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W 
tym roku 
r o c z n i c a 
powstania 
Solidarno-
ści będzie 

w Regionie Śląsko-Dąbrow-
skim świętowana nie tylko 
3 września w Jastrzębiu pod 
pomnikiem Porozumienia 
Jastrzębskiego. Dwa dni póź-
niej w stolicy województwa 
odbędzie się wielka plene-
rowa impreza. Związkowcy 
zapraszają mieszkańców re-
gionu na muzyczną podróż w 
przeszłość. Bezpłatny koncert 
z udziałem gwiazd muzyki lat 
80. może obejrzeć nawet kil-
kanaście tysięcy widzów. 

Jak mówił we wtorek 17 
sierpnia podczas konferen-
cji prasowej szef Śląsko-Dą-
browskiej Solidarności Piotr 
Duda, w ten sposób związek 
kieruje swój przekaz do ludzi 
młodych. – Chcielibyśmy 
o wydarzeniach z 1980 r. 
opowiedzieć ludziom, którzy 
nie kojarzą dat związanych 
z podpisaniem porozumień 
gdańskich, jastrzębskich, 

szczecińskich czy katowi-
ckich. Chcemy im pokazać, 
czym była Solidarność i o co 
walczyła.

Stąd pomysł, by roczni-
cę powstania Solidarności 
uświetnił w naszym regio-
nie koncert muzycznych 
gwiazd z lat 80. Gwiazdą 
wieczoru będzie niemiecka 
grupa Alphaville. To jedna 
z legend muzycznych lat 
80., czołowy przedstawiciel 
popularnego wtedy gatun-
ku new-romantic. Wydana 
w 1984 roku ich debiutancka 
płyta Forever Young oka-
zała się sukcesem na skalę 
światową. Zawierała wielkie 
przeboje: Big in Japan oraz 
Sounds Like a Melody, a ty-
tułowy utwór z płyty stał 
się hymnem pokolenia lat 
80. Forever Young do dziś 
inspiruje muzyków na całym 
świecie, ostatnio cover tego 
utworu nagrał słynny ame-
rykański raper Jay-Z.

Polską scenę muzyczną 
podczas „30. urodzin NSZZ 
Solidarność” reprezento-

wać będą Dżem i Oddział 
Zamknięty. Pierwszego ze-
społu nie trzeba praktycznie 
przedstawiać. Śląska super-
grupa od 30 lat jest jedną 
z najpopularniejszych kapel 
grających muzykę na styku 
rocka i bluesa. Z kolei Od-
dział Zamknięty to wyko-
nawcy kultowych przebojów 
Andzia, Ten wasz świat czy 
Obudź się. 

– Te trzy zespoły łączą 
pokolenia. Ich nagrań słu-
chają ludzie, którzy wtedy 
mieli po 20 lat i ci, którzy 
w tej chwili są młodzi. Wciąż 
mają wielkie grono fanów 
– podkreśla Piotr Duda. 

W przygotowanie „30. 
urodzin NSZZ Solidarność” 
zaangażowało się miasto 

Katowice. Samorządowcy 
wsparli imprezę fi nansowo 
i organizacyjnie. To w tym 
roku kolejne po Tour de Po-
logne i Off  Festivalu ważne 
dla miasta wydarzenie pro-
mocyjne. 

– Przesłanie koncertu 
w Dolinie 3 Stawów będzie 
niezwykle ważne. Dla tych 
ludzi, których w 1980 r. jesz-
cze nie żyli, tamte wydarze-
nia są odległą przeszłością 
i dlatego warto je upamięt-
niać i o nich często wspomi-
nać. To jest bardzo ważna 
część historii Polski, o któ-
rej powinniśmy pamiętać 
i przekazywać o niej infor-
macje młodym pokoleniom. 
A dobrze jest robić to w formie 
radosnych wydarzeń, skie-
rowanych do różnych grup 
wiekowych – mówił podczas 
konferencji prezydent Kato-
wic Piotr Uszok

– Lider zespołu Alphaville, 
gdy usłyszał, że jest możli-
wość zagrania w Polsce na 
obchodach 30-lecia, bardzo 
się ucieszył i stwierdził, że 

ten występ będzie swoistym 
ukoronowaniem ich działal-
ności. Powiedział też, że ich 
utwór Forever Young wiele 
zmienił w świadomości ludzi, 
podobnie, jak działalność So-
lidarności zmieniła wiele w 
Europie – podkreślił w czasie 
konferencji Jacek Siębor z or-
ganizującej koncert agencji 
J&J Music Art.

Organizatorzy imprezy 
chcą, by nie była ona wy-
łącznie wydarzeniem mu-
zycznym czy sentymentalną 
podróżą w przeszłość. Pla-
nują wykorzystać rocznicę 
do promocji dzisiejszej ofer-
ty związku. Właśnie po to, 
na terenie imprezy stanie 
specjalne stoisko związko-
we. – Będzie tam można 
skorzystać z bezpłatnych 
porad naszych związko-
wych prawników, a także 
na miejscu, u związkowych 
organizatorów, dowiedzieć 
się, dlaczego warto w swojej 
fi rmie założyć Solidarność 
i jak to zrobić – mówi Piotr 
Duda. – Pochwalimy się także 

realizowanymi przez Region 
Śląsko-Dąbrowski programa-
mi unijnymi. Swoją ofertę 
zaprezentuje działająca od 
blisko 20 lat przy Solidarności 
Fundacja na Rzecz Zdrowia 
Dzieci i Młodzieży Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego im. 
Grzegorza Kolosy. 

Śląsko-Dąbrowska Soli-
darność zadbała o promocję 
swoich „30. urodzin”. Przy-
gotowany został plakat i lo-
gotyp koncertu – czerwono
-czarne postacie muzyków, 
którzy wystąpią 5 września 
w Katowicach, stylistyką 
nawiązują do lat. 80. Kilka 
tysięcy plakatów, a także 
100 nośników wielkoforma-
towych, od połowy sierpnia 
w związkowych komisjach 
oraz wielu miastach regionu 
promuje koncert.

Patronat nad imprezą 
objęły Radio Złote Przeboje, 
Telewizja Katowice, Dzien-
nik Zachodni, Echo Miasta 
i Naszemiasto.pl. 

WOJCIECH GUMUŁKA
BEATA GAJDZISZEWSKA

Legendarna grupa Alphaville będzie główną gwiazdą wielkiego plenerowego koncertu „30. urodziny 
NSZZ Solidarność”, który 5 września odbędzie się w Katowickim Parku Leśnym. 

Trzydzieste urodziny.
Solidarność Forever Young

Zaproszone na 
koncert zespoły 
łączą pokolenia. 
Wciąż mają wielkie 
grono fanów. 

Choć z pierwszego składu Alphaville w zespole pozostał tylko Marian Gold, to niemiecka grupa
ma w Polsce wciąż wielu fanów

Foto: TŚDFoto: internet

Muzykę Alphaville cenią także szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Piotr Duda oraz prezydent 
Katowic Piotr Uszok (pierwszy z lewej)
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TRZY pytania
Aleksandra Fudala, dziennikarka TVP Katowice, 
współautorka fi lmu dokumentalnego „Taka jest historia”

Pokażemy jaka była historia
Co zainspirowało Panią do reali-
zacji filmu o śląskich strajkach z 
1980 r.? 

– Robiłam film dokumentalny 
poświęcony życiu i działalności 
Wojciecha Korfantego. Kopiąc w 
telewizyjnych archiwach odkry-
liśmy wraz z Krzysztofem Tobołą, 
szefem archiwum w TVP Katowice, 
stare taśmy przedstawiające strajki 
z 1980 r. Sam zamysł zrealizowania 
filmu w 30. rocznicę Sierpnia 1980 r. 
pojawił się podczas noworocznego 
spotkania z dziennikarzami, zorga-
nizowanego przez przewodniczące-
go Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. 
W trakcie tego spotkania Piotr Duda 
dużo mówił na temat przygotowań 
do obchodów 30. rocznicy powstania 
Solidarności. Wtedy powiedziałam 
mu, że dobrze byłoby zrobić film o 
tamtych wydarzeniach w naszym re-
gionie. Pomyślałam sobie, że szkoda 
byłoby, gdyby zmarnowały się taśmy, 
na które wcześniej natknęliśmy się 
przypadkiem. 
Co zyskał Pani film dzięki tym ar-
chiwalnym materiałom? 

– Przede wszystkim stał się uni-
kalny. Decydują o tym właśnie te 
taśmy, których nie udało się funk-

cjonariuszom Służby Bezpieczeństwa 
wywieźć z katowickiej telewizji bądź 
zniszczyć. W styczniu 1982 r. esbe-
cy likwidowali w naszym ośrodku 
wszystkie niewygodne taśmy zwią-
zane z powstaniem Solidarności na 
Śląsku. Część z nich została ukryta 
przez pracowników telewizji w zupeł-
nie innych materiałach filmowych, 
część w ścinkach, których esbecy 
nie zabierali. Obraz w dużej mierze 
zrealizowany został właśnie z tych 
wyciętych rzeczy, które nie pasowały 
do tamtejszej propagandy. Przygoto-
wując ten film musieliśmy poświęcić 
mnóstwo czasu na przejrzenie kil-
kuset starych materiałów. Te z nich, 
które nas szczególnie interesowały, 
są stricte propagandowe. Pokażemy, 
jak przedstawiano Solidarność w te-
lewizji z lat 80. 

Film to nie tylko taśmy z archiwum, 
lecz również rozmowy z uczestnika-
mi tamtych wydarzeń... 

– Jestem pod ogromnym wrażeniem 
wszystkich ludzi, z którymi rozmawia-
łam, bo wszyscy zachowali niezwy-
kłą pogodę ducha. Wydawać by się 
mogło, że ich przeżycia sprzed 30 lat 
nie stanowią powodu do radości, a ra-
czej przywołują smutne wspomnienia 
i przygnębienie. Okazuje się, że oni dziś 
są pogodnymi, pełnymi życia osobami, 
w przeciwieństwie do wielu młodych 
ludzi. Nie mogę powiedzieć, że wśród 
moich rozmówców, ktoś wypadł lepiej 
lub gorzej. Od wszystkich bije pasja, 
oni nie żałują tego, co zrobili. Szczerze 
przyznaję, że jestem nimi zachwycona. 
Rozmowy prowadziłam z wieloma oso-
bami, ale nie wszystkie z nich pokaza-
ne zostaną w fi lmie, bo nie do każdego 
wydarzenia udało nam się znaleźć ma-
teriały fi lmowe. Premiera fi lmu „Taka 
jest historia”, którego współautorem 
jest Krzysztof Toboła, odbędzie się w 
I Programie TVP w przededniu rocz-
nicy Porozumienia Jastrzębskiego. 26 
sierpnia jego projekcja zaplanowana 
została w Zarządzie Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego. 

