
parę prezydencką…

– Byłem bardzo zbudowa-
ny tym, co tam zobaczyłem i 
czego doświadczyłem. Zasko-
czyło mnie i zbudowało to, 
jak bardzo potrafi liśmy być 
razem i spokojnie czekać w 
nieprawdopodobnym skupie-
niu, by oddać hołd zmarłemu 
tragicznie Prezydentowi i Jego 
małżonce. Organizatorzy nie 
musieli nawet specjalnie inter-
weniować, tysiące ludzi z god-
nością i w skupieniu czekało 
w kolejce, która wielokrotnie 
się zawijała, zanim dotarła do 
placu przed pałacem prezy-
denckim. Kiedy rozmawiałem 
ze oczekującymi górnikami, 
hutnikami czy kolejarzami, 
członkami Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności, wyczuwałem w 
ich słowach taką pewność: 
„On był z nami, odwiedzał 
nas, więc nas tu dziś nie mogło 
zabraknąć”. Uderzała postawa 
tych ludzi, ogromna życzli-
wość okazywana sobie wza-
jemnie i spokój. Normalnie, 
przy takim nagromadzeniu 
ludzi, mógłby tam być gwar 
i rozgardiasz. Ale nie – było 
skupienie i prowadzone pół-
głosem poważne rozmowy. 
Kiedy dostaliśmy się do Pa-
łacu Prezydenckiego, zwra-
cała uwagę panująca w nim 
przejmująca cisza. I postawa 
urzędników koordynujących 
całe wydarzenie, ich ogromna 
kultura, ale i smutek i powaga. 
Dziękuję Bogu, że mogłem 

ze związkowcami ze Śląsko
–Dąbrowskiej Solidarności 
uczestniczyć w tym niezwy-
kłym wydarzeniu. 
Upłynął ponad tydzień od tra-
gedii pod Smoleńskiem. Jak 
ksiądz ocenia, jak Polacy radzą 
sobie z tym dramatem? 

– Trudno dziś pytać, dlaczego 
tak się stało, to wciąż jest badane 
i może uda się to wyjaśnić. Ja 
mam raczej pytanie: Dla czego 
to się stało? Czyli czemu to ma 
służyć? Czy ta dramatyczna 

śmierć tylu ludzi ma sens? To 
jest wielkie wyzwanie i znak 
do nas kierowany. To wołanie, 
byśmy jeszcze bardziej byli za 
siebie mądrze odpowiedzialni 
i solidarni. Po tych ostatnich 
dniach widać to jeszcze wy-
raźniej. Te ogromne tłumy 
w Warszawie i Krakowie są 
tego potwierdzeniem. Wiele 
wypowiedzi pojawiających 
się w mediach, rozmowy ze 
związkowcami – wszystko to, 
wydaje mi się - potwierdza, że 

takie jest głębokie przekonanie 
i potrzeba wewnętrzna bardzo 
wielu ludzi. Pan prezydent 
Lech Kaczyński pozostawił 
nam swoje jasne przesłanie, 
które powinniśmy podjąć i 
realizować. Wspominał o tym 
w niedzielę w Krakowie prze-
wodniczący Janusz Śniadek, 
gdy zwracał się do tragicznie 
zmarłego Prezydenta Rzeczy-
pospolitej: Panie Prezydencie 
Wartości, żołnierzu prawdy 
przypomniałeś nam co to zna-
czy być Polakiem, wdzięczni 
przyszliśmy zaświadczyć, że 
bez solidarności nie zbuduje-
my lepszego świata. Przykład 
Twojego życia i dramatyczna 
śmierć na nowo rozpaliły w 
sercach Polaków ducha „Soli-
darności”. W czasie tych swoi-
stych rekolekcji uświadamiamy 
sobie, że rezygnując z wartości 
tracimy poczucie wspólnoty, 
tracimy Polskę.  

Teraz jeszcze bardziej wy-
raźnie widzimy, jakim człowie-
kiem był Lech Kaczyński. Jak 
bronił wartości narodowych 
i chrześcijańskich, godności 
ludzkiej. Prezydent pozostawił 

dziedzictwo, które musimy pod-
nieść i kontynuować pomimo 
różnorakich zagrożeń. 
Obok tych pięknych postaw i 
zmian, o których ksiądz mówi, 
pojawiły się jednak kontro-
wersje, dotyczące chociażby 
miejsca pochówku prezyden-
ckiej pary. Czy zatem nie ma 
ksiądz obawy, że przemiany i 
zwrócenie się w kierunku war-
tości  pozostaną tylko w sferze 
oczekiwań, a rzeczywistość, 
np. ta polityczna, powróci do 
swej brutalnej formy sprzed 
katastrofy? 

– Oczywiście, że mam takie 
obawy. Rozumiem, że różne 
mogą być poglądy i pomysły 
dotyczące np. miejsca pochów-
ku prezydenta. Ale bardzo 
zabolało mnie to, że do takich 
kłótni i potyczek doszło w 
czasie żałoby. I to oczywiście 
budzi we mnie niepokój co 
do przyszłości. Wiem, że taka 
odmiana, jakiej pragniemy, nie 
będzie łatwa. Ale wiem też, że 
Solidarność, duchowni, media 
są odpowiedzialni za to, że by 
te wartości, które dane nam 
było przeżywać wspólnie, 
podtrzymywać i umacniać. 
Wzajemnie się musimy w tym 
wspierać. Nie będzie łatwo, 
będzie mnóstwo przeciwności, 
ale musimy podnieść dziedzi-
ctwo pozostawione przez Pana 
Prezydenta. 
W czwartek 21 kwietnia w 
katowickiej Archikatedrze 
odbędzie się msza żałobna w 
intencji wicemarszałek Senatu 
Krystyny Bochenek…

– Kiedy dowiedziałem się, 
że na pokładzie wśród 96 ofi ar 

była też Krystyna Bochenek, 
pomyślałem z bólem, że to 
ogromna strata nie tylko dla 
najbliższych. Pani Krystyna 
była człowiek niesamowitej 
aktywności. Te wszystkie jej 
wspaniałe pomysły, którymi 
wszystkich zarażała…Choćby 
Dyktando czy Metropolital-
ne Święto Rodziny, którego 
była pomysłodawczynią i 
motorem. Trudno ją będzie 
zastąpić. Pozostał wielki żal. 
Przed nami wszystkimi stoi 
teraz zadanie – kontynuuj-
my jej dzieło, jak najlepiej 
potrafi my. Pani Krystyna po-
chodziła z naszej parafii   ka-
tedralnej w Katowicach, tu 
się urodziła w 1953 roku, tu 
została ochrzczona. Tutaj w 
rodzinnej atmosferze kształ-
towała się jej osobowość. Stąd 
też wyruszy w swą ostatnią 
drogę. W czwartek o godz. 
9.00 trumna zostanie wy-
stawiona w Archikatedrze 
Chrystusa Króla. Podczas 
dwugodzinnego czuwania 
Filharmonia Śląska wykona 
Requiem Mozarta, śpiewać 
będzie również Chór Akade-
mii Muzycznej, grać będą na 
organach: Julian Gembalski 
i Józef Skrzek. O godz. 11.00 
arcybiskup Damian Zimoń 
przewodniczyć będzie mszy 
pogrzebowej, której oprawę 
muzyczną wykona chór i orkie-
stra zespołu Śląsk, a po której 
wyruszy kondukt pogrzebowy 
na cmentarz. Ciało ś.p. Kry-
styny Bochenek spocznie na 
pobliskim cmentarzu przy ul. 
Sienkiewicza, nieopodal grobu 
jej ojca i dziadków. 

Z księdzem prałatem Stanisławem Puchałą, proboszczem Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach, 
kapelanem Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności, rozmawia Wojciech Gumułka.

Czy ta dramatyczna 
śmierć tylu ludzi ma 
sens? To jest wielkie 
wyzwanie i znak 
do nas kierowany. 
To wołanie, byśmy 
jeszcze bardziej 
byli za siebie 
odpowiedzialni.

