
N
ajwiększe po-
ruszenie wy-
wołał Donald 
Tusk,  który 
w swoim wystą-

pieniu prowokacyjnie pytał 
o dawnych członków związku. 
– Co się stało z tymi 9 milio-
nami, że one nie odnajdują 
się dzisiaj w Solidarności? – 
dopytywał się premier. Wtedy 
zaczęły się gwizdy. 

Oklaskami przyjęto na-
tomiast Jarosława Kaczyń-
skiego, zdaniem którego 
dziś w Polsce mamy do czy-
nienia z ułomną wolnością, 
z  przywilejami dla jednych 
i dyskryminacją dla innych. 
Z Kaczyńskim polemizowała 
znana działaczka Solidarności 
z Trójmiasta Henryka Krzy-
wonos, z Tuskiem – szef „S” 
Janusz Śniadek. 

– Byłem na sali i czułem 
się tym wszystkim zniesma-
czony, choć wcześniej prze-
czuwałem, że tak to się może 
właśnie skończyć – komen-
tuje szef Śląsko-Dąbrowskiej 

„S” Piotr Duda. –  Nie wiem, 
co kierowało przewodniczą-
cym Januszem Śniadkiem, 
że zaprosił dwóch liderów 
skonfl iktowanych partii po-
litycznych – Donalda Tuska 
i Jarosława Kaczyńskiego. 
Zaprosił ludzi, którzy pałają 
do sobie nienawiścią i w do-

datku pozwolił im publicznie 
wystąpić. A oni to wykorzy-
stali. Zamiast być gośćmi 
naszego święta, prowadzili 
podczas zjazdu kolejny od-
cinek swojej gry.

Zdaniem Dudy, sytuacja 
na Zjeździe była bardzo nie-
stosowna. – Na omawianie 

spraw pracowniczych, na 
spieranie się i gwizdy jest 
czas podczas związkowych 
demonstracji w Warszawie 
przez cały rok, a nie w tym 
wyjątkowym świątecznym 
dniu. Nie może też być tak, 
że przewodniczący Komisji 
Krajowej na takie zamie-

szanie nie reaguje – uważa 
Piotr Duda. 

Mniej emocji wzbudzi-
ło wystąpienie Bronisława 
Komorowskiego. Prezydent 
zapewnił, że solidarna Pol-
ska jest możliwa, można ją 
zbudować tylko razem, a nie 
przeciw sobie. Janusz Śnia-
dek podkreśli natomiast, że 
Solidarność nie da odesłać 
się do muzeum i – jak mówił 
– zawsze będzie tam, gdzie 
pracownicy będą potrze-
bować pomocy w obronie 
swojej godności. 

Wcześniej ambasador USA 
Lee A. Feinstein odczytał list 
prezydenta USA Baracka 
Obamy do uczestników zjazdu. 

Jak podkreślił prezydent, to So-
lidarność zainicjowała pokojo-
we, demokratyczne przemiany 
w Polsce, posłużyła jako in-
spiracja w Europie Środkowej 
i na całym świecie. „Organi-
zując ruch solidarnościowy 
naród polski przypomniał nam 
o potędze jednostki, która 
jest w stanie kształtować 
swoje przeznaczenie. W ob-
liczu tyranii i uciemiężenia 
robotnicy wybrali wolność 
i demokrację, dzięki czemu 
zmienili własne państwo 
i bieg historii” – zapisał Ba-
rack Obama. 

Delegaci przyjęli dwa do-
kumenty: uchwałę  O god-
ność, o solidarność, o Polskę 
(zamieszczamy ją na str. 7) 
oraz uchwałę w skierowa-
ną do Stolicy Apostolskiej 
o oficjalne ustanowienie 
błogosławionego ks. Jerze-
go Popiełuszki Patronem 
Niezależnego Samorządne-
go Związku Zawodowego 
„Solidarność”.

WOJCIECH GUMUŁKA

10 tys. 
widzów można 

się spodziewać w 
niedzielę w Katowicach 

na urodzinowym 
koncercie „S” 
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Dominik Kolorz: Zastanawiam się, czy 
dalsze negocjacje z zarządem Kompanii, 
przy tak negatywnym nastawieniu 
zarządu, mają w ogóle sens. » STRONA 4

Bogdan Biś: W DPS u sióstr 
w Świętochłowicach relacje 
przełożonych z pracownikami nie 
powinny budzić zastrzeżeń. » STRONA 5

Reklama

W Gdyni odbył się uroczysty Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność z okazji 30. rocznicy 
podpisania Porozumień Sierpniowych. Obrady wzbudziły wiele emocji wśród ich uczestników, przebieg 
KZD komentowano w całym kraju.

BURZLIWE OBRADY
ROCZNICOWEGO KZD

Politycy, zamiast 
być gośćmi naszego 
święta, prowadzili 
podczas Zjazdu 
kolejny odcinek 
swojej gry.

Obrady KZD – delegaci Śląsko-Dąbrowskiej „S” i goście Zjazdu z naszego Regionu

Foto: TŚD
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TRZY pytania
Dr Jarosław Neja – pracownik Oddziałowego Biura Edukacji 
Publicznej IPN w Katowicach

Władza chciała odizolować Śląsk i Zagłębie
Obchodzimy właśnie 30. rocznicę 
powstania Solidarności. Jak władze 
województwa katowickiego zarea-
gowały na pierwsze strajki na Śląsku, 
zwłaszcza w Fazosie i czy były na nie 
przygotowane?