BG

Działacze Solidarności 
z tamtych czasów 
są dziś  pogodnymi, 
pełnymi życia 
osobami. 

LICZBY tygodnia

52,7 mln zł 
Taką karę nałożyła na PKN Orlen prezes 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów uznając, że koncern naruszył ustawę 
antymonopolową, zastrzegając w umo-
wach, że ma prawo ustalać ceny sprzeda-
ży paliw na stacjach patronackich – podał 
UOKiK.
Zgodnie z przepisami zakazane są poro-
zumienia, których celem lub skutkiem 
jest m.in. wyeliminowanie lub ogranicze-
nie konkurencji, polegające w szczegól-
ności na ustalaniu cen. Nie jest przy tym 
istotne, czy planowany cel lub skutek 
został osiągnięty i czy porozumienie było 
faktycznie realizowane. Negatywne kon-
sekwencje niedozwolonych porozumień 
zawieranych przez przedsiębiorców mają 
wpływ na zachowania konkurentów oraz 
sytuację konsumentów – utratę dostę-
pu do zróżnicowanych pod względem cen 
oraz jakości ofert.  
Decyzja prezes UOKiK nie jest ostateczna. 
Ukarany może się odwołać Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów.

Z
amieszczone powyżej oświad-
czenie dotyczy opublikowanego
w Gazecie Wyborczej wywiadu 

red. Tomasza Głogowskiego z prezesem 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej pt. „Nie 
mogę kłamać i czasem przez to prze-
grywam”. Po zapoznaniu się z treścią 
tego wywiadu jako przewodniczący 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności po-
zwałem prezesa Zagórowskiego do sądu 
zarzucając mu, że w sposób świadomy 
przekazuje nieprawdziwe informacje 
o funduszach związkowych twierdząc, 
że cyt: „ten fundusz jest poza wszelką 
kontrolą, nie pyta o niego ani urząd 
skarbowy, ani NIK”. Te twierdzenia 
są pomówieniami, które mogą NSZZ 
Solidarność poniżyć w oczach opinii 
publicznej i narazić na utratę zaufania 
potrzebnego dla działalności związko-
wej, dlatego reakcją na te wypowiedzi 
musiał być pozew sądowy.

Zgodnie przepisami art. 212. §1 Ko-
deksu karnego osoba, która pomawia 
inną osobę, grupę osób, instytucję, 

osobę prawną lub jednostkę organiza-
cyjną nie mającą osobowości prawnej 
o takie postępowanie lub właściwości, 
które mogą poniżyć ją w opinii pub-
licznej lub narazić na utratę zaufania 
potrzebnego dla danego stanowiska, 
zawodu lub rodzaju działalności, pod-
lega grzywnie, karze ograniczenia albo 
pozbawienia wolności do roku. Para-
graf 2 tego artykułu precyzuje, iż jeśli 
sprawca dopuszcza się czynu za pomocą 
środków masowego komunikowania 
podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności 
do lat 2.

Ostatecznie 27 lipca br. sprawa zakoń-
czyła się ugodą, na mocy której prezes 
Jarosław Zagórowski na łamach Tygo-
dnika Śląsko-Dąbrowskiego i miesięcz-
nika Solidarność Górnicza zobowiązał 
się zamieścić oświadczenie, w którym 
wycofuje się z nieprawdziwych twier-
dzeń wobec NSZZ Solidarność. 

Wszystkim, którzy powtarzają lub 
planują powtarzać kłamliwe zarzuty 

wobec związku, spieszę przypomnieć, 
że każda zakładowa struktura NSZZ 
Solidarność posiadająca osobowość 
prawną składa coroczne sprawozda-
nie fi nansowe we właściwym urzędzie 
skarbowym, w którym wykazuje wpły-
wy i wydatki ze składek. To oznacza, 
że każda struktura NSZZ Solidarność 
prowadzi księgowość w tym zakre-
sie, niezbędnym do sporządzenia 
takiego bilansu. Oprócz tej kontroli 
zewnętrznej NSZZ Solidarność po-
siada także statutowe, wewnętrzne 
organy kontrolne, które corocznie 
dokonują kontroli fi nansowej działal-
ności władz związkowych. Ten system 
kontroli oznacza, że każda nieprawid-
łowość w dysponowaniu składkami 
członkowskimi byłaby niezwłocznie 
ujawniona, a winni ścigani na drodze 
cywilnej i karnej.

 PIOTR DUDA
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU REGIONU 

ŚLĄSKO-DĄBROWSKIEGO 
NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Oświadczenie
Oświadczam, że moja wypowiedź zamieszczona w Gazecie Wyborczej 
– wyborcza.biz na stronie 31 z dnia 7 września 2009 roku w żadnym 
wypadku nie zawiera zarzutów pod adresem NSZZ „Solidarność”.

Jarosław Zagórowski
prezes zarządu JSW SA

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu tragicznej śmierci

naszych Kolegów

ANDRZEJA FOLWARCZNEGO
 I ARTURA LENIA
Rodzinom i Bliskim 

w imieniu

Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego
NSZZ Solidarność

składa przewodniczący Dominik Kolorz

Wyrazy najgłębszego współczucia

z powodu tragicznej śmierci członków Solidarności

ANDRZEJA FOLWARCZNEGO
I ARTURA LENIA,

górników z kopalni Jas-Mos

Rodzinom i Bliskim 
w imieniu 

Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności  

składa

przewodniczący Piotr Duda

Łączymy się w szczerym bólu z rodzinami

Naszych Kolegów
 

ANDRZEJA FOLWARCZNEGO
I ARTURA LENIA.

Wyrazy serdecznego współczucia 
z powodu ich tragicznej śmierci

Rodzinom i Bliskim
w imieniu członków Solidarności z kopalni Jas-Mos 

składa 

przewodniczący Andrzej Ciok
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Strajk w Fabryce Zmechanizo-
wanych Obudów Ścianowych 
Fazos w Tarnowskich Górach 
był pierwszym protestem na 
Śląsku w 1980 r. To tamtejsi ro-
botnicy jako pierwsi powiedzieli 
„dość!” Wkrótce fala protestów 
ogarnęła cały region.

Jak wspomina jeden z ani-
matorów tamtych wydarzeń, 
Marek Skwarczyński, rzecz cała 
rozpoczęła się 21 sierpnia pod-
czas porannej zmiany. Ludzie od 
tygodnia byli informowani o 
wydarzeniach w Stoczni Gdań-
skiej. Świadomość tego, co dzieje 
się na Wybrzeżu, przepełniła 
czarę goryczy. Protest rozpoczął 
się na wydziale spawalniczym, 
gdzie nieformalnym liderem 
został Włodzimierz Jackowski. 
Następnie do strajku dołączył 
wydział mechaniczny. Kiedy 
przyłączyli się pracownicy reszty 
wydziałów, produkcja w zakła-
dzie stanęła.

Trzeciego dnia protestu spi-
sano ostateczną listę postulatów. 
Powstał dokument pt. „Postulaty 
i żądania pracowników Fazosu 
dotyczące zakładu pracy”. Około 
godziny 14.00 pismo wręczo-
no dyrektorowi zakładu oraz 

przybyłemu na miejsce wicemi-
nistrowi górnictwa Januszowi 
Strzemińskiemu. W dokumen-
cie, oprócz żądań związanych z 
Fazosem, znalazły się postulaty 
ogólnospołeczne. Domagano 
się m.in. poprawy zaopatrzenia 
sklepów, przywrócenia cen z 
maja 1976 roku, likwidacji tzw. 
sklepów komercyjnych oraz 
zmniejszenia wydatków na 
cele reprezentacyjne i propa-
gandowe. Żądano także pełnej 
informacji o wydarzeniach na 
Wybrzeżu oraz o ogólnej sytu-
acji w kraju.

W tym samym dniu podjęto 
decyzję o wysłaniu do Gdańska 
przedstawicieli zakładu, którzy 
mieli poinformować strajkujących 
stoczniowców o tym, co dzieje 
się na Śląsku. Wysłano dwóch 
kurierów, którzy mieli dotrzeć 
do Gdańska różnymi trasami. 
Jeden z nich został zatrzymany 
przez SB w Bydgoszczy. Drugi 
dostarczył do MKS komplet 
przygotowanych w Tarnowskich 
Górach dokumentów - spis po-
stulatów załogi Fazosu oraz tekst 
rezolucji o strajku.

Trwające przez cały ten czas 
rozmowy z dyrekcją zakładu to-

czyły się bardzo opornie. Strajk 
starano się złamać przy pomocy 
partyjnych aktywistów. Dyrek-
cja, organizacja partyjna, rada 
zakładowa i funkcjonariusze 
grupy operacyjnej SB działa-
jącej w fabryce, próbowali wy-
wierać presję na pojedynczych 
pracowników. 

 Kiedy wysiłki te spełzły 
na niczym, władza powoli za-
częła ustępować. Robotnikom 
obiecano pozostawienie norm 
produkcyjnych na dotychcza-
sowym poziomie oraz usunię-
cie ze stanowiska nieudolnego 
dyrektora ds. pracowniczych. 
Na realizację pozostałych po-
stulatów postanowiono dać 
dyrekcji tydzień. 

Otwarta pozostawała kwe-
stia postulatów politycznych 
(m. in. o utworzeniu wolnych 
związków zawodowych), sfor-
mułowanych podczas rozmów 
w Stoczni Gdańskiej, których 
realizacja nie leżała w gestii 
stron negocjujących w Fazosie. 
Komitet Strajkowy postanowił 
zachować gotowość protestacyj-
ną, wznowić pracę i poczekać 
na odpowiedź dyrekcji do 30 
sierpnia.