Podnieśmy dziedzictwo
pozostawione przez prezydenta

Cały czas odbywają się uro-
czystości pogrzebowe ofi ar 
katastrofy pod Smoleńskiem. 
Pochowani zostali już m.in. 
ostatni prezydent na uchodź-
stwie Ryszard Kaczorowski, 
Joanna Agacka-Indecka pre-
zes Naczelnej Rady Adwoka-
ckiej, Janusz Kochanowski 
rzecznik praw obywatelskich, 
gen. Franciszek Gągor szef 
Sztabu Generalnego WP i 
Prezes NBP.

W pogrzebie Sławomira 
Skrzypka wzięli udział przed-
stawiciele najwyższych władz, 
Sejmu, instytucji fi nansowych 
i tłum Warszawiaków. Nie za-
brakło również delegacji Śląsko
-Dąbrowskiej Solidarności z 
pocztem sztandarowym. 

Msza żałobna w intencji 
Prezesa NBP odprawiona zo-
stała w kościele św. Krzyża w 
Warszawie. Przewodniczył jej 

biskup Henryk Tomasik, który 
podkreślił, że składamy hołd 
naszej ojczyźnie, która traci 
wspaniałych ludzi. – Modli-
my się, by była to ojczyzna 
ludzi szanujących się. By war-
tości „Bóg, honor, ojczyzna” 
były wartościami naprawdę 
kształtującymi życie publicz-
ne – powiedział bp Tomasik. 
Zaznaczył, że ziemie i naro-
dy, które tracą pamięć, tracą 
życie. – Pochylamy się nad 
wielką tajemnicą ojczyzny, 
która nie chciała utracić pa-
mięci. Dzisiaj spotkały się 
dwie ofi ary, ta sprzed 70 lat 
będąca wynikiem nienawiści 
i ta z 10 kwietnia, wynikająca 
z miłości i troski o ojczyznę 
– podkreślił biskup.

Prezesa NBP pożegnał 
minister fi nansów Jacek Ro-
stowski, który powiedział, 
że bank centralny pod przy-

wództwem Skrzypka świetnie 
zdał egzamin, z wielkiej próby, 
jaką była walka z kryzysem. 
Prezes PIS Jarosław Kaczyński 
podziękował mu za wierność, 
za to że był człowiekiem idei, 
dla którego wartości były rze-
czywiście ważne. Podkreślił, 
że w swojej pracy nie kierował 
się doraźnym interesem.

Marszałek Sejmu Broni-
sław Komorowski pełnią-
cy obowiązki prezydenta, 
pośmiertnie odznaczył Sła-
womira Skrzypka Krzyżem 
Komandorskim Orderu Od-
rodzenia Polski.

Trumna z ciałem prezesa 
NBP spoczęła na cmenta-
rzu wojskowym na Powąz-
kach.

Sławomir Skrzypek miał 
niepełne 47 lat. Pochodził 
z Katowic. Ukończył Poli-
technikę Śląską w Gliwicach 

i Szkołę Główną Handlową w 
Warszawie. Uzyskał dyplom 
MBA Uniwersytetu Wisconsin 
- La Crosse. Odbył praktyki 
w Kongresie Stanów Zjed-
noczonych w Waszyngtonie 

oraz przy Misji Polskiej ONZ 
w Nowym Jorku. 10 stycznia 
2007 roku Sejm wybrał go na 
stanowiska Prezesa Narodo-
wego Banku Polskiego.

AK, IAR

DELEGACJA ZARZĄ-
DU REGIONU pożeg-
nała Władysława 
Stasiaka. Uroczysto-
ści pogrzebowe szefa 
Kancelarii Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego 
odbyły się 20 kwiet-
nia w Warszawie. 

Na 21 kwietnia zapla-
nowane zostały pogrzeby 
Anny Walentynowicz i 
posła Macieja Płażyń-
skiego. Związkowcy, re-
prezentujący Śląsko-Dą-
browską „S”, już w nocy 
wyruszyli z Katowic do 
Gdańska, by wziąć 
w nich udział. 

Delegacja związku 
będzie również obecna 
na pogrzebie szefa IPN 
Janusza Kurtyki, który 
odbędzie się 23 kwiet-
nia w Krakowie.

Polacy w smutku żegnają swoją elitę

– Prezydent pozostawił dziedzictwo, które musimy podnieść i kontynu-
ować pomimo różnorakich zagrożeń – mówi ksiądz Stanisław Puchała

Sławomir Skrzypek spoczął na cmentarzu wojskowym na Powązkach

Foto: TŚD

Foto: internet
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W 
swoją ostat-
nią podróż 
z Warsza-
w y  L e c h 
Kaczyński 

wyruszył w niedzielę po o 
godz. 7 rano, kiedy to z ar-
chikatedry św. Jana trumny 
z ciałami prezydenckiej pary 
wyjechały na lotnisko woj-
skowe Okęcie. Kondukt miał 
wymiar symbolicznego pożeg-
nania Lecha i Marii Kaczyń-
skiej z Warszawą - przejechał 
obok ratusza warszawskiego 
na pl. Bankowym, gdzie Lech 
Kaczyński pełnił funkcję pre-
zydenta stolicy i obok Muzeum 
Powstania Warszawskiego, 
którego powstania był inspira-
torem. Na ulicach stolicy parę 
prezydencką żegnali warsza-
wiacy, na karawany rzucano 
kwiaty, głównie żółte tulipany. 
Widać było wiele solidarnoś-
ciowych fl ag.

W Krakowie w ostatniej 
drodze prezydenckiej parze 
towarzyszyło ok. 150 tys. osób 
z całej Polski. Nie potwierdzi-
ły się natomiast zapowiedzi 
przyjazdu blisko 100 delega-
cji państwowych. W ostat-
niej chwili, powołując się na 
zagrożenie pyłem z islandz-

kiego wulkanu, z przyjazdu 
zrezygnowali przywódcy m. 
in. Stanów Zjednoczonych, 
Włoch, Francji i Kanady. Nie 
przyjechała też żadna delega-
cja królewska. 

Nie wszystkim jednak ta-
jemniczy i niewidzialny gołym 
okiem pył był straszny. Na 
pogrzebie pojawili się bowiem 
m. in. szef Parlamentu Euro-
pejskiego Jerzy Buzek oraz 
prezydenci Rosji, Niemiec, 
Ukrainy, Czech, Łotwy, Litwy 
i Gruzji.

W Bazylice Mariackiej trum-
ny zostały umieszczone na 
katafalkach przed głównym 
ołtarzem Wita Stwosza, przy 
nich stanęła warta honoro-
wa. Kościół został udekoro-
wany fl agami narodowymi 
i kwiatami. 

– 70 lat temu Katyń odda-
lił dwa narody, a ukrywanie 

prawdy o niewinnie przela-
nej krwi nie pozwalało za-
bliźnić się bolesnym ranom 
– mówił podczas nabożeństwa 
arcybiskup Stanisław Dziwisz. 
– Tragedia sprzed ośmiu dni 
wyzwoliła wiele pokładów 
dobra, tkwiących w osobach 
i narodach. Współczucie i 
pomoc, jakiej doświadczyli-
śmy w tych dniach od braci 
Rosjan, ożywia nadzieje na 

zbliżenie i pojednanie naszych 
dwóch słowiańskich narodów 
– powiedział metropolita kra-
kowski.

O konieczności pojednania 
mówił też obecny na mszy mar-
szałek Bronisław Komorowski. 
Przypomniał, że prosił o to 
również zmarły prezydent, a w 
przemówieniu, którego już nie 
wygłosił w Katyniu, znalazły 
się słowa: „drogą, która zbliża 

nasze narody, powinniśmy iść 
dalej, nie zatrzymując się na 
niej ani nie cofając się”. 

Z Bazyliki Mariackiej na 
Wawel parę prezydencką od-
prowadził kondukt żałobny, 
w którym szło kilkaset osób. 
Gdy kondukt mijał usytuo-
wany u stóp Wawelu Krzyż 
Katyński, zabrzmiał Dzwon 
Zygmunta. Prezydent Lech 
Kaczyński i jego żona Maria 

spoczęli na Wawelu w krypcie 
pod Wieżą Srebrnych Dzwo-
nów. Złożenie trumien do 
sarkofagu odbyło się tylko w 
obecności najbliższej rodziny 
i przyjaciół. Temu ostatniemu 
momentowi uroczystości po-
grzebowych towarzyszył salut 
narodowy – 21 salw artyleryj-
skich oddanych w hołdzie 
parze prezydenckiej. 