– Strajk w Fazosie był pierwszym 
w pełni zorganizowanym i poprowa-
dzonym protestem na terenie byłego 
województwa katowickiego, ale w 
porównaniu do protestów z lata 1980 
roku zapoczątkowany został dość 
późno. Do pierwszych strajków na 
terenie Polski doszło już na początku 
lipca. Już wówczas władze wojewódz-
kie były zainteresowane tym, by nie 
dopuścić do wybuchu protestów na 
Śląsku uważanym za region strategicz-
ny ze względu na znajdujące się tutaj 
kluczowe gałęzie przemysłu. Starały 
się odizolować województwo katowi-
ckie od reszty kraju, pilnując żeby nie 
doszło tutaj do rozprzestrzenienia się 
tego, co nazywały „zarazą strajkową”. 
W stan gotowości postawiona została 
ówczesna milicja, SB, ORMO oraz struk-
tury PZPR. Kiedy doszło do wybuchu 
strajków na Wybrzeżu władze dążyły 
do odizolowania tutejszych środowisk 
robotniczych od robotników z innych 

części kraju obawiając się, że wzajemna 
wymiana informacji doprowadzi do 
wybuchu strajków.
Na czym te starania polegały?

– SB kontrolowała, czy osoby przy-
jeżdżające z Wybrzeża nie są emisariu-
szami komitetów strajkowych zawią-
zanych tak komitetów strajkowych. 
Sprawdzała, ile osób przyjętych do 
pracy w kopalniach województwa 
katowickiego latem 1980 roku po-
chodzi z Pomorza. Władza uważała, 
że potencjalnie mogą być to osoby 
groźne, mogące podburzać tutejsze 
załogi do strajku. Wreszcie po zawią-
zaniu w Gdańsku Międzyzakładowego 
Komitetu Strajkowego w Komendzie 
Wojewódzkiej powołany został sztab 

operacyjny „Lato 80”, który miał nie 
dopuścić do wybuchu strajków i ewen-
tualnych protestów ulicznych. 
Na ile działania były skuteczne?

– Te zabiegi nie do końca się spraw-
dziły. Patrząc na Śląsk od zewnątrz 
można było odnieść wrażenie, że rze-
czywiście jest to region trochę odizo-
lowany i że załogi pracują. Jednak już 
od lipca w zakładach pracy trwał we-
wnętrzny ferment. Siłą rzeczy robotnicy 
z zagłębiowskich i śląskich zakładów 
musieli dowiedzieć się o tym, co dzieje 
się w kraju. To nie mogło pozostać bez 
wpływu na nich. W zachowanych do-
kumentach SB i KW MO odnotowane 
są przypadki zgłaszania przez załogi 
różnych zakładów postulatów do dy-
rekcji i kierownictwa bez wstrzymy-
wania pracy. Przełomem był strajk w 
Fazosie, który miał charakter socjalny 
i solidarnościowy z Wybrzeżem. Coraz 
bardziej narastające napięcie znalazło 
ujście w wybuchu wielkich protestów 
w kluczowych zakładach pracy: kopal-
ni Manifest Lipcowy, Hucie Katowice i 
tyskiej FSM. Po zawiązaniu się Między-
zakładowego Komitetu Strajkowego w 
Jastrzębiu Zdroju Górny Śląsk stanął.

AK

Władze wojewódzkie 
były zainteresowane 
tym, by nie dopuścić 
do wybuchu 
protestów. To był 
region strategiczny.

LICZBY tygodnia

4 
lata trwał remont legendarnej Sali BHP 
w Gdańsku.  
To tam 30 lat temu toczyły się rozmo-
wy między strajkujacymi a przedsta-
wicielami władzy, a 31 sierpnia podpi-
sano w niej Porozumienia Sierpniowe. 
- Sala BHP jest dla Związku świętym 
miejscem, jakby powiedziała młodzież - 
kultowym. To ogromna satysfakcja, że 
możemy się tu spotkać - mówił podczas 
uroczystości Janusz Śniadek, przewod-
niczący Solidarności. Remont rozpoczął 
się w 2006 r., kiedy okazało się, że dal-
sze funkcjonowanie Sali zagraża bez-
pieczeństwu. Podczas remontu wypo-
sażono Salę w fundamenty, nowy dach, 
instalację elektryczną, nowoczesny i 
ekologiczny system pomp grzewczych 
oraz sprzęt multimedialny. Do 15 listo-
pada w historycznej sali BHP w Stoczni 
Gdańskiej będzie można oglądać wysta-
wę zdjęć i pamiątek z okresu strajków 
w Stoczni Gdańskiej i działalności NSZZ 
„Solidarność” oraz publikacje wydane 
przez IPN dotyczące historii „S”. 

Coraz gorsze 
warunki pracy 
w hipermarketach

S
ytuacja pracowników super,- i hi-
permarketów jest coraz gorsza. Pra-
codawcy oszczędzają na kosztach 

osobowych. - Mamy najwięcej w Unii 
Europejskiej umów na czas określony. 
- mówi Alfred Bujara, przewodniczący 
Sekcji Krajowej Pracowników Handlu 
NSZZ „Solidarność”. - Ale pracodawcy 
znaleźli jeszcze tańsze rozwiązanie. W 
miejsce zwalnianych osób przyjmują 
pracowników leasingowych z agencji 
pracy tymczasowej lub bezpośrednio od 
producentów. Oni zgadzają się pracować 
nawet za 5 zł za godzinę.

Zarobki pracowników dużych sieci 
handlowych są niskie, wahają się od 
800 do 1200 zł netto. Żądania podwy-
żek wysuwane przez związkowców nie 
spotykają się ze zrozumieniem ze strony 
pracodawców. Proponują im jedynie 1,5-3 
%, co de facto równa się stopie infl acji. 
Do tego dochodzi bardzo długi czas pracy 
(10-12 godzin dziennie), brak wolnych 
niedziel i nadgodziny. Najgorsza jest sy-
tuacja samotnych matek. W przypadku 
nagłej choroby dziecka zgłaszają w pracy 
nieusprawiedliwiona nieobecność. Boją 
się prosić o urlop na żądanie. Kolejnym 
problemem jest brak swobody zrzeszania 
się w związkach zawodowych, co także 
teoretycznie gwarantuje kodeks pracy. 
W praktyce pracownicy są za takie dzia-
łania często szykanowani. Ewidentnie 
potrzeba zmian.