W tym dniu załoga nie pod-
jęła pracy na pierwszej zmianie, 
czekając na ogłoszenie stanowiska 
władz. Około południa dyrektor 
Fazosu w towarzystwie dostoj-
ników wojewódzkich podzielił 
się z zebranymi informacją o 
podpisaniu porozumienia w 
Szczecinie, które dawało gwa-
rancję realizacji wspomnianych 
wcześniej postulatów. Wobec 
takiego rozwoju sytuacji ro-
botnicy postanowili rozpocząć 
normalną pracę.

Tuż po podpisaniu w dniu 
31 sierpnia 1980 roku przez 
Komisję Rządową i Międzyza-
kładowy Komitet Strajkowy w 
Gdańsku protokołu porozu-
mienia, w całym kraju poczęły 
tworzyć się zalążki niezależnych 
związków zawodowych. W 
Fazosie Komitet Założycielski 
Niezależnych i Samorządnych 
Związków Zawodowych ukon-
stytuował się już 5 września. 
Jego przewodniczącym został 
Piotr Szeja.

Artykuł powstał na podstawie 
czekającej na publikację pracy 
Marka Chmury pt. „Jak powstała 
Solidarność w Fazosie”.

OPR. ŁUKASZ KARCZMARZYK

Sierpień decyzją Krajowego 
Zjazdu Delegatów został ogło-
szony Miesiącem Honorowego 
Krwiodawstwa „Solidarności”. 
– Apelujemy do wszystkich 
członków naszego związku, 
aby szczególnie w tym miesiącu 
pamiętali o tym jak ważne jest 
dzielnie się z potrzebującymi 
własną krwią – mówi Bogdan 
Biś, wiceprzewodniczący Zarzą-
du Regionu Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności. 

W ostatnich latach idea hono-
rowego krwiodawstwa przeżywa 
spory kryzys. Zdaniem Bogdana 
Bisia jedną z przyczyn są prze-
pisy, które wręcz zniechęcają do 
honorowego oddawania krwi 
pracowników zatrudnionych 
w szczególnym charakterze i w 
szczególnych warunkach, czyli 
w naszym regionie górników 
pracujących pod ziemią. – Górni-
kowi, który oddaje krew przysłu-
guje za to dzień wolny od pracy. 
Problem polega na tym, że za 
taki wolny dzień górnik traci aż 
cały miesiąc, który powinien być 
wliczony do okresu, po którym 
uzyskuje się uprawnienia eme-
rytalne. Krótko mówiąc, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, 
jeśli górnik odda honorowo 
krew w dzień roboczy, to musi 
to przez miesiąc odpracowy-
wać. To kuriozum – podkreśla 
Biś. Dlatego jedynymi dniami, 
kiedy górnicy mogą oddawać 
krew bez szkody dla swoich 
uprawnień emerytalnych, są 
dni wolne od pracy.

– Na szczęście wciąż są lu-
dzie, którzy dzielą się z innymi 

swoją krwią, w naszych organi-
zacjach związkowych działają 
kluby krwiodawców i oddają 
krew nie tylko w sierpniu, ale 
przez cały rok, między innymi 
podczas II Memoriału im Agaty 
Mróz-Olszewskiej – dodaje wi-
ceprzewodniczący ZR. 

 Memoriał odbędzie w dniach 
17 – 19 września w katowickim 
Spodku. Wystąpią siatkarskie 
reprezentacje Polski, Czech, 
Chorwacji i Serbii. W progra-
mie zaplanowano też koncerty 
zespołu Śląsk oraz grupy Feel. 
Przed Spodkiem staną trzy 
autobusy przeznaczone do 
pobierania krwi. Osoby, który 
oddadzą krew mają bezpłatny 
wstęp na imprezę. 

Celem memoriału jest pro-
mocja poprzez sport oraz kul-
turę idei krwiodawstwa i idei 
oddawania szpiku kostnego. 
Hasło memoriału brzmi „Po-
daruj innym cząstkę siebie”. – 
O tym, jak ważne jest dzie-
lenie się krwią, oddawanie 
szpiku, przekonujemy się do-
piero wtedy, gdy zdarza nam 
się tragedia w rodzinie, wśród 
bliskich. Mój syn tuż po naro-
dzinach miał zatrucie. Nie było 
krwi. Pielęgniarka oddała mu 
krew przy stole operacyjnym. 
Dziś jest jednym z najlepszych 
kucharzy w Polsce Nigdy by 
tego nie osiągnął, gdyby ktoś 
kiedyś nie oddał mu cząstecz-
ki siebie, swojej krwi – mówi 
Mieczysław Barański, prezes 
Fundacji „Kropla Życia” im. 
Agaty Mróz-Olszewskiej. 

POD

W 
historycz-
nych opra-
cowaniach 
dotyczących 
powstania 

Solidarności rzadko opisuje 
się sierpniowe wydarzenia 
z perspektywy zwykłych ludzi. 
A przecież ruch ten zrodził się 
z niezadowolenia i odwagi mi-
lionów osób, z których każda 
pamięta tamte wydarzenia w 
nieco inny sposób. 

-W 80 roku miałem 21 lat i 
zacząłem pracować w kopalni 
Wujek. Na kopalniach obowią-
zywał wtedy system czterobry-
gadowy. Często pracowało się 
kilka sobót i niedziel z rzędu, 
co rujnowało życie rodzinne i 
zdrowie pracowników.– wspo-
mina Krzysztof Pluszczyk, szef  
Społecznego Komitetu Pamięci 
Górników KWK Wujek Pole-
głych 16.12.81. 

W codziennym życiu najbar-
dziej doskwierał brak towarów 
w sklepach i niekończące się 
kolejki - Miałam wtedy bardzo 
małe dziecko. W sklepach nie 
można było dostać pieluszek, 
mleka, kaszek itd. Żeby kupić 
chleb nierzadko trzeba było 
ustawić się w kolejce na dwie 
godziny przed otwarciem pie-
karni. – mówi Janina Suwała 
z Biura Administracyjnego Śląsko
-Dąbrowskiej Solidarności.

Kiedy na Śląsk dotarły infor-
macje o strajkach na Wybrzeżu, 
pojawiła się nadzieja na zmiany. 
– Z wielką uwagą śledziliśmy to, 
co się działo się na wybrzeżu. 
To była wielka radość, wielka 
nadzieja, że może w końcu 
będzie lepiej. Wszyscy czekali 
tylko, kiedy my tu na Śląsku 

przyłączymy się do strajków. 
Panowała atmosfera nerwo-
wego wyczekiwania. Kiedy 
moja kopalnia rozpoczęła strajk 
poczułem ulgę – komentuje 
Krzysztof Pluszczyk.

– W pierwszej chwili po-
czułem nadzieję, ale i swego 
rodzaju zdziwienie. Zdziwienie 
że władza okazała się jednak 
zdolna do chwilowej przerwy 
w wojnie, do chwilowego ro-
zejmu ze społeczeństwem. 
Pamiętam też ogromny głód 
prawdziwych informacji o 

protestach, który panował w 
społeczeństwie. Raz wiozłem kil-
kadziesiąt egzemplarzy Wolnego 
Związkowca do Częstochowy. 
W autobusie pasażerowie zaczęli 
rozmawiać o sytuacji w kraju. 
W mgnieniu oka sprzedałem 
prawie wszystkie gazety, które 
miałem zawieźć na miejsce. Lu-
dzie nie wiedzieli nawet, co tam 
jest napisane, ale ważne dla nich 
było to, że były to niezależne 
informacje, całkowicie poza 
cenzurą – wspomina Eugeniusz 
Karasiński, szef Stowarzyszenia 
Represjonowanych W Stanie 
Wojennym. 

Rzetelne informacje na temat 
sierpniowych wydarzeń ludzie 
czerpali przede wszystkim 
z radia Wolna Europa, a także 
z radia Głos Ameryki i pol-
skojęzycznych audycji BBC. 
W państwowych mediach sze-
rzono jedynie antystrajkową 
propagandę. – Ludzie wiedzie-

li, jak jest naprawdę z Wolnej 
Europy i z innych źródeł. We 
wrześniu 1980 r. zacząłem jako 
18-latek pracę w Hucie Gliwice. 
Od razu zapisałem się do So-
lidarności. Czytając kłamstwa 
w oficjalnych gazetach czu-
łem bezsilną złość. Znaliśmy 
prawdę, ale nie mogliśmy nic 
zrobić. To potęgowało tylko 
frustrację wśród ludzi – mówi 
Piotr Duda, Przewodniczący 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. 
–Te czasy na szczęście minęły 
dzięki wysiłkowi milionów 
ludzi. Niestety dzisiaj, 30 lat 
po Sierpniu, nadal nie wszyst-
ko jest tak, jak być powinno. 
Wielu pseudopracodawców 
korzysta z wywalczonej wol-
ności i demokracji, zniewalając 
jednocześnie pracowników, 
prawie jak w XIX-wiecznym 
kapitalizmie. Nie o to nam 
wtedy chodziło. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Podaruj cząstkę siebie

Prośba o krew
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 
PKP Katowice zwraca się z apelem do wszystkich pracow-
ników o oddanie krwi dla naszej chorej koleżanki.

Krew można oddawać w każdym punkcie krwiodawstwa 
pod hasłem „Teresa Sudoł”.

Najbardziej potrzebna krew grupy 0 RH-.
Za życzliwość i ofi arność wszystkim krwiodawcom ser-

decznie dziękujemy.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonów: 
32 719 52 27; kom. 664 988 792 oraz 668 134 759.  

Zaczęło się w tarnogórskim Fazosie

Powstanie Solidarności w 1980 roku było wydarzeniem bezprecedensowym 
w historii z wielu powodów. Jego wyjątkowość polegała również na tym, 
że od początku był to ruch oddolny, zrzeszający zwykłych ludzi. 

Solidarność była w ludziach

Z wielką uwagą 
śledziliśmy to, co 
się działo się na 
Wybrzeżu. To była 
wielka radość, wielka 
nadzieja, że może 
w końcu będzie lepiej.

Informacje 
o strajkach 
na Wybrzeżu 
rozbudziły 
nadzieję na 
zmiany

Foto: internet
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Resort pracy planuje zmiany 
w systemie emerytalnym. 
Mniej pieniędzy ma trafi ać 
do OFE, więcej do ZUS. Po-
nadto minister Fedak chce 
zupełnego zawieszenia 
wpłat do OFE na dwa lata. 
To koniec reformy emery-
talnej – komentuje NSZZ 
Solidarność w opinii dot. 
ministerialnego projektu.