OPRAC. WG

Trumny Lecha i Marii 
Kaczyńskich złożono do 
sarkofagu wykonanego 
z onyksu miodowego, o 
specyfi cznej, kryształ-
kowej budowie, prze-
puszczającego światło 
i trwalszego niż alaba-
ster. Ma prostą, szlachetną 
formę prostopadłościanu 
o wymiarach 238 x 154 x 
60 cm. Na górnej płycie, 
ważącej ponad 400 kg, wy-
kuto duży znak krzyża, na 
dłuższym boku umieszczono 
litery z imionami i nazwi-
skami pary prezydenckiej: 
Lech Aleksander Kaczyński, 
Maria Helena Mackiewicz 
Kaczyńska. 

Panie Prezydencie Naj-
jaśniejszej Rzeczypospo-
litej, pani Mario Kaczyń-
ska, Leszku - przyjacielu 
drogi. 

Przybyliśmy do Krakowa 
z całego świata. Jak zawsze 
jest przy tobie Solidarność, 
od której wszystko się za-
częło, której byłeś zawsze 
wierny. Tylko wieniec, 
który chciałeś złożyć w 
katyńskim lesie, przetrwał 
katastrofę. Pamięć i prawda 
są silniejsze od najwięk-
szych tragedii. Solidarność 
Polaków w dniach żałoby 
to hołd, dla ciebie, twojej 
małżonki i wszystkich 
ofi ar. To wieniec pamięci 
polskich serc. Chcemy, aby 
przyszłość naszego narodu, 
Europy i świata wyrastała 
z pamięci, opierała się na 
prawdzie. Ktoś powiedział, 
że twoje życie było drogą 
do Katynia. Ta tragedia 
powinna nas zbliżyć. 

Drodzy przyjaciele z 
całego świata, proszę was, 
powiedzcie wszystkim, jak 
Lech Kaczyński kochał 
prawdę, jak o nią walczył, 
powiedzcie o tych tłumach 
w Warszawie i pod Wawe-
lem. Leszku, płaczemy po 
tobie wszyscy, świat pracy 
i prości, często ubodzy lu-
dzie. Płaczemy, bo byłeś 
dobrym człowiekiem. 

Solidarność upomnia-
ła się o wolność, o spra-
wiedliwość społeczną i o 
obecność krzyża w życiu 
publicznym. Tym wartoś-
ciom dochowałeś wierności 
jak nikt. Dlatego zawsze 
z dumą będziemy mówić 
o tobie - człowiek Solidar-
ności. Ojciec Święty Jan 
Paweł II nauczał: Nie ma 
solidarności, bez miłości. 
Jak mało kto kochałeś 
swoich najbliższych i ko-
chałeś ludzi. Podkreślałeś 
jako prezydent: solidar-
ność jest potrzebna w skali 
globalnej, w walce z gło-
dem, przemocą, w walce o 
prawa ludzi. Rozumiałeś, 
że Solidarność to zobowią-
zanie nie tylko dla naszej 
Ojczyzny, ale i dla innych 
narodów. 

Panie Prezydencie War-
tości! Żołnierzu prawdy! 

Nie jesteś sam w kró-
lewskiej drodze na Wawel. 
Przypomniałeś nam, co 
to znaczy być Polakiem. 
Wdzięczni przyszliśmy 
zaświadczyć, że bez soli-
darności nie zbudujemy 
lepszego świata. Nie ma 
dzisiaj Warszawy, ani Kra-
kowa, ani Gdańska. Jest 
jedna Polska zadumana 
w żałobie. Przykład two-
jego życia i dramatyczna 
śmierć na nowo rozpaliły 

w sercach Polaków ducha 
Solidarności. W czasie 
tych swoistych rekolek-
cji uświadamiamy sobie, 
że rezygnując z wartości, 
tracimy poczucie wspólno-
ty, tracimy Polskę. Nie ma 
wolności bez wartości. 

Wyśmiewani za niemod-
ny patriotyzm, wierni Bogu 
i Ojczyźnie podnieśliśmy 
głowy. Zróbmy wszystko, 
aby rozpalony w sercach 
i umysłach płomień nie 
wygasł. Odeszło wielu 
wspaniałych ludzi. Ich 
rodzinom niosą pocie-
szenie dobre oczy pani 
prezydentowej, ciepły 
uśmiech, który pokocha-
li Polacy. 

Po katastrofie połą-
czyliśmy się w żałobie z 
rodzinami ofiar. Dzisiaj 
nasze serca biją razem z 
rodzinami prezydenckiej 
pary. Z bliskimi pani Marii 
i Lecha Kaczyńskich. Jutro 
będziemy żegnać kolejne 
ofi ary. Na mogiłach tych, 
którzy zginęli, z czułością 
kładziemy wieniec. Wieniec 
prawdy, która ocalała. Niech 
wspólnie przeżyta żałoba, 
to solidarne wzruszenie 
zmieni Polskę na lepszą. 
O to prosimy Boga. 

Ofiara waszego życia 
wydaje dobre owoce. Spo-
czywajcie w pokoju.

Ponad 100 tys. osób uczest-
niczyło w stolicy w sobotnich 
uroczystościach żałobnych ku 
czci 96 ofi ar katastrofy lotni-
czej pod Smoleńskiem. 

Na placu Piłsudskiego 
warszawiacy i ci, którzy zje-
chali się tam z całej Polski, 
gromadzili się już od świtu. 
O godz. 8.56 - dokładnie 
tydzień po katastrofi e pre-
zydenckiego samolotu - w 
całym kraju zawyły syreny 
alarmowe, a w kościołach 
biły dzwony. 

Na placu Piłsudskiego usta-
wiono podium, na którym 
stanął biały krzyż. Po jego obu 
stronach, na czarnym płócien-
nym ekranie, umieszczono 
w porządku alfabetycznym, 
w trzech rzędach, zdjęcia 96 
ofi ar katastrofy. Zdjęcia pary 
prezydenckiej - Lecha i Marii 
Kaczyńskich - otoczone były 
biało-czerwoną obwódką. 
Przed podium ułożono wielo-
barwny kobierzec z kwiatów. 
Wszystkie fl agi na pl. Piłsud-
skiego opuszczone zostały do 
połowy masztów. 

W uroczystościach uczest-
niczyły najważniejsze osoby 
w państwie, przedstawiciele 
Episkopatu, wojska i korpu-
su dyplomatycznego. Tuż po 
rozpoczęciu uroczystości aktor 
Olgierd Łukaszewicz odczy-
tał fragment Apokalipsy św 
Jana, pamięć ofiar zebrani 
uczcili chwilą ciszy. Następ-
nie odczytane zostały nazwi-
ska wszystkich poległych w 
katastrofi e prezydenckiego 
samolotu. 

– Nikt z nas nie pamięta, 
aby kiedykolwiek tak wielu 
tak wybitnych zginęło w jed-
nej okrutnej chwili – mówił 
podczas uroczystości premier 
Donald Tusk. – Tydzień temu 
dotarła do każdego z nas, do 
naszej ojczyzny tragiczna 
wiadomość o katastrofi e i jej 
ofi arach, wiadomość która nie 
dotarła do naszych umysłów i 
serc chyba jeszcze do dziś - bo 
rozmiary tej tragedii, najwięk-
sze w dziejach powojennej 
Polski, przekraczają nasze 
możliwości rozumienia tego 
co się stało. Musimy dalej po-
nieść ich marzenia i ponieść ich 
nadzieje, to największa rzecz, 
jaką możemy im dzisiaj dać. I 
pamiętać. Będziemy pamiętać 
- zapewnił premier. 