W celu polepszenia warunków pracy 
w polskich supermarketach związkow-
cy zorganizowali w czerwcu tego roku 
akcję „Uśmiechnięta kasjerka” (www.
usmiechnietakasjerka.pl). Chodziło o 
pokazanie klientom absurdalnych wy-
magań pracodawców, z którymi bory-
kają się kasjerki. - Niektórzy kierownicy 
przeglądają nagrania i sprawdzają, czy 
kasjerki sa uśmiechnięte, mówią „Dzień 
Dobry” lub „Zapraszamy ponownie”. 

A one są wciąż poganiane przez przeło-
żonych i nie maja czasu nawet na pójście 
do toalety. – opowiada Alfred Bujara.

Z uwagi na taki stan rzeczy pracow-
nicy domagają się od związkowców 
radykalnych nacisków. Dlatego „Soli-
darność” planuje na koniec września 
duże protesty. Na pewno wezmą w 
nich udział pracownicy Reala, Makro, 
Biedronki i Carrefoura. Możliwe, że 
przyłączy się również Jysk, Praktiker i 
Kaufl and. Drugiego września Rada, w 
skład której wchodzą przewodniczący 
związków zawodowych w dużych sie-
ciach handlowych, podejmie decyzję, 
co do terminu i ostatecznego kształtu 
protestów. Wtedy poinformujemy o 
ich szczegółowym przebiegu. – Musimy 
wyraźnie naświetlić tę patologię – zapo-
wiada Bujara. (...) 
www.gazetapraca.pl, Matylda Małecka, 

31 sierpnia 2010

Podwyżka 
cen chleba. 
To nieuniknione!

B
ochenek chleba kosztuje na Ślą-
sku już nawet 3 złote i wszystko 
wskazuje na to, że taniej nie bę-

dzie. Piekarze na nowo kalkulują koszty 

produkcji pieczywa. Wielu ryzykując 
utratę klientów już podniosło ceny do 
20 proc. A wszystko dlatego, że ceny 
mąki błyskawicznie rosną.

Z powodu powodzi plony są niższe. 
Zakup tony mąki chlebowej to dziś koszt 
od 1200 zł w górę, a więc pięćdziesiąt 
procent więcej niż w czerwcu.

Tadeusz Bączkiewicz, właściciel pie-
karni w Radzionkowie, mówi, że w chle-
bie 15 proc. ceny stanowi właśnie koszt 
mąki. - Jeszcze nie wiem czy zdecyduję 
się na zmiany w cenniku. Wokół mam 
cztery hipermarkety, w których ceny 
pieczywa mimo drastycznych zmian na 
rynku zboża nie drgnęły. Konkurujemy 
tylko jakością i zaufaniem do dobrego 
chleba produkowanego w sposób ręcz-
ny, rzemieślniczy, a nie wielkoseryjny, 
maszynowy - argumentuje.

Kilogram chleba kosztuje dziś u niego 
4,40 zł i 4,60 za krojony, więc podwyżka 
o 10 czy 20 proc. może oznaczać prze-
kroczenie bariery 5 zł.

- Jeśli z kalkulacji wyjdzie, że stoję 
pod ścianą, będzie drożej. To nie jest 
tak, że ceny chleba rosną, bo piekarze 
chcą się wzbogacić. Od ostatniej pod-
wyżki pieczywa, która miała miejsce 
kilkanaście miesięcy temu, czterokrot-
nie poszły w górę ceny energii. Do tego 
rosną koszty paliwa i płace. Wyższych 
kosztów mąki, nie jesteśmy już w stanie 
włożyć w dotychczasową cenę - dodaje 
Bączkiewicz.

Za tonę tzw. zboża trzeba zapłacić już 
prawie 800 zł i nie jest dobrej jakości, 
podczas gdy przed żniwami, kosztowało 
ponad sto złotych mniej.

Piekarze zanieśli wczoraj do resortu 
gospodarki pismo z prośbą o interwencję 
na rynku zbóż. Cenę mąki ich zdaniem 
ustabilizowałoby uruchomienie rezerw 
państwa. Okazuje się jednak, że takie 
praktycznie nie istnieją, bo około 70 
tysięcy ton które już uruchomiono, to 
raczej symboliczna ilość, co przyznał 
sam wicepremier i minister gospodarki 
Waldemar Pawlak.

» Dziennik Zachodni, 
31 sierpnia 2010 Sławomir Cichy

Koncert Alphaville 
- ważna informacja
Wybierasz się w niedzielę 5 września na 
koncert do Katowic, ale nie masz własnego 
samochodu ani zorganizowanego transportu? 
Skorzystaj z propozycji KZK GOP.

Jak poinformował nas Grzegorz Rutkowski 
z biura promocji KZK, zaakceptowana została 
prośba Śląsko-Dąbrowskiej „S” o pomoc przy 
organizacji dowozu na Muchowiec uczestników 
koncertu „30 urodziny NSZZ Solidarność”. 
W niedzielę od godz. 15.10 uruchomione 
zostaną dodatkowe kursy na linii autobusowej 
nr 910 w relacji „Katowice Dworzec PKP” 
(stanowisko nr 11) – „Katowice Muchowiec 
Lotnisko” (stanowisko tymczasowe, usytuowane 
przy ul. Lotnisko).  Częstotliwość kursowania 
dodatkowej komunikacji wynosić będzie co 
12 minut od godziny 15:10. Po zakończeniu 
koncertu autobusy do centrum Katowic 
będą kursować z Muchowca co 8 minut, aż 
do godz. 0:55.

Warto też wiedzieć, że w dniu koncertu 
zamknięty dla ruchu będzie ostatni odcinek ulicy 
Francuskiej, prowadzący wzdłuż lotniska. Nie 
będą tam również dojeżdżać autobusy. Dlatego 
linie nr 0, 50 i 900 po obsłudze przystanku 
„Muchowiec Droga do Lotniska” skierowane 
zostaną ulicą Lotnisko do przystanku „Osiedle 
Paderewskiego Trzy Stawy”, który będzie 
przystankiem końcowym i początkowym dla 
tych linii.  Natomiast w  kierunku do centrum 
Katowic,  po obsłudze przystanku „Osiedle 
Paderewskiego Trzy Stawy” jeździć będą 
ulicami: Pułaskiego, Lotnisko, a na starą trasę 
wrócą na przystanku „Muchowiec Droga do 
Lotniska”. W tym czasie obsługa przestanków 
„Muchowiec Park” oraz „Muchowiec Pętla” 
zostanie zawieszona.