Zgodnie z założeniami 
projektu nowelizacji usta-
wy o emeryturach kapita-
łowych, przygotowanego 
przez Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej, skład-
ka przekazywana do OFE 
miałaby zmaleć o ponad 
połowę.

Obecnie z pensji każdego 
ubezpieczonego 19,5 proc. po-
trącane jest na cele emerytalno 
rentowe. Następnie składkę 
dzieli się w sposób następu-
jący – 7,3 odprowadzane jest 
do OFE (jeżeli ubezpieczony 
do niego należy), a reszta, 
czyli 12,2 proc pozostaje w 

ZUS. Resort pracy postuluje, 
aby część składki wpłacanej 
do OFE zmniejszyć do zale-
dwie 3 proc. na rzecz ZUS, do 
którego wpływałoby wtedy 
16,5 proc. 

W opinii NSZZ Solidar-
ność, wyrażonej w ramach 
konsultacji społecznych, bar-
dzo negatywnie oceniono 
proponowane zmiany. Zda-
niem związku, propozycja 
ograniczenia wpływów do 
OFE pozostaje w sprzeczno-
ści z założeniami reformy 
emerytalnej z 1999 roku, 
której celem było uodpor-
nienie systemu emerytalne-
go na niekorzystne zmiany 
demografi czne. Chodziło o 
to, aby część świadczenia 
emerytalnego pochodziła 
z kapitału zgromadzone-
go przez samego emeryta 
podczas pracy zawodowej. 
Takie rozwiązanie łagodzi 
negatywne skutki wzrostu 
liczby emerytów w stosunku 
do osób pracujących. 

Zmniejszenie udziału 
metody kapitałowej w fi nan-
sowaniu świadczeń emery-
talnych oznacza zwiększenie 
ciężaru fi nansowania emery-
tur przez przyszłe pokolenia. 
Co więcej, minister Fedak 
zapowiada, że zaproponuje 
wstrzymanie wpłat do OFE 
na dwa lata. – Propono-
wane zmiany to początek 
końca reformy emerytal-
nej. W takich warunkach 
istnienie OFE w ogóle nie 
będzie miało sensu – uważa 
Henryk Nakonieczny, przed-
stawiciel NSZZ Solidarność 
w Trójstronnej Komisji ds. 
Społeczno-Gospodarczych 
w Zespole Ubezpieczeń 
Społecznych i w Zespole 
Budżetu, Wynagrodzeń i 
Świadczeń Socjalnych.

Urzędnicy resortu pracy 
wprost przyznają, że propo-
nowane zmiany stanowią 
próbę podreperowania fi -
nansów państwa - Pomysł 
minister Fedak jest podyk-

towany troską o budżet 
państwa. Przekazywanie 
22,5 mld zł rocznie z ZUS do 
OFE, co obecnie ma miejsce, 
jest działaniem ryzykownym 
dla budżetu – powiedział w 
jednym z wywiadów wice-
minister pracy Marek Bucior. 
Takie tłumaczenie wprawia 
w osłupienie ekspertów – 
Narażanie losów milionów 
przyszłych emerytur dla 
bieżących oszczędności jest 
działaniem krótkowzrocz-
nym, niedopuszczalnym, 
beznadziejnym, a mógłbym 
dołożyć jeszcze wiele bardziej 
dosadnych przymiotników 
i sformułowań – ocenia Na-
konieczny.

W projekcie nowelizacji 
ustawy emerytalnej pro-
ponuje się również, aby 
osoby, które ukończą 65 
lat, mogły jednorazowo 
wypłacić wszystkie środki 
zgromadzone w OFE na 
dowolny cel – propozycja ta 
jest wyrazem niezrozumienia 

roli, jaką pełni emerytura w 
systemie ubezpieczeń spo-
łecznych – czytamy w opinii 
ekspertów Solidarności.  

 Nakładając na osobę 
pracującą obowiązek odpro-
wadzania składek emerytal-
nych, państwo w zamian 
gwarantuje jej zabezpie-
czenie socjalne na starość. 
Wprowadzenie możliwo-
ści jednorazowej wypłaty 
zgromadzonych środków w 
sposób znaczący ogranicza 
bezpieczeństwo emerytów. 
Część osób pod wpływem 
bieżących potrzeb fi nanso-
wych, może zdecydować się 
na taką wypłatę, narażając 
się na spore ryzyko – Jest 
to rozwiązanie zwalniają-
ce państwo z jakiejkolwiek 
odpowiedzialności. Byłoby 
to całkowite porzucenie 
dotychczasowego postępu 
cywilizacyjnego w polityce 
społecznej – podsumowuje 
Henryk Nakonieczny.

ŁK

7 sierpnia sprzed kościoła Najświęt-
szej Marii Panny Królowej Polski 
w Czechowicach-Dziedzicach wy-
ruszyła IX Piesza pielgrzymka na 
Jasną Górę. Wśród 240 pątników 
było wielu członków czechowickiej 
Solidarności. 

Dla nich ta pięciodniowa wędrów-
ka była wyjątkową formą uczczenia 
rocznicy powstania związku, który 
zawsze był blisko Boga. Była cza-
sem gorących próśb i podziękowań, 
rozważań nad przeszłością, historią, 
życiem oraz kierowanych w stronę 
Matki Bożej modlitw za Ojczyznę, 
za ludzi Solidarności, oraz za tych, 
którzy zginęli walce o wolną, samo-
rządną i niepodległą Polskę. 

Podczas tegorocznych rekolekcji 
nie zabrakło również wspomnień 
o Ojcu Świętym Janie Pawle II i bł. 
ks. Jerzym Popiełuszce. Podkreśla-
no zasługi Kościoła i jego wkład w 
przemiany naszego kraju. Dla dzieci 
i młodzieży pielgrzymka okazała się 
również doskonałą lekcją historii. 
Pokonując trasę do Częstochowy 
przewodniczący czechowickich 
komisji zakładowych opowiadali 
im o Solidarności, składali świa-
dectwa wiary, pokazywali jak w 
ich pracy bardzo potrzebny jest 
Bóg, jak ważny jest człowiek oraz 
walka o niego. 

Grupa pielgrzymów z Czechowic-
Dziedzic, zmierzająca na Jasną Górę, 
odznaczała się biało-czerwonymi 
czapeczkami, smyczami z identyfi-
katorami oraz koszulkami z logiem 
„Solidarności”, podarowanymi przez 
Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskie-
go. Piątego dnia pielgrzymi kroczyli 
całą szerokością Alei NMP w Czę-
stochowie z głośnym śpiewem na 
ustach i pomarańczowymi balonami 
z logiem Solidarności. Przed klasz-
torem przywitał ich biskup diecezji 
Bielsko-Żywieckiej Tadeusz Rakoczy. 
Związkowcy podarowali mu oraz 
księżom i częstochowskim samo-
rządowcom solidarnościowe gadże-
ty. Zwieńczeniem pięciodniowego 
pielgrzymowania była uroczysta 
msza święta, odprawiona w intencji 
przybyłych do klasztoru wiernych 
z diecezji bielsko-żywieckiej. 

– Wróciliśmy zmęczeni,  ale 
wzbogaceni duchowo oraz pełni 
wdzięczności za okazaną dobroć 
i życzliwość. Zapewniamy o swo-
ich modlitwach za Region Śląsko-
Dąbrowski zaniesionych na Jasną 
Górę – mówi Bolesław Jonkisz, szef 
Solidarności w Walcowni Dziedzice 
w Czechowicach-Dziedzicach. 

RED.

C
zasy, w których 
z jednego pod-
ręcznika – w 
dodatku sza-
rego i brzyd-

kiego, bez kolorowych 
ilustracji – przez wiele lat 
mogły korzystać kolejne 
pokolenia dzieci i mło-
dzieży, na szczęście wraz 
z PRL-em odeszły już do 
lamusa. 

Od ponad 20 lat żyjemy 
w wolnej Polsce. Inna jest 
też szkoła. Nauczyciele sami 
mogą decydować, z których 
podręczników chcą korzy-
stać. A wybór jest ogromny. 
Tylko do nauczania zinte-
growanego w pierwszej 
klasie szkoły podstawowej 
Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej dopuściło ponad 
30 książek, do języka an-
gielskiego w klasach I-III 
jest ich ponad 100, a po-
loniści uczący w starszych 
klasach podstawówki mogą 
wybierać spośród 108 pod-
ręczników.

Pedagodzy podkreślają, 
że taka różnorodność ma 
swoje plusy i minusy. Z jeden 
strony nauczyciel może 
dopasować podręcznik do 
możliwości i poziomu danej 
grupy dzieci, czy młodzie-
ży oraz kieszeni rodziców. 
I wszystko jest w porząd-
ku, jeżeli dokona trafnego 
wyboru. Może się jednak 
tak zdarzyć, że działając w 
dobrej wierze popełni błąd. 
Wówczas straty poniosą i 
uczniowie i rodzice. Wy-
bierając podręcznik np. do 
nauki historii w czwartej 
klasie szkoły podstawo-
wej pedagog rozpoczyna 
pewien cykl edukacyjny, 

który musi być kontynuo-
wany jeszcze w klasie piątej 
i szóstej. Oczywiście, kolejne 
roczniki mogą skorzystać z 
propozycji innego wydaw-
nictwa, tyle tylko, że źle wy-
branego podręcznika nikt 
już nie odkupi. A to właś-
nie ograniczona możliwość 
przekazywania podręczni-
ków młodszym dzieciom i 
ich wysoka cena jest jedną 
z największych bolączek 
współczesnej szkoły.

Przez ciągłe zmiany 
w programach

Zdaniem Lesława Or-
dona, przewodniczącego 
Regionalnego Sekretariatu 
Nauki i Oświaty NSZZ So-
lidarność podręczniki się 
zmieniają, bo zmieniają się 
szkolne programy. 

W dodatku, najczęściej 
pedagodzy dowiadują się 
o nich w ostatniej chwili 
,więc czasu na poszukiwanie 
najlepszej oferty mają nie-
wiele. A przeanalizowanie 
wszystkich wydawnictw 
dostępnych na rynku sta-
nowi spore wyzwanie. 