Prezydenta żegnał jego 
przyjaciel i szef gabinetu Maciej 
Łopiński. Łamiącym się głosem, 
z trudem powstrzymując łzy 

wspominał, że Lech Kaczyński 
10 kwietnia był tak jak każ-
dego innego dnia na służbie 
Rzeczypospolitej; zmierzał 
do Katynia, aby oddać hołd 
ofi arom ludobójczego mordu 
sprzed 70 lat. Na tej drodze 
dosięgła go tragiczna śmierć. 
- Leszku, Leszku, słowa: „pa-
triotyzm, pamięć historyczna, 
polska tożsamość” nie były dla 
Ciebie pustymi dźwiękami - 
mówił Łopiński. 

W uroczystościach uczest-
niczyło wielu mieszkańców 
naszego regionu, którzy do 
Warszawy dotarli bezpłatnymi 
pociągami zorganizowanymi 
m. in. przez samorząd woje-
wódzki i władze Katowic. 
Wielu członków Śląsko-Dą-
browskiej Solidarności poje-
chało też do stolicy zwykły-
mi pociągami czy własnymi 
samochodami. 

WG

Przemówienie przewodniczącego 
Komisji Krajowej NSZZ Solidarność 
Janusza Śniadka wygłoszone w Krakowie

Prezydent Lech Kaczyński i jego żona Maria spoczęli w niedzielę na Wawelu. W ostatniej drodze towarzyszyła 
im rodzina, przedstawiciele najwyższych władz, zagraniczne delegacje. W pogrzebie uczestniczyło ok. 150 tys. osób. 

Pogrzeb prezydenckiej pary

Kraków godnie i w zadumie pożegnał prezydencką parę

Tragedia spod 
Smoleńska wyzwoliła 
wiele pokładów 
dobra, tkwiących 
w osobach 
i narodach.

Warszawa pożegnała ofi ary katastrofy

Msza żałobna na pl. Piłsudskiego w Warszawie zgromadziła 
ok. 100 tys. osób

Foto: Edytor.net

Foto: internet
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Na krakowskim Rynku prezydencką parę żegnało kilkadziesiąt tysięcy osób

Msza żałobna w Kościele Mariackim

Pogrążona w smutku rodzina Lecha i Marii Kaczyńskich

Trumny z ciałami prezydenckiej pary jechała przez miasto na armatnich lawetach

Wydarzenia ostatnich dni były dla młodych Polaków wielką lekcją patriotyzmu

Uroczystości pogrzebowe w Krakowie były nie tylko wyrazem hołdu dla tragicznie 
zmarłej prezydenckiej pary, ale i wielką manifestacją patriotyzmu i jedności 
Polaków oraz zwykłej ludzkiej solidarności.

Foto: Irek Dorozanski/Edytor.net

Foto: internet

Foto: Edytor.net Foto: Edytor.net

Foto: Edytor.net
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Z
apowiedzi Minister-
stwa Edukacji Na-
rodowej dotyczące 
zamiaru zmian w 
Karcie Nauczyciela 

wywołały dyskusję na temat 
zasad wynagradzania tej grupy 
zawodowej i pociągnęły za 
sobą sugestie, że należy je 
uprościć. Związkowcy z Soli-
darności uważają, że pienią-
dze na nauczycielskie pensje 
powinny być przekazywane 
gminom w formie dotacji 
celowej, a pensja zasadnicza 
powinna wynosić 75 proc. 
nauczycielskiej płacy. 

– Karta Nauczyciela okre-
śla procentowo, ile powinna 
wynosić średnia pensja na-
uczyciela stażysty, kontrak-
towego, mianowanego i dy-
plomowanego oraz narzuca 
sposób wyliczenia tej średniej 
w zależności od dodatków. To 
rzeczywiście bardzo skompli-
kowany system – przyznaje 
Lesław Ordon przewodniczą-
cy Regionalnego Sekretariatu 
Nauki i Oświaty. 

Związkowcy z Solidarno-
ści są gotowi do dyskusji na 
temat ewentualnych zmian. 
Nie zgadzają się jednak na 
słowo „uprościć”, gdyż to po-
jęcie jest bardzo niejasne. Poza 
tym Solidarność od wielu lat 
wskazuje, jakie zmiany nale-
ży wprowadzić, więc może 
dobrze byłoby posłuchać 
głosu związkowców.

Ich zdaniem, należy dopro-
wadzić do sytuacji, w której 
zasadnicza pensja nauczycie-

la będzie stanowiła 75 proc. 
wynagrodzenia, a nie tak, 
jak ma to miejsce obecnie, 
ok. 60 proc. – Wyższa pen-
sja zasadnicza mogłaby być 
naliczana kosztem rozdmu-
chanych dodatków, których 
wielu nauczycieli często i tak 
nie widzi – podkreśla Ordon. 
Zaznacza jednak, że na takiej 
zmianie nauczyciele nie mo-
gliby stracić.

Druga, niezwykle ważna 
sprawa, to zmiana zasad prze-
kazywania gminom pienię-
dzy na nauczycielskie pensje. 
W tej chwili mają one formę 
subwencji. Oświatowa Soli-

darność proponuje, by były 
to dotacje celowe.

– Subwencje trafi ają do bu-
dżetu gmin i niejednokrotnie 
przeznaczane są na inne cele. 
Dotacje byłyby przekazywa-
ne bezpośrednio na wypłaty 
nauczycielskich wynagrodzeń 
– uważa przewodniczący na-
uczycielskiej „S”.

Ordon zaznacza, że sporym 
sukcesem Solidarności było 
doprowadzenie do rozlicza-
nia gmin z pieniędzy przeka-
zanych z budżetu państwa 
na oświatę. – Mieliśmy rację 
mówiąc, że niektóre gminy 
oszukiwały nauczycieli, nie 

spełniając średnich w nali-
czaniu wynagrodzeń, chociaż 
być może część z nich robiła 
to nieświadomie. Dopiero 
ostatnia nowelizacja Karty 
Nauczyciela nałożyła na Re-
gionalne Izby Obrachunkowe 
obowiązek kontrolowania 
gmin w tym zakresie  – wy-
jaśnia przewodniczący.

Jednak sposób tej kon-
troli nie jest zadowalający, 
gdyż Krajowa Rada Izb Ob-
rachunkowych zdecydowała, 
że będzie przeprowadzała 
tylko kontrole planowane 
przypadające co cztery lata, 
a zrezygnuje z doraźnych. 
Zdaniem strony związkowej 
kontrole powinny przepro-
wadzane każdorazowo po 
poinformowaniu RIO o nie-
prawidłowościach. Lesław 
Ordon podkreśla, że gdyby 
pieniądze na wynagrodzenia 
nauczycieli przekazywane 
były w formie dotacji, kwestia 
kontroli ich wydatkowania, 
również stałaby się o wiele 
prostsza.

AGNIESZKA KONIECZNY

Organizacje związkowe 
działające w ArcelorMittal 
Poland S.A. zawarły po-
rozumienie z pracodawcą 
o uruchomieniu w 2010 
roku w spółce nagród dla 
pracowników. 

– Zgodziliśmy się na 
takie rozwiązanie, aby pra-
cownicy mogli choć trochę 
podreperować swoje bar-
dzo napięte domowe bu-
dżety. Jednak traktujemy 
to jedynie jako wstęp do 
rozmów na temat właści-
wych podwyżek pensji – 
mówi Jerzy Goiński, prze-
wodniczący zakładowej 
Solidarności.

W porozumieniu wy-
mieniono trzy rodzaje 
nagród. To nagrody za 
wkład pracy pracowników 
w funkcjonowanie spółki 
w roku 2009, nagrody za 
wyniki fi nansowe pierw-
szego półrocza 2010 roku 
oraz nagrody za wyniki 
fi nansowe za 11 miesięcy 
2010 i prognozowane za 
cały rok 2010. 

Najwyższe są te pierw-
sze nagrody. Wynoszą 1,5 
procenta średniego wyna-
grodzenia w spółce, czyli 
średnio 780 zł dla każdego 
pracownika. Zostaną wy-
płacone razem z pensją za 
kwiecień. 