WG

Foto: internet
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Program uroczystości 30. rocznicy 
podpisania Porozumienia Jastrzębskiego

Jastrzębie Zdrój, 3 września 2010 r.:

godz. 9.00 
–  Msza św. w kościele pw. NMP Matki Kościoła („na 

górce”).
godz. 11.00 
–  Uroczystości pod Pomnikiem Porozumienia Jastrzęb-

skiego przy KWK „Zofi ówka”.
godz. 15.00 
–  Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Jastrzębia Zdroju 

– KWK „Zofi ówka”.

Buty „Relaks” jako nieliczne w 
PRL-u posiadały własną nazwę, 
ale za to pękały na mrozie i prze-
makały. Zamiast czekolady był 
wyrób czekoladopodobny, na do-
datek z zastępczą etykietą. 

Radzieckie telewizory marki 
„Rubin” nagrzewały się kilkana-
ście minut, zanim pojawił się 
obraz, a do tego potrafiły same 
z siebie stanąć w płomieniach. 
Dziś przedmioty rodem z fil-
mów Stanisława Barei śmieszą, 
ale i rozczulają.

Produkty z czasów  PRL-u 
przeżywają dzisiaj prawdziwy 
renesans. Za saturator, z którego 
w tamtych czasach sprzedawano 
wodę sodową, potocznie nazy-
waną „gruźliczanką”, ze względu 
na to, że wszyscy pili z tej samej 
szklanki, dzisiaj na aukcji interne-
towej trzeba zapłacić kilka tysięcy 
złotych. Papierosy „Sport”, pralka 
„Frania” czy „Polo Cocta” okre-
ślane są już mianem kultowych. 
W całej Polsce mieszkają ludzie, 
którzy kolekcjonują pamiątki 
z Polski Ludowej. W Rudzie 
Śląskiej powstało muzeum PRL, 
do którego przychodzą tłumy 
zwiedzających. 

Ci, którzy dorastali w latach 80 
najczęściej wspominają o gumie 
do żucia „Donald”. Obrazkowe 
historyjki z „Donaldów” były 
prawie oficjalnym środkiem 
płatniczym w ówczesnych pod-
stawówkach. –  Guma „Donald” 
to już był naprawdę przepych. 
Można ją było kupić tylko w 
Peweksach. Dzisiaj brzmi to 
śmiesznie, ale wtedy gumę do 
żucia kupowało się tylko za do-
lary – wspomina z uśmiechem 
Sławomir Ciebiera, wiceprze-
wodniczący Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności. 

Tylko w Peweksie można też 
było oficjalnie kupić przedmiot 

pożądania wszystkich peerelow-
skich nastolatków, czyli praw-
dziwe zachodnie dżinsy. – Żeby 
kupić sobie parę dżinsów marki 
Wrangler czy Levi’s trzeba było 
pracować cały miesiąc w wakacje. 
I to trzeba było mieć naprawdę 
dobrą pracę z dobra pensją. 
Ale za to, kiedy zdobyło się już te 
wymarzone dżinsy, to radość była 
podwójna – mówi Ciebiera.

Marzeniem nieco starszych 
obywateli Polski Ludowej był 
własny środek lokomocji. Na 
drogach królowały motorowery 
marki Junak i Komar. Na samo-
chody mogli sobie pozwolić 
jedynie nieliczni. Rewolucją 
było pojawienie się na rynku 
Fiata 126p, którego cena była 
bardziej przystępna. – Kupiłem 
na giełdzie czteroletniego Fiata 
126p, który jednak kosztował 
więcej niż nowe auto prosto 
z fabryki. Nowe samochody 
były tylko na przydziały, ta-
lony, zapisy itd., a przydziały 
były tylko dla „zasłużonych” – 
mówi Krzysztof Pluszczyk, szef  
Społecznego Komitetu Pamięci 
Górników KWK Wujek Pole-
głych 16 grdnia 1981 r..

Skąd więc bierze się senty-
ment do rzeczy, które były tak 
trudno dostępne, a ich jakość 
często pozostawiała wiele do 
życzenia? – Osoby pamiętające 
PRL oglądają te przedmioty 
z rozrzewnieniem. Nie wyda-
je mi się jednak, że wynika to 
z sentymentu za tamtymi cza-
sami. Ludzie uśmiechając się 
w naszym muzeum, uśmie-
chają się do własnej młodo-
ści – ocenia Monika Żywot,  
prezes zarządu Fundacji Mi-
nionej Epoki, która założyła 
i prowadzi Muzeum PRL-u 
w Rudzie Śląskiej.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Made in PRL

Reklama

W 30. rocznicę powstania Solidarności powstał unikalny fi lm, 
przybliżający powstanie i pierwsze miesiące działalności Śląsko-
Dąbrowskiej „S”. Dokument „Taka jest historia” miał w zeszłym tygodniu 
ofi cjalną premierę w siedzibie związku w Katowicach.

Taka jest historia  
o naszym Regionie
T

en fi lm łączy po-
kolenia. Są tu dziś 
na sali i działacze 
z tamtych czasów, 
i osoby które nie 

pamiętają tego, co działo się 
w 1980 - mówił podczas po-
kazu szef Śląsko-Dąbrowskiej 
„S” Piotr Duda. - Nasz zwią-
zek musi patrzeć wprzód , 
to oczywiste, ale musimy też 
dbać o naszą historię i codzien-
nie się kłaniać w pas naszym 
kolegom, którzy walczyli o 
wolną Polskę.

Autorami dokumentu są 
dziennikarze katowickiego 
oddziału Telewizji Polskiej 
Aleksandra Fudala i Krzysztof 
Toboła. Oboje przez cztery 
miesiące codziennie prze-
glądali po kilkadziesiąt pudeł 
ukrytych w magazynach taśm, 
w większości nieopisanych. 