W ostatnim czasie polska 
szkoła przeszła dwie grun-

towne reformy. Pierwsza 
miała miejsce pod koniec 
lat 90-tych, kiedy powstały 
sześcioletnie szkoły podsta-
wowe, trzyletnie gimnazja i 
licea. Druga potężna refor-
ma programów nauczania 
przeprowadzona została w 
ubiegłym roku. W jej wy-
niku w pierwszej i drugiej 
klasie gimnazjum obowią-
zują nowe podstawy pro-
gramowe i podręczniki. Z 
używanych mogą korzystać 
jeszcze uczniowie trzecich 
klas gimnazjalnych. Rodzi-
ce, którzy w ubiegłym roku 
zakupili np. nowy komplet 
podręczników do drugiej 
klasy gimnazjum, w tym 
roku z żalem dowiadują się, 
że nadają się one tylko na 
makulaturę.

Zmiany w podstawach 
programowych w gimna-
zjach wiążą się ze zmianami 
w programach nauczania w 

szkołach średnich. MEN ar-
gumentuje, że modyfi kacja 
programów była niezbędna. 
Wśród przesłanek za jej prze-
prowadzeniem wymienia 
konieczność ujednolicenia 
nauczania na poziomie gim-
nazjalnym i szkoły śred-
niej. Cykl tego nauczania 
ma być podporządkowany 
coraz większej liczbie ucz-
niów, którzy decydują się 
na przystąpienie do matu-
ry oraz przygotowaniu ich 
na studia. 

Jednak nie wszystkie po-
mysły MEN podobają się na-
uczycielom. Zdaniem Lesława 
Ordona, niewątpliwie dobrą 
decyzją było wprowadzenie 
obowiązkowego egzaminu 
maturalnego z matematyki. 
Natomiast możliwość modu-
łowego nauczania historii w 
liceum uważa za błąd resortu 
edukacji. – Nauczyciel sam 
może wybrać moduły, które 

chce zrealizować, a to może 
się okazać niekorzystne dla 
polskiej edukacji – dodaje 
Ordon.

Od przedszkola do liceum
Zdaniem nauczycieli na 
zmianach podręczników 
gimnazjalnych i licealnych 
ubiegłoroczna reforma ra-
czej się nie skończy. Wpro-
wadzenie obowiązkowego 
egzaminu maturalnego z 
matematyki może spowo-
dować, że w przyszłości 
zmienią się programy na-
uczania tego przedmiotu 
już na poziomie podsta-
wowym.

Zmiany w podręcznikach 
będą również związane z 
wprowadzeniem sześciolat-
ków do szkół i dostosowa-
niem podstawy programowej 
do możliwości uczenia się 
młodszych dzieci. 

AGNIESZKA KONIECZNY

Wzmożony ruch w antykwariatach i księgarniach naukowych to znak, że wakacje dobiegają 
już końca i pora pomyśleć o zakupie szkolnych podręczników. A zakupy te wcale 
nie są łatwe. Podobnie jak wybór odpowiednich wydawnictw.

Podręcznikowy zawrót głowy

Na dziurę budżetową złożą się emeryci

Pielgrzymka w 
kolorach Solidarności

Ograniczona 
możliwość 
przekazywania 
podręczników 
młodszym 
dzieciom i ich 
wysoka cena jest 
jedną z największych 
bolączek współczesnej 
szkoły.

Trudno wybrać najlepszy ze 100 aprobowanych przez MEN podręczników jednego przedmiotu

Dla związkowców z czechowickiej Soli-
darności pielgrzymka na Jasną Górę była 
wyjątkową formą uczczenia 30. rocznicy 
powstania związku

Foto: internet

Foto: TŚD
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Rozpoczęły się mediacje 
wojewody śląskiego w spo-
rze pomiędzy górniczymi 
związkami zawodowymi a 
zarządem Kompanii Węglo-
wej dotyczącym utrzyma-
nia poziomu zatrudnienia, 
poziomu wynagrodzeń i 
gwarancji funkcjonowania 
kopalń Kompanii. 

– Najważniejsze, że wresz-
cie udało się zmienić sztyw-
ną postawę zarządu. Już nie 
mówi: nie, bo nie – ocenia 
Stanisław Kłysz, wiceprze-
wodniczący Solidarności w 
Kompanii. 

W piątek 13 sierpnia w Ślą-
skim Urzędzie Wojewódzkim 
odbyło się pierwsze robocze 
spotkanie wojewody śląskie-
go Zygmunta Łukaszczyka z 
przedstawicielami górniczych 
central związkowych i zarzą-
dem Kompanii. – Obie stro-
ny przedstawiły wojewodzie 
śląskiemu swoje stanowiska 
w sprawie sporu zbiorowe-
go Ustaliliśmy, że następne 
robocze spotkanie odbędzie 
za 24 sierpnia – dodaje Sta-
nisław Kłysz. 

– Jesteśmy zadowole-
ni, że wojewoda podjął się 
mediacji, bo już widać tego 
pierwsze efekty. Na mówienie 
o możliwościach zawarcia 
kompromisu z władzami 
Kompanii jest zdecydowa-
nie za wcześnie. Co najwyżej 
możemy mówić, że pojawi-
ła się szansa na rozpoczęcie 
dyskusji zarządu ze stroną 
społeczną. Biorąc pod uwagę 
wcześniejszą postawę zarzą-
du KW, to już sam fakt, że 
spotkaliśmy się u wojewo-

dy jest sukcesem – ocenia 
Stanisław Kłysz.

Solidarność i pozostałe 
związki zawodowe działa-
jące w Kompanii domagają 
się gwarancji utrzymania 
zatrudnienia w firmie na 
poziomie roku 2009, utrzy-
mania wynagrodzeń na po-
ziomie 2009 r. oraz gwarancji 
funkcjonowania kopalń i 
zakładów Kompanii. 

W ubiegłym tygodniu 
górnicze związki działają-
ce w KW utworzyły sztab 
protestacyjno-strajkowy. 
Decyzją sztabu 2 września 
we wszystkich kopalniach i 
zakładach koncernu odbędzie 
się referendum strajkowe. 31 
sierpnia zostaną przeprowa-
dzone masówki informacyjne 
dla załogi Kompanii. 

Jedną z przyczyn utworze-
nia sztabu protestacyjno-straj-
kowego są plany i założenia 
zawarte w roboczym na razie 
dokumencie pt. „Strategii roz-
woju i funkcjonowania Kom-
panii Węglowej SA w latach 
2010 – 2015 z perspektywą 
do roku 2020”. Strategia za-
kłada m.in likwidację kopalni 
„Halemba – Wirek” w Rudzie 
Śląskiej z dniem 31 grudnia 
2011 roku, a także zwolnienie 
z Kompanii Węglowej SA w 
2011 roku 1400 pracowników. 
Planuje się też dalsze zmniej-
szania wydobycia węgla, z 41 
mln ton w tym roku do 34 
mln mln ton w 2015 r. A co 
za tym idzie – zmniejszenia 
zatrudnienia z 62 tys. osób 
obecnie do ponad 45 tys. 
osób w 2015 r. 

POD

D
o akcji przystą-
piła większość 
pracowników 
pierwszej zmia-
ny. Nie strajko-

wały tylko osoby niezbędne 
do podtrzymania ciągłości 
ruchu zakładu i zapewnie-
nia bezpieczeństwa – mówi 
Klaudiusz Wieder z zakła-
dowej Solidarności. 

Akcja rozpoczęła się o go-
dzinie 6.00. W jej trakcie część 
strajkujących została przy 
maszynach, część przebywała 
w szatni. Przy bramach zor-
ganizowane zostały krótkie 
wiece. Dostawy surowców 
i klienci fi rmy byli wpusz-
czani na teren zakładu, ale 
wyjechać mogli dopiero po 
zakończeniu protestu.

– To był pierwszy strajk w 
historii Nitroergu. Pracujemy 
w specyfi cznej branży, praca 
przy produkcji materiałów 
wybuchowych wymaga opa-
nowania i cierpliwości. Fakt, 
że ludzie zdecydowali się na 
protest, świadczy o tym, że 
nie widzą już innego wyjścia 
– podkreśla Wieder.

Powodem rozpoczęcia 
akcji protestacyjnej są prze-
ciągające się od wielu tygodni 
negocjacje płacowe i brak 
woli zarządu do podpisania 
porozumienia. W osiągnię-
ciu kompromisu nie pomaga 
nawet fakt, że w rozmowach 
bierze udział mediator.

Związkowcy domagają 
się podwyżek wynagrodzeń 
i rozwiązania problemu zali-
czek wypłaconych załodze w 
2005 roku przez poprzedni 
zarząd. W czerwcu br. 170 

pracownikom fi rmy, którzy 
na podstawie art. 231 Kp prze-
szli do nowego pracodawcy, 
zaliczki te zostały w całości 
potrącone.

– Nie możemy rozmawiać 
w nieskończoność, oczeku-
jemy chociażby drobnych 
postępów w negocjacjach. 
Protest powinien uświado-
mić pracodawcy, że załoga 
jest już bardzo zdetermino-

wana – mówi Piotr Nowak, 
przewodniczący zakładowej 
Solidarności. 

22 czerwca organizacje 
związkowe wszczęły spór 
zbiorowy z pracodawcą, a na 
początku lipca przeprowadziły 
referendum strajkowe. Wzięło 
w nim udział 760 pracowni-
ków spośród 1105 zatrudnio-
nych. Za przystąpieniem do 
protestu opowiedziało się 95 
proc. głosujących.

Zdaniem związkowców, już 
wyniki referendum pokaza-
ły ogromne niezadowolenie 
pracowników. Przypominają, 
że jeszcze dwa lata temu za-
kład znajdował się w bardzo 
trudnej sytuacji fi nansowej i 

udało się go uratować dzięki 
wyrzeczeniom załogi, zgo-
dzie na urlopy bezpłatne i 
rezygnację z premii moty-
wacyjnej. – Dla wielu ro-
dzin były to znaczące kwoty, 
dlatego teraz uważamy, że 
tym ludziom podwyżki się 
należą, tym bardziej, że od 
dłuższego czasu nie było 
przeszeregowań – podkre-
śla Nowak.

Sprzeciw strony związko-
wej budzi też postępowanie 
pracodawcy, który z jednej 
strony twierdzi, że zakład 
przynosi straty, a z drugiej 
tworzy nowe stanowiska 
dyrektorskie.