Jeśli chodzi o dwa po-
zostałe rodzaje nagród, to 
zgodnie zapisami poro-
zumienia wyniosą śred-

nio po 264 zł każda, ale 
ich wypłacenie nie jest 
bezwarunkowe. Zostaną 
uruchomione w przypad-
ku, gdy osiągnięte zostaną 
założone w biznesplanie 
wskaźniki.

– Wiemy, że wysokość 
tych nagród nie jest zado-
walająca, ale to wszystko, 
co można było w obecnych 
warunkach wywalczyć 
– mówi Jerzy Goiński. 

Związkowcy spore na-
dzieje wiążą z poprawą 
sytuacji na rynku. – Są 
już widoczne symptomy 
poprawy koniunktury, 
wzrosły ceny sprzedaży 
wyrobów stalowych i liczy-
my, że sytuacja na rynku 
będzie się systematycz-
nie poprawiać. Czekamy 
też na efekty ponownego 
uruchomienia drugiego 
wielkiego pieca w Hucie 
Katowice. Obserwujemy 
bacznie rozwój sytuacji  i 
zbieramy argumenty, które 
pozwolą nam przekonać 
pracodawców do podjęcia 
konstruktywnych rozmów 
na temat podwyżek – pod-
kreśla przewodniczący So-
lidarności w ArcelorMittal 
Poland S.A. 

Jerzy Goiński na razie 
nie chce przesądzać, kiedy 
mogłoby się rozpocząć te 
rozmowy, ale liczy, że doj-
dzie do nich na początku 
drugiego półrocza 2010.

POD

Arkadiusz Malatyński z za-
kładowej organizacji Solidar-
ności w gliwickim Oplu został 
nowym szefem Regionalnej 
Sekcji Przemysłu Motoryza-
cyjnego. Za jego kandydatu-
rą głosowało 24 spośród 34 
delegatów biorących udział 
w zebraniu sekcji.

- Pełnienie tej funkcji to 
ogromne i trudne wyzwanie. 
Przede mną sekcją kierowali 
Wanda Stróżyk oraz Sławo-
mir Ciebiera. Bardzo wysoko 
zawiesili poprzeczkę. Mam 
świadomość, że to bardzo 
odpowiedzialne stanowisko 
i  trzeba działać niezwykle 
rozważnie, a jednocześnie 
być skutecznym– powiedział 
nowy szef sekcji.   

Malatyński podkreśla, 
że sekcja przemysłu moto-
ryzacyjnego jest drugą pod 
względem liczebności, po 
górnictwie, sekcją branżową 
Solidarności w regionie. Liczy 
ponad 7 tysięcy członków.                                

- Gratuluję nowemu szefowi 
i myślę, że jako nowa osoba 
wniesie coś nowego – powie-
działa TŚD Wanda Stróżyk 
przewodnicząca Solidarności 
w Fiat Auto Poland, która 
dotychczas kierowała sek-
cją. Arkadiusz Malatyński 
jest wychowankiem Sławo-

mira Ciebiery, wieloletniego 
szefa Solidarności w Oplu, 
a obecnie wiceprzewod-
niczącego Zarządu Regio-
nu Śląsko-Dąbrowskiego. 
– Arek to świetny zakładowy 
społeczny inspektor pracy. 
Myślę, że jako szef sekcji 
również sporo uwagi będzie 

poświęcał problematyce bez-
pieczeństwa  i higieny pracy 
w fi rmach motoryzacyjnych 
– ocenia Ciebiera.  

– Podstawowe zadanie 
sekcji to wzajemna wymiana 
informacji i nauka. Gdy się 
spotykamy to wymieniamy 
się informacjami na temat na-
szych działań w zakładach i na 
temat działań pracodawców. 
W ten sposób wzajemnie się 
szkolimy.  Pracodawcy też tak 
robią. Informacja to władza 
i wymieniając informacje 
stajemy się silniejsi – mówi 
Wanda Stróżyk.  

– Moim marzeniem jest, 
aby sekcja występowała jako 
jedno ciało w rozmowach z 
pracodawcami przemysłu 
motoryzacyjnego. Na pozio-
mie ogólnokrajowym to na 
razie nierealne, ale są szanse 
realizacji tego przedsięwzięcia 
na poziomie regionu – mówi 
Malatyński.

POD

Pracownicy śląskich urzę-
dów skarbowych czują się 
zlekceważeni przez Izbę 
Skarbową w Katowicach. 
Tylko do 3 spośród 36 
placówek działających w 
województwie śląskim, 
oddelegowana została 
osoba do pomocy w rozli-
czeniach PIT-ów. Zdaniem 
związkowców, świadczy 
to o ignorancji jednostki 
nadrzędnej wobec podle-
głych urzędów.

– Osoby te trafiły do 
urzędów za późno, bo 
dopiero 12 kwietnia, a 
więc na dwa tygodnie 
przed ustawowym termi-
nem składania deklaracji, 
który upływa 30 kwietnia 
– mówi Józefa Warchala, 
przewodnicząca Między-
regionalnej Sekcji Pracow-
ników Skarbowych NSZZ 
Solidarność.

Przewodnicząca zazna-
cza, że katowicka Izba Skar-
bowa otrzymała wytyczne 
z Ministerstwa Finansów o 
udzieleniu pomocy podle-
głym urzędom skarbowym. 
Temat ten wielokrotnie 
poruszała również strona 
związkowa. O pomoc zwra-
cali się prawie wszyscy na-
czelnicy śląskich urzędów 
– Rozliczenia podatkowe 
przyjmowane są od po-

czątku stycznia, więc jaka-
kolwiek pomoc jednostki 
nadrzędnej, powinna mieć 
miejsce znacznie wcześ-
niej, być przemyślana i 
sprawnie zorganizowana, 
a nie traktowana jako zło 
konieczne – dodaje Józefa 
Warchala.

Te uwagi związkowcy 
przekazali Michałowi Ka-
sprzakowi, rzecznikowi ka-
towickiej Izby Skarbowej, 
który został zaproszony na 
spotkanie sekcji. – Rozma-
wialiśmy również o innych 
problemach, takich jak 
przeciążenie pracą, mier-
niki wydajności, niejasne 
przepisy i nienajlepszy 
wizerunek pracownika 
skarbowego w mediach i w 
społeczeństwie – podkreśla 
Józefa Warchala.

Związkowcy mają na-
dzieję, że uda się wypra-
cować metody poprawy 
warunków pracy i zmia-
nę wizerunku urzędnika 
skarbowego. – Podstawą 
takiego współdziałania jest 
wzajemna komunikacja, 
której kanały zostały także 
omówione na spotkaniu 
z rzecznikiem prasowym 
katowickiej Izby Skarbo-
wej  – zaznacza przewod-
nicząca MSPS.

AK

W ArcelorMittal Poland
na razie tylko nagrody

Pracownicy skarbówki 
czują się zlekceważeni

Zapowiedzi zmian w Karcie Nauczyciela wywołały dyskusję na temat 
zasad wynagradzania tej grupy zawodowej. Solidarność ma konkretne 
propozycje rozwiązań.

Będą zmiany w naliczaniu 
nauczycielskich pensji?

Nowy szef Regionalnej Sekcji 
Przemysłu Motoryzacyjnego

Zdaniem związkowców zasadnicza pensja nauczyciela powinna 
stanowić 75 proc. jego wynagrodzenia, a nie tak, jak ma to miejsce 
obecnie, ok. 60 proc.

Sukcesem 
Solidarności było 
doprowadzenie 
do rozliczania 
gmin z pieniędzy 
przekazanych 
z budżetu państwa 
na oświatę.

Nowy szef  sekcji Arkadiusz Malatyński i jego poprzedniczka Wanda Stróżyk

Foto: internet

Foto: TŚD
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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.

Umowa o pracę czy umowa-zlecenie:

§

Kodeks pracy:

Komisja Krajowa 

NSZZ Solidarność 

zachęca do zamawiania 

płyt z fi lmem 

„Popiełuszko. 
Wolność jest w nas” 
oraz książki 

poświęconych 

kapelanowi 

naszego związku. 

W ofercie 

dla członków 

Solidarności 

płyta i książka 

kosztują 36,99 zł. 