Film w zdecydowanej więk-
szości oparty został właśnie 
na materiałach archiwalnych, 
nie tylko tych wyemitowa-
nych, ale i tych wyciętych 
przez cenzurę oraz dzienni-
karzy stosujących wówczas 
autocenzurę. Wiele materia-
łów przetrwało cudem, jako 
ścinki, inne ukryli dawni 
pracownicy archiwum przed 
Służbą Bezpieczeństwa, która 
tuż po wprowadzeniu stanu 
wojennego wywiozła z kato-
wickiego ośrodka najbardziej 
niewygodne taśmy. 

Autorom fi lmu zależało, 
by nie był on wyłącznie hi-
storycznym kalendarium, 
dlatego powstanie Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności 
do momentu wprowadzenia 
stanu wojennego zaprezento-
wano więc z trzech różnych 
stron - w świetle ofi cjalnej 

propagandy, z perspektywy 
rzetelnego dziennikarstwa 
oraz przez pryzmat wspo-
mnień uczestników tamtych 
wydarzeń. 

– Chcieliśmy pokazać wspa-
niałe pamiątki po tamtej So-
lidarności, takie jak powrót 
świętych fi gur do kopalnia-
nych cechowni, czy mniej 
znane fakty, jak choćby spory 
o wybór pierwszego przewod-
niczącego Solidarności na Ślą-

sku - mówi Aleksandra Fudala. 
- Pomimo wielomiesięcznej 
pracy nie zdołaliśmy pokazać 
wszystkiego, bo nie przetrwa-
ły archiwa. Tak zdarzyło się 
np. w przypadku strajku w 
tarnogórskim Fazosie.

Film zawiera natomiast 
inne unikalne materiały, jak 
choćby wywiady z górnikami 
z Sosnowca zatrutymi przez SB 
gazem czy relacje z premiery 
w Spodku „Tragedii roman-
tycznej” - wyjątkowego spek-
taklu, opartego na „Dziadach” 
i „Kordianie”. Całość wzboga-
cona jest sondami ulicznymi 
i wspomnieniami związkow-
ców, którzy pełnią funkcję 
narratorów dokumentu. 

Ekspertami są Andrzej 
Drogoń i Jarosław Neja z ka-

towickiego oddziału Instytutu 
Pamięci Narodowej. Zdaniem 
tego drugiego powstał świet-
ny fi lm, o dużych walorach 
edukacyjnych. - Nie wiedzia-
łem nawet, że tyle materiału 
się zachowało. Dzięki temu, 
że to fi lmy, częściowo kolo-
rowe, historia, którą znaliśmy 
głównie z relacji, przestaje być 
płaska, ożywa - mówił Jaro-
sław Neja po projekcji. 

Film wyprodukowała Te-
lewizja Polska. Współfi nan-
sowała go Śląsko-Dąbrowska 
Solidarność.  Premiera ogól-
nopolska odbędzie się na an-
tenie TVP 9 września o godz. 
24.00, natomiast TVP Katowice 
wyemituje fi lm 11 września 
o godz. 17.00. 

WOJCIECH GUMUŁKA

Dzięki takim fi lmom 
historia, którą 
znaliśmy głównie 
z relacji, przestaje 
być płaska, ożywa.

Ogólnopolska premiera fi lmu odbędzie się 9 września w Programie I Telewizji Polskiej

Foto: TŚD

Coś wam to przypomina? Oto wystrój polskiego mieszkania 
z końca lat 70. (ekspozycja Muzeum PRL)

Foto: TŚD
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O
drzucenie naszej 
wersji porozu-
mienia, które 
było bardzo 
deklaratywne 

i ukierunkowane na wzajem-
ne zaufanie stron i wspólną 
odpowiedzialność za Kom-
panię Węglową sprawiło, że 
prysła szansa na prawidłowe 
i transparentne prowadzenie 
spółki, która pojawiła się 
po raz pierwszy od wielu 
lat – komentuje Dominik 
Kolorz, szef górniczej Soli-
darności.   

Trwający spór zbiorowy 
w Kompani dotyczy utrzy-
mania poziomu zatrudnienia, 
poziomu wynagrodzeń oraz 
gwarancji funkcjonowania 
kopalń Kompanii. Dodat-
kowo oliwy do ognia dolał 
opracowany przez zarząd 
projekt „Strategii rozwoju 
funkcjonowania Kompa-
nii Węglowej S.A. w latach 
2010-2015 z perspektywą do 
roku 2020 r.”, który w opinii 
strony związkowej zakłada 
zamykanie kopalń, zwolnie-
nia pracowników i likwidację 
tysięcy miejsc pracy.

W zeszłym tygodniu związ-
kowcy przedstawili zarządo-
wi Kompanii Węglowej treść 
porozumienia na podstawie 
którego możliwe byłoby za-
kończenie konfl iktu. Pod-
kreślili też,  że są otwarci na 
wspólne opracowanie nowego 
projektu „Strategii...” 

Jednak kierownictwo Kom-
panii, zamiast odnieść się 
do związkowego projektu, 
opracowało własną propo-
zycję porozumienia.

– Z jego treści wynika, że 
zarząd proponuje 1,2 proc. 
wzrostu średniego wynagro-
dzenia, a my nie powinniśmy 
się wtrącać do zarządzania 

fi rmą. Takiego projektu nie 
możemy zaakceptować  – 
mówi Jarosław Grzesik, szef 
Solidarności w Kompanii 
Węglowej.

Grzesik podkreśla jednak, 
że fi asko poniedziałkowych 
rozmów z zarządem spółki nie 
oznacza ich zerwania. Kierow-
nictwo Kompanii zapropono-

wało nawet, by kolejne nego-
cjacje odbyły się w najbliższą 
środę. Jednak w tym tygodniu 
strona związkowa wykluczyła 
prowadzenie jakichkolwiek 
rozmów, ze względu na zapla-
nowane w kopalniach spółki 
masówki i referendum strajko-
we oraz obchody 30. roczni-
cy podpisania Porozumienia 
Jastrzębskiego.