RED.

29-letni Andrzej Folwarczny 
i 42-letni Artur Leń, górnicy 
z jastrzębskiej kopalni Jas-
Mos, a zarazem członkowie 
zakładowej Solidarności zgi-
nęli w wypadku przy pracy. 
Do tragedii doszło w czasie 
prowadzenia transportu ma-
teriałów kolejką spągową, 
na poziomie 600 metrów 
pod ziemią.

– Jest nam tym bardziej 
przykro, że życie straciło dwóch 
młodych członków Solidarno-
ści. Wszyscy bardzo to przeży-
wamy – powiedział Piotr Duda 
na wieść o tym tragicznym w 
skutkach wydarzeniu.

Andrzej Ciok, przewod-
niczący Solidarności w ko-

palni Jas-Mos informuje, że 
obydwaj górnicy zostawili 
rodziny. Młodszy, Andrzej 
Folwarczny był ojcem rocz-
nego dziecka, wkrótce po 
raz drugi miał się cieszyć z 
ojcostwa. Artur Leń prze-
pracował w górnictwie 20 
lat, a Andrzej Folwarczny 
4 lata.  

– To jest tak świeżą rana, 
że jeszcze nie zdążyliśmy 
zdecydować o formach po-
mocy, jakimi z pewnością 
otoczymy rodziny naszych 
kolegów. Na pewno nie zo-
stawimy ich bliskich samych 
sobie. Pod każdym względem 
będziemy ich wspierać – za-
pewnia Andrzej Ciok. 

Do tragicznego wypadku w 
kopalni Jas-Mos, wchodzącej 
w skład Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej, doszło 16 sierpnia 
około godz. 22.10. Na stronie 
internetowej JSW zamieszczo-
na została informacja, że „ w 
sposób niekontrolowany ze-
staw transportowy stoczył się 
i uderzył w górników przeby-
wających w wyrobisku”. 

Teraz związkowcy z Solidar-
ności tym bardziej sprzeciwiają 
się zamiarowi wprowadzenia 
przez zarząd JSW tzw. pre-
mii za bezpieczeństwo pracy. 
Podkreślają, że w kopalniach, 
nie może być zbiorowej od-
powiedzialności za wypadki, 
których często nie sposób 

przewidzieć, zwłaszcza tych 
z winy natury, albo spowo-
dowanych niespodziewany-
mi awariami maszyn. – -Nie 
można też straszyć ludzi, że 
się im odbierze premie, jeśli 
dojdzie do wypadku zawi-
nionego przez człowieka. 
Przez takie głupie myślenie, 
że premie za bezpieczeństwo 
zmniejszą wypadkowość w 
kopalniach JSW, może dojść 
do prawdziwej tragedii – mówi 
Andrzej Ciok.

W tym roku w polskim 
górnictwie w wypadkach przy 
pracy zginęło 15 osób, w tym 
10 górników w kopalniach 
węgla kamiennego. 

BEA

Nadmierny optymizm i krótko-
wzroczność to główne zarzuty 
Solidarności do rządowych 
założeń do budżetu państwa 
na 2011 r.

Prezydium Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność zaopinio-
wało 10 sierpnia br. założenia 
do budżetu państwa. Związ-
kowcy negatywnie oceniają 
zamrożenie płac w państwowej 
sferze budżetowej, nierealne 
prognozy dotyczące spadku 
bezrobocia oraz propozycje 
podwyżki podatku VAT. NSZZ 
„S” podtrzymuje również swoje 
postulaty dotyczące wzrostu 
wynagrodzeń w państwowej 
sferze budżetowej oraz płacy 
minimalnej.

Zdaniem NSZZ Solidarność 
założenia: 3,5 proc. wzrostu 
PKB, 2,3 proc. inflacji oraz 
9,9 proc. stopy bezrobocia są 
bardzo optymistyczne. NSZZ 
„S” krytycznie ocenia również 
propozycję podwyżki podatku 
VAT. Zdaniem „S” podwyżka 
spowoduje impuls infl acyjny, 
co z kolei przyczyni się do wzro-
stu kosztów utrzymania osób 
najmniej zarabiających. 

Związkowcy nie wyrażają 
również zgody na zamrożenie 
wynagrodzeń w państwowej 
sferze budżetowej. Jego kon-
sekwencją będzie w kolejnym 
roku spadek realnych wyna-
grodzeń, co może ograniczyć 
wpływ spożycia indywidualne-
go na wzrost PKB. Związkowcy 

przypominają, że aktualne są 
ich postulaty w sprawie wzro-
stu wynagrodzeń w przyszłym 
roku. Solidarność domaga się 
wzrostu wskaźnika wynagro-
dzeń w państwowej sferze 
budżetowej do poziomu 5,3 
proc. oraz wzrostu płacy mi-
nimalnej do 1500 zł (44 proc. 
planowanego wzrostu prze-
ciętnego wynagrodzenia w 
gospodarce narodowej). NSZZ 
„S” przypomina, że częścią pa-
kietu antykryzysowego miało 
być przedstawienie przez rząd 
mechanizmów wzrostu mini-
malnego wygrodzenia do po-
ziomu 50 proc. przeciętnego 
wynagrodzenia.

Za nierealny NSZZ „S” 
uznaje przewidywany spadek 
bezrobocia do 9,9 proc. na ko-
niec 2011 r. Niepokojące jest 
opieranie spadku poziomu 
bezrobocia na czynnikach 
demografi cznych. Oznacza 
to brak pomysłu na stymulo-
wanie powstawania nowych 
miejsc pracy i liczy na ograni-
czenie aktywności zawodowej 
Polaków.

W opinii do założeń budże-
towych, związkowcy wyrażają 
również zaniepokojenie zapo-
wiadanym przyspieszeniem 
tempa prywatyzacji przed-
siębiorstw z udziałem Skarbu 
Państwa, co może prowadzić 
do sprzedaży spółek poniżej 
ich wartości rynkowej. 

ŁK, DIKK

700 pracowników Nitroerg wzięło udział w poniedziałek 16 sierpnia w porannym 
dwugodzinnym strajku ostrzegawczym. Protest zorganizowany został w obu 
zakładach spółki  w Krupskim Młynie i Bieruniu.

Strajk ostrzegawczy
w Nitroergu

Krytycznie o budżecie

Dialog lepszy niż konfl ikt

Protestujący zorganizowali krótki wiec przed bramą zakładu

W kopalni Jas-Mos zginęli
członkowie Solidarności

Foto: TŚD

Ludzie zdecydowali 
się na protest, bo nie 
widzą już innego 
wyjścia.



21 sierpnia 
sobota
Tarnowskie Góry 
godz. 8.30 
– Delegacje komisji zakłado-

wych oraz władze miasta i 
powiatu złożą kwiaty pod 
tablicą upamiętniającą 
strajk w fabryce Fazos, 
pierwszy strajk na Śląsku 
w 1980 r.

godz. 9.00 
–  Uroczystość związana z 

nadaniem imienia NSZZ 
Solidarność rondu na 
skrzyżowaniu ulic Wy-
szyńskiego, Legionów i 
Gliwickiej w Tarnowskich 
Górach.

godz. 9.40 
–  Złożenie kwiatów pod tab-

licą NSZZ Solidarność przy 
dzwonnicy Gwarków.

godz. 10.00 
–  Msza św. w kościele Św. 

Apostołów Piotra i Pawła 
z okazji 30. rocznicy po-
wstania NSZZ Solidar-
ność.

godz. 11.30 
–  Uroczystość w Hucie 

Cynku w Miasteczku Ślą-
skim, gdzie będą wrę-
czone odznaczenia dla 
zasłużonych członków 
NSZZ Solidarność Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego.

Jastrzębie Zdrój
–  Festyn KZ NSZZ „Soli-

darność” KWK „Borynia” 
w Gotartowicach.

–  Festyn KZ NSZZ „Solidar-
ność” KWK „Pniówek” 
w Świerklanach.

–  Festyn KZ NSZZ „Soli-
darność” PKM Jastrzębie 
Zdrój w POD „Słonecz-
nik” – Osiedle VI.

Pszczyna 
urodziny Solidarności 
w MOSiR Czechowice-
Dziedzice. 
godz. 6.00-10.00 
–  Zawody wędkarskie dla 

członków Solidarności.
godz. 11.00 
–  Turniej piłki nożnej komi-

sji zakładowych ze Śląska 
i Podbeskidzia. 

godz. 12.00 
–  Turniej siatkówki plażowej 

na terenie nad basenem 
w Czechowicach-Dzie-
dzicach. 

godz. 14.00-15.00 
–  Przemarsz orkiestr gór-

niczych ulicami miasta 
Czechowic-Dziedzic. 

godz. 15.00 
–  Mecz piłki nożnej pomię-

dzy reprezentacją Soli-
darności i reprezentacja 
samorządów. 

godz. 15.30-17.30 
–  Gry i zabawy dla dzieci. 
godz. 18.00- 20.30 
–  Występy zespołów mu-

zycznych. 
godz. 21.00-22.00 
–  Zabawa taneczna. 
godz. 22.00 
–  Pokaz laserowy. 

26 sierpnia 
czwartek
Katowice
godz. 11.00 
–  premiera fi lmu pt. „Taka 

jest historia”, poświęco-
nego narodzinom NSZZ 
Solidarność w Regionie 
Śląsko-Dąbrowskim. Film 
w reżyserii Aleksandry Fu-
dali i Krzysztofa Toboły, 
wyprodukowany przez 
Telewizję Polską. Pokaz 
premierowy odbędzie 
się w sali im. Lecha Ka-
czyńskiego w siedzibie 
Zarządu Regionu Śląsko
-Dąbrowskiego NSZZ So-
lidarność w Katowicach 
przy ul. Floriana 7.

28 sierpnia 
sobota
Dąbrowa Górnicza
Piknik z okazji XXX-lecia 
Porozumień Sierpniowych 
podczas Pożegnania Lata 
w Dąbrowie Górniczej 
w parku Hallera. W czasie 
pikniku wystąpią Maciej 
Maleńczuk, Negatyw oraz 
Redlin. 

Jaworzno
godz. 8.30
–  Turniej tenisa stołowego. 