Przy większych zamówieniach możliwe są 

dodatkowe rabaty.

Zamówienia należy składać pod adresem Focus 

Producers Sp. z o.o., ul. Puławska 61, 02-595 Warsza-

wa, focus.producers@wp.pl, tel. 22 845 49 94.

Niezwykła książka i fi lm
o kapelanie Solidarności

Informacja RKW
Regionalna Komisja Wyborcza przypomina, 

że zgodnie z uchwałą ZR nr 12/2009 warunkiem 

rejestracji protokołów wyborczych na kaden-

cję 2010 – 2014 jest dostarczenie do ZR ankiety 
informacyjnej o liczebności członków danej 
organizacji związkowej według stanu na dzień 
30 listopada 2009 r. oraz analizy składek 
za 2007 i 2008 rok (organizacje, które mają 

składki przelewane na konta ZR przez pracodaw-

cę mogą dostarczyć oświadczenie pracodawcy 

o przelewaniu składek i w jakim procencie). 

Delegaci na WZD Regionu oraz elektorzy do wy-

boru delegatów na WZD Regionu są wybierani 

w liczbie wynikającej z ilości członków podanej 

w ankiecie informacyjnej o ilości członków. Wy-

jątkiem od tej zasady są wybory w organizacjach, 

które w dniu 30.11.2009 r. były zarejestrowane 

jako organizacje tymczasowe lub podlegały prze-

kształceniom (łączenie lub podział).

Protokoły wyborcze oraz ankiety osobowe należy 

wypełnić czytelnie drukowanymi literami. Do pro-

tokołów wyborczych należy obowiązkowo załączyć 

listę obecności na zebraniu wyborczym. Listę należy 

wypełnić czytelnie drukowanymi literami.

Przypominamy również o obowiązku wypełniania 

ankiet osobowych (wzór nowej ankiety na stro-

nie www.solidarnosc-kat.pl) przez wszyst-

kich wybranych członków władzy wykonawczej

i kontrolnej. 

W 
o k r e s i e 
k r y z y s u 
g o s p o -
darczego 
pracodaw-

cy szczególnie często pró-
bują oszczędzać, niestety 
także na zatrudnianiu pra-
cowników. Jednym z prze-
jawów takich oszczędno-
ści są próby zastępowania 
umów o pracę umowami 
cywilnoprawnymi.

Nie ulega wątpliwo-
ści, że:
1. trwałość stosunku pracy, 

której wyznacznikami 
są m.in.:
a. obowiązek uzasadnie-

nia wypowiedzenia 
umowy o pracę na 
czas nieokreślony, 

b. kontrola związkowa 
takiego wypowie-
dzenia czy rozwią-
zania umowy o pracę 
bez wypowiedzenia 
oraz 

c. możliwość podda-
nia sądowej kontroli 
zgodności z prawem 

rozwiązania umowy 
pracę, jak również 

2. pewne szczególne świad-
czenia przysługujące 
zasadniczo tylko pra-
cownikom, jak np.:
a. prawo do urlopu wy-

poczynkowego czy 
b. obowiązek zapłaty 

przynajmniej mini-
malnego wynagrodze-
nia za pracę w przy-
padku jej świadczenia 
w pełnym wymiarze 
czasu pracy 

– generują dodatkowe 
koszty, niewystępujące 
przy większości umów 
cywilnoprawnych, np. 
przy umowie-zleceniu czy 
umowie o pracę.

Liczne w przeszłości 
przypadki zastępowania 
przez pracodawców umów 
o pracę umowami cywil-
noprawnymi spowodowa-
ły wprowadzenie do Ko-
deksu pracy ustawowych 
ograniczeń w tego typu 
postępowaniu. Jakie to 
ograniczenia i jak można 

je wykorzystać w walce 
o swój etat?

Otóż zgodnie z art. 22 
§ 1 Kodeksu pracy przez 
nawiązanie stosunku pracy 
pracownik zobowiązuje się 
do wykonywania pracy 
określonego rodzaju na 
rzecz pracodawcy i pod 
jego kierownictwem oraz 
w miejscu i czasie wyzna-
czonym przez pracodawcę, 
a pracodawca – do zatrud-
niania pracownika za wy-
nagrodzeniem.

Zatrudnienie w okre-
ślonych wyżej warunkach 
jest z mocy samego prawa 
zatrudnieniem na podsta-
wie stosunku pracy, bez 
względu na nazwę umowy 
zawartej przez strony. Nie 
jest bowiem dopuszczal-
ne zastąpienie umowy 
o pracę umową cywilno-
prawną przy zachowaniu 
wymienionych warunków 
zatrudnienia (art. 22 § 12 
Kodeksu pracy).

W sytuacji kiedy praco-
dawca zawiera z pracowni-

kiem umowę-zlecenie doty-
czącą wykonywania pracy 
w warunkach, w których 
winien zawrzeć umowę 
o pracę, można zawiado-
mić inspekcję pracy, która 
na pewno przeanalizuje 
zgłoszenie, przeprowadzi 
kontrolę u pracodawcy, a 
w razie potrzeby skieruje do 
pracodawcy tzw. wystąpienie 
dotyczące zastąpienia umów 
cywilnoprawnych umowami 
o pracę, które choć niewią-
żące, zazwyczaj przynosi 
konkretne efekty.

W ostateczności, w razie 
braku zgody pracodawcy, 
sam pracownik lub inspek-
tor pracy za jego zgodą 
może wystąpić do sądu z 
powództwem o ustalenie 
istnienia stosunku pracy 
(zarówno przed rozwią-
zaniem umowy stron, jak 
i po jej rozwiązaniu, choć 
zawsze warto działać jak 
najwcześniej).

KAROL JOKIEL
 Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl. 

Prawo do urlopu ojcow-
skiego gwarantuje ojcom 
dzieci art. 1823 § 1 Kodeksu 
pracy. Ojcowie mogą korzy-
stać z tego uprawnienia od 
1 stycznia bieżącego roku. 
W tym i następnym roku 
wymiar urlopu ojcowskie-
go wynosi 1 tydzień, a w 
następnych latach wymiar 
urlopu będzie zwiększony 
do 2 tygodni. 

Z urlopu ojcowskiego 
ojciec dziecka może sko-
rzystać tylko raz, ale w dość 
długim okresie, bo aż do 
ukończenia przez to dzie-
cko 12 miesiąca życia.

Brak informacji o sko-
rzystaniu z tego upraw-
nienia może prowadzić do 

nadużyć, np. pracownik 
ponownie będzie wniosko-
wał o taki urlop u nowe-
go pracodawcy, mimo że 
z urlopu na dane dziecko 
już raz skorzystał. Jeśli na 
świadectwie pracy brak 
informacji o tym, że pra-
cownik z urlopu ojcow-
skiego skorzystał – nowy 
pracodawca nie będzie 
mógł odmówić pracow-
nikowi udzielenia tego 
urlopu, jeśli pracownik 
złoży wniosek z zacho-
waniem odpowiednich 
terminów.

Dlatego mimo że prze-
pisy prawa pracy ani wy-
dane w ostatnim czasie 
stanowisko Departamentu 

Prawa Pracy Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej, 
ani też stanowisko Głów-
nego Inspektora Pracy nie 
precyzują tego zagadnie-
nia, to jednak powinno 
się informację o urlopie 
ojcowskim umieszczać na 
świadectwie pracy, jeżeli 
pracownik skorzystał z 
urlopu.

Jest to także zgodne z 
rozporządzeniem Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 15 maja 1996 r. w 
sprawie szczegółowej tre-
ści świadectwa pracy oraz 
sposobu i trybu jego wyda-
wania i prostowania (Dz. 
U. z 1996 r. Nr 60, poz. 282 
z późn. zm.), w którym w 

§ 1 ust. 1 pkt 3 dopuszcza 
się umieszczenie w świa-
dectwie pracy informacji 
dotyczącej wykorzystania 
dodatkowego urlopu albo 
innego uprawnienia lub 
świadczenia przewidzia-
nego przepisami prawa 
pracy,

Wpis na świadectwie 
pracy dotyczący wykorzy-
stanego (bądź nie) urlopu 
ojcowskiego będzie infor-
macją dla pracodawcy, czy 
pracownik, którego dziecko 
nie ukończyło 12 miesiąca 
życia, jest nadal uprawnio-
ny do tego urlopu.