– Zastanawiamy się też, czy 
kontynuacja rozmów przy 
tak negatywnym nastawie-
niu zarządu do zakończenia 
konfl iktu, w ogóle ma sens – 
mówi Dominik Kolorz.  

Tymczasem we wtorek 
Sztab Protestacyjno-Strajkowy 
przeprowadził masówki we 
wszystkich kopalniach Kom-
panii Węglowej. Nastroje 
górników były bojowe. At-
mosferę podgrzały informacje 

o opracowanym przez zarząd 
Kompanii projekcie, zakłada-
jącym możliwość wypłacania 
dyrektorom zatrudnionym 
w fi rmie, jeszcze wyższych 
premii niż dotychczas.

– Górnicy doskonale wie-
dzą, na czym polega Soli-
darność. Oni nie dadzą się 
kupić za judaszowe srebrniki, 
które z pewnością zarząd im 
zaproponuje, pod pozorem 
jakichś wyrównań czy pre-
mii. Świetnie zdają sobie 
sprawę, że w niedalekiej 
perspektywie, przy takim 
zarządzaniu właściciela i 
nieodpowiedzialności kie-
rownictwa spółki, zlikwido-
wanych może zostać więcej 
kopalń niż jedna, co może 
doprowadzić do większej 
redukcji zatrudnienia niż ta 
planowana w „Strategii...” – 
mówi Dominik Kolorz. 

Podczas masówek związ-
kowcy poinformowali rów-
nież górnicze załogi, że na 
obronę przed ewentualnymi 
zwolnieniami z pracy mogą 
liczyć wyłącznie ci pracow-
nicy, którzy należą do związ-
ków zawodowych.  

BEATA GAJDZISZEWSKA 

We wtorek 31 sierpnia przez cały dzień w kopalniach Kompanii Węglowej organizowane były masówki. 
W czwartek odbędzie się tam referendum strajkowe. Wszystko dlatego, że  podczas kolejnych już negocjacji zarząd 
spółki odrzucił zaproponowany przez związkowców projekt porozumienia.

Coraz bliżej strajku w Kompanii

Reklama

Na mapie Polski przyby-
ło nowe miejsce pamięci 
górników pomordowanych 
w kopalni Wujek. Tabli-
cę upamiętniającą tamte 
tragiczne wydarzenia od-
słonięto w Białej Piskiej, 
miasteczku na Mazurach, 
oddalonym od Katowic 
o 520 kilometrów. 

Odsłonięcie tablicy od-
było się 14 sierpnia. W uro-
czystości wzięli udział m.in. 
przedstawiciele Społecznego 
Komitetu Pamięci Górników 
KWK Wujek Poległych 16 
grudnia 1981 roku, delegacje 
samorządów, Regionu War-
mińsko-Mazurskiego NSZZ 
Solidarność oraz Solidarno-
ści z kopalni Wujek.

Tablica została umiesz-
czona przed kościołem pw. 
św. Andrzeja Boboli w Bia-
łej Piskiej. Ceremonię po-
przedziła uroczysta msza 
święta. W kopcu, na którym 
spoczęła tablica, złożono 
urnę z ziemią przywiezio-
ną z placu przed kotłownią 
kopalni Wujek, z placu, na 
którym polegli strajkujący 
górnicy w 1981 roku. 

Inicjatorami całego przed-
sięwzięcia byli ich koledzy 
pochodzący z Białej Pilskiej 
(Wojciech Zieliński, Lech 
Długozima, Waldemar Li-
piński, Jan Cobkało, Marek 
Lenarcik, Andrzej Kurasz), 
którzy w 1981 roku praco-
wali na Wujku i aktywnie 
uczestniczyli w pamiętnych 
wydarzeniach. Dzisiaj na 
Śląsku pozostało trzech 

z nich, pozostali powrócili 
w rodzinne strony. 

– Z każdym z tych ludzi 
łączy się osobna historia. 
Np. Wojciech Zieliński, 
który jako pierwszy wpadł 
na pomysł ufundowania w 
Białej Piskiej pamiątkowej 
tablicy, to bardzo zasłużo-
na, ale niestety mało znana 
postać. Podczas strajku 
rozbrajał zatrzymanych 
funkcjonariuszy MO. Był 
kilkanaście razy zamyka-
ny i przesłuchiwany przez 
milicję i właśnie w wyniku 
tego wyjechał ze Śląska 
i wrócił na Mazury – mówi 
Stanisław Płatek, legendarny 
przywódca strajku w kopal-
ni Wujek, który odsłaniał 
tablicę upamiętniająca po-
ległych górników.

Pod tablicą delegacje 
złożyły kwiaty, odczyta-
ny został Apel Poległych, 
kompania WP oddała salwę 
honorową. – To była bardzo 
wzruszająca chwila zarów-
no dla nas, jak i dla tych, 
dzięki którym to miejsce 
hołdu powstało. Urnę z 
ziemią z Wujka przyjęli ze 
łzami w oczach. Dla nich 
każda pamiątka związana 
z tamtymi, tragicznymi 
wydarzeniami jest jak relik-
wia. Nie zawsze są w stanie 
przyjechać do Katowic na 
rocznicowe obchody. Teraz 
wreszcie mają miejsce, gdzie 
mogą uczcić pamięć pole-
głych kolegów we własnym 
mieście. – komentuje Sta-
nisław Płatek.

ŁK

Pamięć o Wujku nie tylko na Śląsku

Odsłonięcie tablicy było ważnym dniem dla Białej Piskiej

Załogę 
i zarząd 
Kompanii 
Węglowej 
znów 
czekają 
nerwowe 
chwile
podczas
negocjacji

Foto: internet

Negocjacje nie zostały 
zerwane, związkowcy 
mają jednak coraz 
więcej obaw 
co do szans na 
porozumienie.

Foto: internet
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S
kład orzekający nie 
miał wątpliwości, 
że działanie sióstr 
odbiegało od stan-
dardów przyjętych 

w prawie pracy i nakazał 
wypłatę odszkodowań na 
łączną kwotę ok. 9 tys. zł. 