Zbiórka w szkole ZSP PKE 
S.A., ul. Promienna 51. 

Zawiercie
Festyn NSZZ Solidarność 
CMC Zawiercie. 

1 września 
środa
Jastrzębie Zdrój
godz. 18.00 
–  Wystawa okolicznościo-

wa w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej, ul. Wielopol-
ska 1a.

2 września 
czwartek
Jastrzębie Zdrój
godz. 7.00 
–  Sztafeta pływacka „30 km 

na XXX-lecie NSZZ „Soli-
darność” – Kryta Pływalnia 
„Laguna”, ul. Warszawska 
1 Jastrzębie Zdrój.

godz.12.00 
–  Promocja albumu „Jastrzęb-

ska Solidarność 1980-2010” 
– Urząd Miasta Jastrzębie 
Zdrój, al. Piłsudskiego 60.

Impreza towarzysząca
godz.10.00 
–  Początek Przeglądu Pio-

senki Solidarnościowej, 
Park Zdrojowy, ul. Wit-
czaka 5.

4 września 
sobota
Jastrzębie Zdrój
godz. 9.00 
–  Msza św. w intencji człon-

ków NSZZ Solidarność i ich 
rodzin z okazji 30 rocznicy 
powstania związku, cechow-
nia KWK „Jas-Mos”. 

Festyn KZ NSZZ „Solidar-
ność” KWK „Jas-Mos” w 
Czyżowicach.

Festyn w Jastrzębiu Zdro-
ju na Stadionie Miejskim, 
koncerty De Press, Shakin 
Dudi, Lady Pank oraz pokaz 
sztucznych ogni.

Jaworzno
godz. 9.00 
–  Zawody strzeleckie drużyn 

komisji zakładowych NSZZ 
Solidarność na strzelnicy 
sportowej Elektrowni Ja-
worzno III.

godz. 9.00 
–  Turniej piłki nożnej dla 

członków komisji zakła-
dowych na stadionie Orlik 
w Pieczyskach. 

Jaworzno
godz. 7.00 
–  Indywidualne i drużyno-

we zawody wędkarskie na 
ośrodku Sosina.

6 września 
poniedziałek
Jaworzno
Zawody sportowe dla dzieci 
i młodzieży. Stadion MCKiS 
Szczakowianka.

10 września 
piątek
Bytom
godz. 20:00 
–  Widowisko multimedial-

ne zespołu Lombard „W 
hołdzie Solidarności”. 

Rybnik
godz. 15.30 
–  Wystawa poświęcona 30 

rocznicy powstania NSZZ 
„Solidarność” w Szkole 
Podstawowej nr 34 w Ryb-
niku, ul. Reymonta 69.

godz. 16.30 
–  Występ zespołu tanecz-

nego „Przygoda”, scena 
w Kampusie, Zespół Szkół 

Wyższych przy ul. Rudz-
kiej.

godz. 18.00 
–  Występ Jana Pietrzaka pt. 

„Dni z Solidarnością. XXX 
lat NSZZ Solidarność”, 
scena w Kampusie, Zespół 
Szkół Wyższych przy ul. 
Rudzkiej.

Bytom
godz 16.00 – 19.00 
–  Rodzinny festyn sporto-

wo-rekreacyjny w Parku 
Miejskim im. F. Kachla: 
koncert Orkiestry Dętej 
Bytom, pokaz Straży Po-
żarnej, pokaz Drużyny 
Ratownictwa Górniczego 
KWK Bobrek-Centrum, 
bieg 30. lecia, pokazy an-
tyterrorystyczne, turniej 
piłkarski 30-lecia NSZZ 
Solidarność KWK Bobrek
–Centrum na stadionie 
GKS Bobrek-Karb

godz. 18.30 
–  Msza Święta pod przewod-

nictwem bp. G. Kusza w 
kościele pw. Podwyższenia 
Krzyża Św.

godz. 20.00 
–  Koncert zespołu Dżem. 

Gliwice
godz. 13.00 – 21.30 
–  Festyn „SOLIDARNI GLI-

WICOM XXX – LAT NSZZ 

SOLIDARNOŚĆ”, w pro-
gramie festynu m.in: wy-
stęp Grzegorza Stasiaka, 
gotowanie i degustacja 
góralskiej kwaśnicy oraz 
występ kapeli góralskiej, a 
także koncerty, zabawy dla 
dzieci, zawody i konkursy. 
Jedną z nagród w konkursie 
będzie przelot samolotem 
nad Gliwicami. 

Jastrzębie Zdrój
Festyn KZ NSZZ „Solidar-
ność” KWK „Zofi ówka” w 
Świerklanach. 

Jaworzno
Finały zawodów sportowych 
dzieci i młodzieży. Stadion 
MCKiS Szczakowianka.

Rybnik
godz. 16.30 
–  Zbiórka pocztów sztanda-

rowych KZ NSZZ Solidar-
ność Biura Terenowego w 
Rybniku, Rynek.

godz. 17.00 
–  Poświęcenie tablicy upa-

miętniającej XXX-lecie 
NSZZ Solidarność, tablica 
zostanie umocowana na 
budynku Muzeum Ryb-
nickiego.

godz. 18.00 
–  Uroczysta Msza Św. z oka-

zji XXX-lecia NSZZ Soli-
darność Ziemi Rybnickiej, 
Bazylika św. Antoniego, 
ul. Powstańców.

12 września 
niedziela
Jaworzno
godz. 9.00 
–  Msza św. w Kolegiacie św. 

Wojciecha i odsłonięcie 
popiersia księdza Jerze-
go Popiełuszki. Po mszy 
św. przemarsz pod Urząd 
Miejski i odsłonięcie tab-
licy na rondzie imienia 
NSZZ Solidarność.

godz. 16.00 – 22.00 
–  Piknik rodzinny w stad-

ninie w Ciężkowicach z 
okazji XXX-lecia NSZZ 
Solidarność.

Sosnowiec 
godz. 12.00 
–  Msza święta w kościele 

p.w. Najświętszego Ciała 
i Krwi Chrystusa w Sos-
nowcu. 

25 września 
sobota
Zawiercie
Piknik zorganizowany przez 
Biuro Terenowe Śląsko-Dą-
browskiej Solidarności w 
zawierciańskim „Czarcim 
Młynie”. 
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Kalendarium wydarzeń i imprez rocznicowych

30 sierpnia 
poniedziałek

30. rocznica 
podpisania 

Porozumień
Sierpniowych 

Gdynia
godz. 16.00 
–  Otwarcie uroczystego 

XXIV Krajowego Zjaz-
du Delegatów NSZZ 
Solidarność.

godz. 20.00 
–  K o n c e r t  G a l o w y 

„Solidarność to jeden 

i drugi”.

3 września 
piątek

30. rocznica 

Porozumienia
Jastrzębskiego

Jastrzębie Zdrój
godz. 9.00 
–  Msza św. w kościele pw. 

NMP Matki Kościoła 
(„na górce”).

godz. 11.00 
–  Uroczystości pod Po-

mnikiem Porozumie-
nia Jastrzębskiego przy 
KWK „Zofi ówka”.

godz. 15.00 
–  Uroczysta Sesja Rady 

Miasta Jastrzębie Zdrój 
– KWK „Zofi ówka”.

5 września
niedziela

30. urodziny 
NSZZ 

Solidarność 

Wielki koncert plene-
rowy w Katowickim 
Parku Leśnym Wy-
stąpią m.in: Alpha-
ville, Dżem i Oddział 
Zamknięty. Początek 
godz. 15.00.
W trakcie imprezy można 
będzie się dowiedzieć jak 
zapisać się do związku, 
uzyskać pomoc prawną, 
zapoznać się z projektami 
realizowanymi przez Śląsko
-Dąbrowską Solidarność a 
współfinansowanymi przez 
Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

11 września 
sobota

30. rocznica podpisania

 Porozumienia
Katowickiego

Dąbrowa Górnicza
godz. 10.00 
–  Uroczysta msza św. w 

kościele św. Antoniego 
z Padwy w Dąbrowie 
Górniczej – Gołono-
gu.

godz. 12.00 
–  Odsłonięcie pomnika 

upamiętniającego Po-
rozumienie Katowickie 
przed bramą główną 
Huty Katowice. 

godz. 13.00 
–  Konferencja naukowa 

poświęcona 30. roczni-
cy podpisania Porozu-
mienia Katowickiego, 
restauracja „Jednostka” 
obok Huty Katowice, 
oraz otwarcie wysta-
wy zdjęć i dokumen-
tów związanych z po-
wstaniem Solidarności 
Śląsko-Dąbrowskiej.



P O R A DY  P R AW N EZarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

www.solidarnosckatowice.pl  Nr 33/2010 |  KATOWICE 18.08.2010 7

TYGODNIK ŚLĄSKO-DĄBROWSKI: ISSN 1732-3940 | WYDAWCA: Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” | ADRES REDAKCJI: 40-286 Katowice, ul. Floriana 7, tel. 32 253-72-54 
| REDAGUJE ZESPÓŁ: Beata Gajdziszewska (Redaktor naczelny), Wojciech Gumułka (Kierownik Biura Informacyjno-Wydawniczego, Rzecznik ZR), Agnieszka Konieczny, Grzegorz Podżorny | REDAKTOR TECHNICZNY: Krzysztof Woźniak 
| SKŁAD I ŁAMANIE: Krzysztof Woźniak | REKLAMA: ZR pok 104, tel. 32 353-84-25 wew. 104, e-mail: tygodnik.reklama@solidarnosckatowice.pl | DRUK: Agora Poligrafia sp. z o.o., Tychy 
| LAYOUT: STUDIO PRESS, Michał Dutka, www.studiopress.pl  | Numer zamknięto: 17 sierpnia 2010 r.