DOROTA KRIGER
 Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl. 

Urlop ojcowski na świadectwie pracy

Kiedy umowa-zlecenie
jest niedopuszczalna?
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Okręgowa Inspekcja Pracy 
podsumowała już 2009 rok. 
Jaki to był rok dla inspek-
torów?

– Dla osób zatrudnionych 
w Okręgowym Inspektoracie 
Pracy w Katowicach to był 
rok szczególnie intensywnej 
pracy. Łącznie inspektorzy 
pracy przeprowadzili prawie 
11 tys. kontroli. W ich efekcie 
wydano ponad 45 tys. decyzji 
nakazowych, z czego 20 proc. 
dotyczyło wypłacenia 28 tys. 
pracownikom należnych wy-
nagrodzeń i innych świadczeń 
związanych ze stosunkiem 
pracy, na łączną kwotę aż ok. 
32 mln zł. W porównaniu do 
poprzedniego roku oznacza 
to prawie trzykrotny wzrost 
zaległości, jakie mieli praco-
dawcy w stosunku do pra-
cowników. Na podkreślenie 
zasługuje fakt, że w wyniku 
interwencji inspektorów pracy 
do końca 2009 r. zrealizowano 
ok. 60 proc. wydanych decyzji, 
co spowodowało wypłacenie 
prawie 17 tys. pracowników ok. 
17 mln zł zaległych należności. 
Ujawniane nieprawidłowości 
skutkowały nałożeniem przez 
inspektorów pracy mandatów 
na łączną kwotę ponad 3,2 mln 
zł, zaś w 679 przypadkach skie-
rowano wnioski o ukaranie do 
sądów. W stosunku do 651 osób 
zastosowano środki wychowaw-
cze polegające na pouczeniu, 
ostrzeżeniu lub upomnieniu. 
Od marca Państwowa Inspek-
cja Pracy prowadzi kampanię 
informacyjno-prewencyjną 
związaną z wejściem w życie 
pakietu antykryzysowego. Jak 
duże w naszym regionie jest 
zainteresowanie kampanią, 
jakie są najczęstsze tematy 
poruszane w telefonicznych 
rozmowach z inspekcyjnymi 
prawnikami? 

– Zadania Państwowej In-
spekcji Pracy związane z wej-
ściem w życie tzw. ustawy 
antykryzysowej mają przede 
wszystkim charakter prewen-
cyjny. Naszym priorytetem 
w tym zakresie jest informo-
wanie, jakie możliwości daje 
ustawa i jak z nich prawidło-
wo korzystać. Uruchomiliśmy 
specjalny numer telefonu: 
32 604 1617, pod którym udzie-
lane są porady wyłącznie z tego 
zakresu. Ponadto, każdy zain-
teresowany w ramach naszych 
codziennych dyżurów może 
zasięgnąć opinii Inspekcji w 
tych sprawach. Jak pokazuje 
dotychczasowe doświadczenie, 
najwięcej pytań związanych 
z ustawą dotyczy nowych 
uregulowań z zakresu czasu 
pracy. Szereg zgłaszanych za-
gadnień dotyczy też nowych 
zasad zawierania umów na czas 
określony. Planujemy także w 
porozumieniu z Funduszem 
Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych bezpłatne szko-
lenia dla zainteresowanych, 

zarówno pracowników jak i 
pracodawców. 
Jak duże wśród pracodawców 
z naszego regionu jest zain-
teresowanie rozwiązaniami 
zawartymi w pakiecie?

– Nasze dane wskazują, że 
pracodawcy niezbyt chętnie 
korzystają w praktyce z insty-
tucji przedłużonych okresów 
rozliczeniowych. Jak dotąd, a 
minęło ponad pół roku obo-
wiązywania ustawy, jedynie 
90 pracodawców z terenu ca-
łego województwa zdecydo-
wało się na taki krok i zgłosiło 
przedłużenie okresu rozlicze-
niowego do naszej siedziby. 
Natomiast 9 przedsiębiorców 
posiada status „przedsiębiorcy 
w przejściowych trudnościach 
fi nansowych”.
Jedną z ostatnich inicjatyw 
ustawodawczych tragicznie 
zmarłego prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego była nowelizacja 
ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej. Jak ewentualne 
zniesienie obowiązku informo-
wania pracodawcy o kontroli 

PIP przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa pracy? 

– Faktem jest, że zniesienie 
obowiązku informacyjnego, 
który na nas spoczywa zde-
cydowanie ułatwiłoby nam 
pracę. Trzeba bowiem pamiętać, 
że zawiadomienia o zamiarze 
przeprowadzenia kontroli muszą 
być przez naszych pracowni-
ków sporządzone i wysłane. 
Inspektor pracy może podjąć 
kontrolę dopiero po 7 dniach od 
otrzymania przez pracodawcę 
zawiadomienia o planowanej 
kontroli. Dla uczciwego pra-
codawcy zawiadomienie daje 
czas na przygotowanie się do 
kontroli. Dla nieuczciwego 
to ostrzeżenie, dające czas na 
sprzeczne z prawem działania, 
zmierzające do uniemożliwie-
nia przeprowadzenia rzetelnej 
kontroli, zwłaszcza w zakresie 
ewidencji czasu pracy. Osobiście 
wolałabym, aby inspektorzy 
pracy zamiast zajmować się biu-
rokracją, więcej czasu spędzali w 
terenie – z całą pewnością prze-
łożyłoby się to na jeszcze lepsze 

wyniki naszej pracy. Trzeba 
jednak stwierdzić, że ustawo-
dawca umożliwia inspektorowi 
pracy prowadzenie kontroli w 
każdej branży gospodarki bez 
uprzedzenia, w przypadku 
gdy jest to niezbędne m.in. dla 
przeciwdziałania popełnieniu 
przestępstwa lub wykroczenia, 
a także gdy jej przeprowadzenie 
jest uzasadnione bezpośrednim 
zagrożeniem życia czy zdrowia. 
Takie działanie ma jednak sta-
nowić wyjątek od reguły, jaką 
dla branż nie podlegających 
konwencji MOP jest zawiada-
mianie o kontroli.
Jak ocenia Pani współpracę 
Okręgowej Inspekcji Pracy 
ze Śląsko-Dąbrowską Soli-
darnością?

– Przedstawiciele Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności byli 
uczestnikami szeregu szkoleń 
realizowanych dla społecznych 
inspektorów pracy. W zeszłym 
roku kontynuowaliśmy trzy-
dniowe szkolenia odbywające 
się w siedzibie Zarządu Regionu, 
gdzie poza kwestiami prawny-
mi i bhp omawiane były np. 
sposoby rozwiązywania kon-
fl iktów w pracy. Szereg spotkań 
dotyczyło też mobbingu - prob-
lemu, o którym coraz więcej 
się mówi. Obszarem, który na 
pewno wymagałby ściślejszej 
współpracy, jest udział przed-
stawicieli związku w naszych 
programach prewencyjnych i 
promocyjnych w charakterze 
partnera. W chwili obecnej ta 

grupa działań PIP odgrywa 
coraz większą rolę: chcemy 
promować i pokazywać tych 
pracodawców, którzy pomimo 
trudności gospodarczych nie 
zapominają o przestrzeganiu 
przepisów, a wręcz przeciwnie, 
inwestują w sprawy bezpie-
czeństwa pracy zapewniając 
pracownikom zdecydowanie 
więcej niż wymagają tego od 
nich przepisy. Wydaje mi się, 
że organizacje związkowe mają 
doskonałą wiedzę, którzy pra-
codawcy zasługują na wyróż-
nienie. Tę wiedzę chciałabym 
wykorzystać w naszych progra-
mach prewencyjnych.
Jakie cele w 2010 roku Okrę-
gowa Inspekcja Pracy w Ka-
towicach uznaje za najważ-
niejsze? 