Taką wysokość zadość-
uczynienia kobiety wskazały 
w pozwach skierowanych 
do sądu.

Kamila, Agnieszka i An-
drzelia zostały zwolnione, 
gdy siostra dyrektorka do-
wiedziała się, że próbują za-
łożyć związek zawodowy. 
Wcześniej do świadczonej 
przez nie pracy przełożone 
nie miały zastrzeżeń.

– Pierwsze informacje, że 
w DPS w Świętochłowicach 
dzieje się coś złego dotarły 
do Zarządu Regionu dwa 
miesiące temu. Od razu za-
angażowaliśmy w tę sprawę 
organizatorów związkowych 
i prawników – mówi Bogdan 
Biś, wiceprzewodniczący 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidar-
ności.

Bez szans na porozumienie
Związkowcom udało się 
doprowadzić do spotkania 
zwolnionych pracownic 
z matką przełożoną z Knuro-
wa i prawnikiem wynajętym 
przez Zgromadzenie. – Po roz-
mowach z matką przełożoną 
miałem nadzieję, że podczas 
tego spotkania dojdzie do 
porozumienia. Okazało się 
jednak, że siostry w ogóle nie 
biorą pod uwagę możliwości 
przywrócenia kobiet do pracy. 
Zaproponowały jedynie od-
szkodowania w wysokości 500 
zł. – relacjonuje Biś. 

Co gorsza, w ośrodku 
rozpoczęły się szykany 

i nagonka na pozostałych 
pracowników, którzy od-
ważyliby się zaangażować 
w działalność związkową. 
– Byli wprowadzani w błąd, 
że organizacji już nie ma – 
dodaje wiceprzewodniczący 
Śląsko-Dąbrowskiej „S”.

Dlatego Zarząd Regionu 
zwrócił się do Międzyzakła-
dowej Organizacji Związ-
kowej „S” w ArcelorMittal 
w Świętochłowicach o obję-
cie działalnością DPS-u. – Już 
ponad połowa pracowników 
tej placówki należy do Soli-
darności, ale wciąż są zastra-
szeni. Zamierzamy walczyć o 
poszanowanie ich praw – mówi 
Andrzej Uglorz, przewodni-
czący „S” w ArcelorMittal 
w Świętochłowicach. Pomoc 
tej komisji może być jeszcze 
długo potrzebna pracowni-
kom ośrodka, bo siostry nie 
poprzestały na zwolnieniu 
założycielek związku. Rozwią-
zały też umowę z mężczyzną, 
który telefonicznie skontak-
tował się z przewodniczącym 

komisji zakładowej. – Była to 
umowa na czas określony więc 
młody pan mecenas zaznaczył, 
że siostry „są na prawie”. Na 
pytanie: Gdzie podziała się 
etyka? już nie odpowiedział 
– dodaje Bogdan Biś. Zwol-
niony mężczyzna przepraco-
wał w ośrodku wiele lat. Ma 
na utrzymaniu żonę i dzieci, 
które właśnie rozpoczynają 
rok szkolny

Gdzie szukać autorytetów?
– Podczas spotkania zaznaczy-
łem, że jako związek zawodo-
wy mamy dużo problemów z 
różnymi pseudopracodawca-
mi i zapytałem, gdzie zatem 
powinniśmy szukać wzorców 
zachowań? Jeżeli siostry za-
konne prowadzą dom pomocy 
społecznej, to wszelkie relacje 
przełożonych z pracownikami 
nie powinny budzić zastrze-
żeń. Mamy dużo przykła-
dów podobnych ośrodków 
zarządzanych przez osoby 
świeckie, w których działają 
organizacje związkowe i takie 
problemy nie pojawiają się. 
To źle świadczy o siostrach – 
dodaje Bogdan Biś.

Z relacji przekazywanych 
przez pracowników placówki 
wynika, że do nieprawidło-
wości mogło też dochodzić w 
opiece nad pensjonariusza-
mi. W ośrodku przebywają 
mężczyźni niepełnosprawni 
intelektualnie wymagający 
szczególnej troski. – Posiada-
my pewne informacje, ale nie 
jesteśmy świadkami w spra-
wie. Jeżeli pracownicy DPS-u 
zechcą zaznawać, to nic nie 
stanie na przeszkodzie żeby 
tymi nieprawidłowościami 
zainteresować prokuraturę 
– mówią związkowcy.

AGNIESZKA KONIECZNY

To zdanie to jedno z haseł, 
które znajdzie się na trans-
parentach związkowców 
z urzędów skarbowych za-
powiadających swój udział 
w ogólnopolskiej manife-
stacji pracowników sfery 
budżetowej przeciwko za-
mrożeniu płac.

Demonstracja odbędzie 
się 22 września w Warsza-
wie. Zorganizowana zosta-
nie przez krajowe struktury 
związku. Związkowcy ze ślą-
skich urzędów skarbowych 
już ogłosili pełną mobilizację 
i rozpoczęli przygotowania 
do wyjazdu do stolicy.

– Od 9 sierpnia rozsyłamy 
pisma i ulotki do wszystkich 

śląskich urzędów skarbo-
wych, w których infor-
mujemy o sytuacji w kraju 
i przyczynach manifestacji. 
Widać duże zainteresowanie 
demonstracją – mówi Józefa 
Warchala, przewodnicząca 
Międzyregionalnej Sekcji 
Pracowników Skarbowych 
Województwa Śląskiego 
NSZZ „Solidarność”. 

Zaznacza, że zamroże-
nie płac i brak podwyżek 
w administracji skarbowej 
to jeden z wielu powodów 
zmuszających pracowni-
ków tej sfery do protestu. 
– Będziemy domagać się 
uproszczenia prawa po-
datkowego, odstąpienia od 

podniesienia podatku VAT 
z równoczesnym podjęciem 
inicjatyw ustawodawczych 
poprawiających efektywność 
poboru podatków – dodaje 
Warchala.