SEKRETARIAT OGÓLNY ZR: tel./fax 32 253-78-00, e-mail: sekrzr@solidarnosckatowice.pl | BIURO PRZEWODNICZĄCEGO: tel. 32 258-98-56, tel./fax 32 253-73-73 | BIURO EKONOMICZNO-PRAWNE: tel. 32 253-75-08, 
e-mail: prawne@solidarnosckatowice.pl | BIURO DS. ROZWOJU I SZKOLEŃ ZWIĄZKOWYCH ORAZ WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ: Biuro Szkoleń i Zagraniczne – tel./fax 32 353-84-25 wew. 428 i 223, 
e-mail: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl | Rozwój Związku – tel. 32 353 84 25 wew. 107, e-mail: organizator@solidarnosckatowice.pl | BIURO DS. EWIDENCJI ZWIĄZKOWEJ: tel./fax 32 206-85-20, 
e-mail: ewidencja@solidarnosckatowice.pl | BIURO FINANSOWO-KSIĘGOWE: tel./fax 32 253-76-70, Rozliczenie składek Związkowych – tel. 32 206-85-77 | BIURO ADMINISTRACYJNE: tel. 32 353-84-25 
wew. 199/103, e-mail: administracja@solidarnosckatowice.pl | REGIONALNA KOMISJA REWIZYJNA: tel./fax 32 253-74-91, e-mail: rewizyjna@solidarnosckatowice.pl 

BIURA TERENOWE ZR: Bytom, ul. Powstańców Warszawskich 34/4 I piętro, tel./fax 32 281-71-65, e-mail: bytom@solidarnosckatowice.pl | Gliwice, ul. Zwycięstwa 3/3p, tel. 32 230-89-30, tel./ fax 32 231-25-27, 
e-mail: gliwice@solidarnosckatowice.pl | Jastrzębie Zdrój, ul. Zielona 16 A, tel./fax 32 473-19-74 i 32 473-23-59, e-mail: jastrzebiezdroj@solidarnosckatowice.pl | Jaworzno, ul. Grunwaldzka 35, tel./fax 32 615-17-11, 
e-mail: jaworzno@solidarnosckatowice.pl | Pszczyna, ul. 3 Maja 11, tel./fax 32 210-39-63, e-mail: pszczyna@solidarnosckatowice.pl | Rybnik, ul. Kościelna 7, tel./fax 32 422-73-25, e-mail: rybnik@solidarnosckatowice.pl 
| Sosnowiec, ul. Mościckiego 14 pok. 301-302, tel. 32 266-47-64, e-mail: sosnowiec@solidarnosckatowice.pl | Tarnowskie Góry, ul. Zamkowa 2, tel./fax 32 285-34-68, e-mail: tarnowskiegory@solidarnosckatowice.pl 
| Tychy, ul. Grota Roweckiego 44/04, tel./fax 32 227-56-36, e-mail: tychy@solidarnosckatowice.pl | Zabrze, ul. Wolności 289, tel./fax 32 275-39-02, e-mail: zabrze@solidarnosckatowice.pl | Zawiercie, ul. 11 Listopada 
2a, tel./fax 32 672-37-71, e-mail: zawiercie@solidarnosckatowice.pl

Wydawca:
Zarząd Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ „Solidarność”

ul. Floriana 7
40-286 Katowice
www.solidarnosckatowice.pl 
tygodnik@solidarnosckatowice.pl
tel. 32 253-72-54

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

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

§

Ustawa Kodeks pracy: Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2010 r.):       1.317 zł
»  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

(w II kwartale 2010 r.):  3197,85 zł
»  Zasiłek dla bezrobotnych (od 1 czerwca 2010 r.): 

w okresie pierwszych trzech miesięcy 
posiadania prawa do zasiłku:  742,10 zł
w okresie kolejnych miesięcy 
posiadania prawa do zasiłku:  582,70 zł

» Najniższa emerytura (od 1 marca 2010 r.):  706,29 zł
» Emerytury – kwota bazowa (2010 r.):  2.716,71 zł
»  Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta 

rodzinna (od 1 marca 2010 r.):  706,29 zł
»  Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 

(od 1 marca 2010  r.):  543,29 zł

Ustawa Kodeks pracy:

W związku z okresem waka-
cyjnym postanowiłem konty-
nuować tematykę urlopów. 
Dziś kwestia przedawnienia 
prawa do urlopu.

Zgodnie z art. 161 Ko-
deksu pracy pracodawca 
jest obowiązany udzielić 
pracownikowi urlopu w tym 
roku kalendarzowym, w któ-
rym pracownik uzyskał do 
niego prawo. Ewentualnie 
urlopu niewykorzystanego 
w terminie należy pracowni-
kowi udzielić najpóźniej do 
końca pierwszego kwartału 
następnego roku kalenda-

rzowego (art. 168 Kodeksu 
pracy).

Oczywiście nieudzielenie 
tzw. zaległego urlopu do 
końca pierwszego kwartału 
następnego roku nie powo-
duje utraty prawa do niego. 
Zasadne jest jednak, zwłasz-
cza w obecnych czasach, gdy 
wszyscy jesteśmy wyjątkowo 
zapracowani i nigdy „nie 
mamy czasu na urlop”, py-
tanie, jak długo jako pracow-
nik można żądać udzielenia 
zaległego urlopu.

Dla odpowiedzi na tak 
zadane pytanie istotne zna-

czenie ma art. 291 § 1 Kodek-
su pracy, zgodnie z którym 
roszczenia ze stosunku pracy 
ulegają przedawnieniu z 
upływem 3 lat od dnia, w 
którym roszczenie stało się 
wymagalne.

W nawiązaniu do tego 
przepisu Sąd Najwyższy 
w uchwale składu siedmiu 
sędziów z 20 lutego 1980 r. 
(V PZP 6/79, OSNCP 1980, 
nr 7-8, poz. 131), wpisanej 
do księgi zasad prawnych, 
stwierdził, że bieg wspo-
mnianego 3-letniego terminu 
przedawnienia rozpoczyna 

się co do zasady ostatniego 
dnia roku kalendarzowego, 
w którym pracownik nabył 
prawo do urlopu, chyba 
że termin wykorzystania 
urlopu wyznaczono lub 
przesunięto na okres póź-
niejszy (w tym po upływie 
pierwszego kwartału roku 
następnego) – wtedy termin 
przedawnienia rozpoczyna 
się z nadejściem terminu, na 
który nastąpiło przesunię-
cie urlopu.

KAROL JOKIEL
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Sprawdź kiedy dokładnie twoje 
prawo do urlopu przedawnia się

Koledze

Ryszardowi Naglakowi
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ
składa

Regionalna Sekcja Koordynacyjna Osób Niepełnosprawnych
NSZZ Solidarność

Apel o pomoc dla powodzian
Zarząd Regionu Jeleniogórskiego apeluje o pomoc dla 
poszkodowanych mieszkańców Bogatyni, Radomie-
rzyc, Zgorzelca i innych miejscowości powiatu zgo-
rzeleckiego.

Tragiczny bilans kilkugodzinnej burzy nie jest jeszcze do 
końca wyliczony. Jednak już dzisiaj możemy powiedzieć o wielu 
zniszczonych budynkach, o setkach osób pozbawionych dachu 
nad głową, o zabranych przez wodę meblach, ubraniach, do-
kumentach.

Powódź w rejonach podgórskich charakteryzuje się siłą ude-
rzenia wody. Trwa krótko ale jest bardzo gwałtowna, dlatego 
też głównym problemem są zniszczone mosty, drogi i zburzone 
miejsca zamieszkania. W takiej sytuacji potrzebne są przede 
wszystkim środki na odbudowę mieszkań, na zakup wyposa-
żenia mieszkań. 

Dlatego też apelujemy do wszystkich o wsparcie finan-
sowe, które przekażemy właśnie na wyżej wymienione cele. 
Wielkimi krokami zbliża się okres jesienno-zimowy, dlatego też 
szybka pomoc może zaowocować szybką odbudową zniszczeń 
i zabezpieczeniem poszkodowanych w podstawowe produkty 
potrzebne do życia.

Solidarność to znaczy pomoc i wsparcie drugiego człowieka, 
naszej koleżanki, naszego kolegi, znajdujących się w potrzebie. 
Mamy nadzieję, że większość z nas właśnie w taki sposób po-
strzega nasze współdziałanie.

Konto na które, można przesyłać środki fi nansowe:
Region Jeleniogórski NSZZ Solidarność
ul. 1 Maja 25; 58 – 500 Jelenia Góra
BZ WBK 21 1090 1926 0000 0001 0286 8935
z dopiskiem „powódź”.

P
odjęłam pracę 7 
czerwca br. Prze-
pracowałam 2,5 
miesiąca i dosta-
łam wypowiedzenie 

(z powodu likwidacji miejsca 
pracy). Umowę miałam na czas 
określony (do końca roku). Czy 
za te przepracowane 3 miesiące 
należy mi się ekwiwalent za 
niewykorzystany urlop?

Pracownik, który w trak-
cie zatrudnienia nie wyko-
rzystał całości bądź części 
przysługującego mu urlo-
pu wypoczynkowego, ma 
prawo – zgodnie z art. 171 
§ 1 K.p. – do ekwiwalen-
tu pieniężnego. Prawo do 
ekwiwalentu powstaje w 
momencie rozwiązania bądź 
wygaśnięcia stosunku pracy 
i związane jest z niemożnoś-
cią wykorzystania urlopu w 
tradycyjnej formie, czyli w 
postaci dni wolnych.

Nie ma znaczenia, że 
była to pierwsza praca w 
życiu pracownika, a co za 
tym idzie – także prawo 
do pierwszego w życiu ur-
lopu. Jedyną różnicą w po-

równaniu z pracownikami 
z zaawansowanym stażem 
zawodowym jest tu sposób 
naliczenia liczby dni urlopu, 
do którego pracownik ma 
prawo i za które powinien 
otrzymać ekwiwalent w 
przypadku ich niewyko-
rzystania.

„Pracownik, który pod-
jął pracę po raz pierwszy, 
w tym roku kalendarzo-

wym, w którym podjął 
pracę, uzyskuje prawo do 
urlopu z upływem każdego 
miesiąca pracy, w wymia-
rze 1/12 wymiaru urlopu 
przysługującego mu po 
przepracowaniu roku” (art. 
153 § 1 K.p.).

Zasady ustalania i wypła-
cania ekwiwalentu reguluje 
rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z 

dnia 8 stycznia 1997 r. w 
sprawie szczegółowych 
zasad udzielania urlopu 
wypoczynkowego, ustala-
nia i wypłacania wynagro-
dzenia za czas urlopu oraz 
ekwiwalentu pieniężnego 
za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 
14 z późn. zm.).

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Prawo do urlopu
a pierwszy rok pracy

Pracownik, który nie wykorzystał całości bądź części przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, 
ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego.

Foto: internet
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