– Kontrole bezpieczeństwa 
i higieny pracy będziemy kon-
centrować w branżach o najwyż-
szym poziomie wypadkowości, 
tj. budownictwie i górnictwie. 
Z kolei legalność zatrudnienia 
będzie badana głównie w han-
dlu oraz w usługach, szczególnie 
w małych i średnich przedsię-
biorstwach, gdzie jak pokazują 
dotychczasowe doświadczenia, 
zjawisko nielegalnego zatrudnie-
nia występuje w największym 
nasileniu. Naszym priorytetem 
będzie też oczywiście prze-
strzeganie przepisów prawa 
pracy, w tym w szczególności 
dotyczących wynagrodzeń 
oraz czasu pracy. Zagadnienia 
te bardzo często są poruszane 
w skargach pracowników, jakie 
wpływają do Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Katowi-
cach. A ponieważ dotyczą one 
podstawowych dla pracowni-
ków kwestii, będziemy w tym 
zakresie działać zdecydowanie, 
korzystając ze wszystkich do-
stępnych inspektorowi środków 
prawnych.

Z uwagi na coraz większą ilość pojawia-
jących się nie do końca prawdziwych 
informacji przesyłanych załodze JSW S.A. 
przez Zarząd Spółki strona związkowa 
przedstawia swoje stanowisko. Związki 
Zawodowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
S.A. są w sporze zbiorowym z Zarządem 
Spółki odnośnie podwyżek płac w 2010 
roku. Jak wygląda „oddawanie” zabranych 
wynagrodzeń pracowników, spróbujemy 
przybliżyć w poniższym tekście.

Z naszych wyliczeń wynika, że fun-
dusz wynagrodzeń w 2010 r. wzrośnie 
wskutek dodatkowych dwóch dni robo-
czych w tym roku (255 dni roboczych) 
w stosunku do roku 2008 (253 dni ro-
boczych). Fundusz zwiększy się też w 
związku ze znacznym wzrostem limitów 
dniówek sobotnio – niedzielnych oraz 
na skutek ubruttowienia wartości de-
putatu węglowego w kopani „Budryk”, 
która jest ostatnim zakładem Spółki, 
gdzie takie rozwiązanie do tej pory nie 
funkcjonowało. Zaproponowane powięk-
szenie funduszu wynagrodzeń w 2010 roku 
pokryje jedynie te koszty, które wynikają 

ze zwiększenia liczby przepracowanych 
dniówek przez górników i konieczności 
uporządkowania stosowanych rozwiązań 
płacowych w spółce. Jasno widać, że Za-
rząd nikomu nic nie oddaje, a godzi się 
jedynie na zwiększenie ilości przepraco-
wanego czasu pracy.

Wynagrodzenia za dni robocze nie 
zwiększą się w stosunku do tych uzy-
skiwanych w 2008 roku, co oznacza 
znaczny spadek płacy realnej w naszym 
przedsiębiorstwie. Strona związkowa 
jednoznacznie stwierdza, że wzrost 
wynagrodzeń górników za dni czarne 
(od poniedziałku do piątku) powinien 
odbywać się głównie poprzez powięk-
szenie płacy zasadniczej, a Zarząd Spółki 
przedstawiając swoje stanowisko w mediach 
i na swojej stronie internetowej, w którym 
obiecuje powrót do wynagrodzeń na pozio-
mie 2008 roku, dalece mija się z prawdą. 
Zarząd nie odnosi się do prawdziwych kwot 
przeznaczonych na wynagrodzenie od po-
niedziałku do piątku. Jednocześnie swoją 
decyzję o przyznaniu premii jednorazowej 
uzależnia od wyników ekonomicznych i pro-

dukcyjnych za miesiące marzec, kwiecień 
i maj 2010 r. na poziomie miesięcznych 
zadań nałożonych przez Zarząd, których 
nie przedstawił stronie związkowej. Nie 
można więc stwierdzić, czy te zadania są 
ustalone na realnym poziomie i czy możliwe 
są do zrealizowania. Zarząd uzależniając 
wypłatę tej premii od działań lokalnych 
samorządów w kwestii egzekucji podatku 
od podziemnych wyrobisk, zachowuje się 
nieuczciwie w stosunku do załóg górniczych, 
ponieważ samorządy lokalne z mocy prawa 
są zobowiązane do takiego żądania i muszą 
je egzekwować. Na to nie ma wpływu ani 
prezydent miasta, ani prezes JSW S.A., a tym 
bardziej górnicy kopalń JSW S.A. Takich 
propozycji przedstawiciele związków 
zawodowych reprezentujących załogę 
nie mogą zaakceptować. 

Zarząd twierdzi, że w pierwszej kolej-
ności przeznaczy pieniądze pochodzące 
z wypracowanego zysku w tym roku na 
inwestycje bieżące i strategiczne. Inwe-
stycje te mają decydować o przyszłości 
spółki i bezpiecznych miejscach pracy. 
To twierdzenie jest, delikatnie mówiąc, 

przekłamaniem faktów, bo czyż do tych 
najważniejszych inwestycji Zarządu JSW 
S.A. można zaliczyć budowanie w eks-
presowym tempie nowego biurowca 
lub zakup nowiutkich samochodów 
służbowych klasy LUX. Jeżeli tak, to Za-
rząd faktycznie dba o bezpieczeństwo i 
wygodne miejsca pracy swoje i podle-
głych mu 48 dyrektorów. 

Zarząd chwali się wprowadzeniem 
programu oszczędnościowego, wskutek 
którego pracownicy kopalń mieli obniżo-
ne wynagrodzenie od kilku do kilkunastu 
tysięcy złotych w skali roku (poza pracow-
nikami i dyrektorami biura Zarządu JSW 
S.A. gdzie nastąpił w 2009 wzrost wyna-
grodzeń).Jednocześnie nie chce wykazać, 
ile strat poniosła spółka w związku z 
podpisaniem niekorzystnych umów z 
bankami na tak zwane „opcje waluto-
we”. Straty fi nansowe z tego powodu 
będą występowały także w bieżącym 
roku aż do miesiąca lipca. Wiadomo też, 
że wprowadzenie wolnych piątków (tzw. 
postojowe) w 2009 roku poważnie odbija 
się na wykonywaniu bieżących planów 

wydobywczych w kopalniach. Stracono 
36 dniówek roboczych i w związku z tym 
nie przygotowano w odpowiedni sposób 
frontu wydobywczego na rok 2010. Stro-
na związkowa wskazywała Zarządowi, że 
ta decyzja będzie miała poważne skutki 
dla przyszłości Spółki.

Można postawić diagnozę, że zamiast 
120 milionów złotych zysku za dwa mie-
siące 2010r. wskutek błędnych decyzji 
Zarządu mamy tylko 80 milionów złotych. 
Zarząd nie chce zrealizować złożonych 
deklaracji o oddaniu pożyczonych 100 
milionów złotych z wynagrodzeń gór-
niczych i nie ma zamiaru powrócić do 
płacy realnej z 2008 roku. Nie od dzi-
siaj wiemy, że obecne władze JSW S.A. nie 
dotrzymują słowa i koszty kryzysu starają 
się przerzucić na barki załogi. Bez pod-
jęcia sporu zbiorowego i w konsekwencji 
czynnych akcji protestacyjnych, szanse na 
spełnienie postulatów płacowych załogi, 
które przecież tylko niwelują straty w wy-
nagrodzeniach, są znikome.
  Reprezentatywne Porozumienie 
Związków Zawodowych JSW S.A.

Komunikat: Jak Zarząd JSW S.A. oddaje pracownikom zaciągniętą pożyczkę?

Z Teresą Różańską, Okręgową Inspektor Pracy w Katowicach, rozmawia Wojciech Gumułka.

Inspekcja chce wykorzystać
wiedzę związków zawodowych

– Zniesienie obowiązku informowania pracodawców o kontrolach znacznie ułatwiłoby nam pracę 
– mówi Teresa Różańska Okręgowa Inspektor Pracy w Katowicach

Inspektorzy pracy 
zamiast zajmować 
się biurokracją, 
więcej czasu 
powinni spędzać 
w terenie.

Foto: internet