Pracownicy administracji 
skarbowej chcą też otrzymy-
wania jasnych i czytelnych 
wytycznych z jednostek 
nadrzędnych dotyczących 
zmian w przepisach przed 
wprowadzeniem ich w życie 
oraz bezwzględnej walki 
z szarą strefą.

Związkowcy już pro-
wadzą akcję informacyj-
ną wśród mieszkańców 
śląskich miast, roznoszą 
ulotki i rozmawiają. W 

ten sposób chcą przeka-
zać społeczeństwu swoje 
racje i prawdziwe powody 
skłaniające ich do protestu 
oraz przekonać, że obraz 
urzędnika skarbowego 
kreowany przez media 
jest nieprawdziwy i często 
krzywdzący. Jeden z najczęś-
ciej powtarzanych stereo-
typów dotyczy przerostu 
stanowisk urzędniczych.– 
To nieprawda, od kilku lat 
pracowników urzędów 
skarbowych ubywa – mówi 
Józefa Warchala. Zapowia-
da, że w dniu manifestacji 
śląskie urzędy skarbowe 
zostaną ofl agowane.

AGNIESZKA KONIECZNY

Sąd Pracy stanął po stronie trzech byłych pracownic Domu Pomocy 
Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia 
im. św. Karola Boromeusza w Świętochłowicach, z którymi rozwiązano umowy 
o pracę po próbach założenia związku zawodowego.

Miłosierdzie Sióstr 
Miłosierdzia

Głodny na straży lodówki to głupi pomysł

Mija 17 lat od tragicznej śmier-
ci przewodniczącego Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności.

Jak co roku w Wodzisławiu 
Śląskim w intencji Grzegorza 
Kolosy odprawiona zostanie rocz-
nicowa msza św. Nabożeństwo 
(kościół pw. Najświętszej Marii 
Panny) odprawione zostanie w 
poniedziałek 6 września o 
godz. 17.00. Do udziału w nim 
zapraszamy poczty sztandarowe 
oraz wszystkich członków i sym-
patyków naszego Związku.

Przypomnijmy: Grzegorz 
Kolosa zginął w wypadku sa-
mochodowym wieczorem 4 
września 1993 r. gdy wracał 
z Warszawy z nagrania tele-
wizyjnego programu wybor-
czego. Wraz z nim śmierć w 
Koziegłowach ponieśli wów-
czas przewodniczący Sekcji 
Krajowej Górnictwa Węgla 
Kamiennego „S” Adam Stepe-
cki oraz związkowy kierowca 
Jan Tyszkiewicz.

WG

Msza za Grzegorza Kolosę
W momencie 
śmierci 
Grzegorz Kolosa 
miał zaledwie
28 lat

Reklama

Siostry nawet 
nie brały pod 
uwagę możliwości 
przywrócenia 
zwolnionych 
kobiet do pracy. 
Zaproponowały jedynie 
odszkodowania 
w wysokości 500 zł.

Już połowa pracowników tego DPS-u należy do związku – mówi 
Andrzej Uglorz, przewodniczący Solidarności w ArcelorMittal 
w Świętochłowicach

Foto: TŚD
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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 „Ja-

strzębska Solidarność 
1980-2010” – Urząd Mia-
sta 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 związ-
ku, cechownia KWK „Jas
-Mos”. 

Festyn KZ NSZZ Solidar-
ność KWK Jas-Mos w Czy-
żowicach.

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 dru-

żyn komisji zakładowych 
NSZZ Solidarność na strzel-
nicy sportowej Elektrowni 
Jaworzno 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.

Katowice
godz.10.30 
– Msza św. za członków 

NSZZ Solidarność Huty 
Baildon w kościele pw. 
św. Józefa w Katowicach
-Załężu

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

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

dialne zespołu Lombard 
„W hołdzie Solidarno-
ści”. 

Rybnik
godz. 15.30 
–  Wystawa poświęcona 

30 rocznicy powstania 
NSZZ Solidarność w Szko-
le Podstawowej nr 34 
w Rybniku, ul. Reymon-
ta 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 Solidar-
ność”, scena w Kampusie, 
Zespół Szkół Wyższych 
przy ul. Rudzkiej.

11 września 
sobota
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 prze-

wodnictwem bp. G. Kusza 
w kościele pw. Podwyż-
szenia 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, zaba-
wy dla dzieci, zawody 

i konkursy. Jedną z na-
gród w konkursie będzie 
przelot samolotem nad 
Gliwicami.

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

Katowice
godz. 11.00 
–  II ZAŁĘSKI FESTYN RO-

DZINNY z okazji XXX 
lecia powstania Solidar-
ności organizowany na 
placu kościelnym w Załę-
żu. W Festynie wystąpią  
znane zespoły muzyczne 
m.in. Mirek Jędrowski 
w programie „Biesiada 
w Swojskim Klimacie”, 
zespół Salsa z muzyką 
latynoską oraz wielu in-
nych wykonawców.

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

Rybnik
godz. 16.30 
–  Zbiórka pocztów sztan-

darowych komisji zakła-
dowych 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. 

16 września
czwartek
Zabrze
godz. 18.00
–  Koncert pieśni Jacka 

Kaczmarskiego w wy-
konaniu Michała Mańki, 
kino Roma, ul. Padlew-
skiego 4.

17 września
piątek
Tarnowskie Góry
„30 LAT NSZZ SOLIDAR-
NOŚĆ NA KOLEJACH POL-
SKICH”, obchody zorgani-
zowane przez Sekretariat 
Transportowców Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego.
godz. 12.00 
–  Koncert orkiestr dętych, 

plac przy Dworcu PKP.
godz. 13.00 
–  Uroczystości przed Krzy-

żem i Obeliskiem.
godz. 13.50 
–  Parada z ulicami miasta 

(w paradzie pojedzie m.in  
urodzinowy pociąg ciąg-
nący wagony z dziećmi), 
później złożenie kwia-
tów pod pomnikiem Jana 
Pawła II.

godz. 14.30 
– Msza św. w kościele pw. 

Matki Boskiej Uzdrowie-
nia Chorych. 

godz. 16.00
 –  Uroczystości w Hucie 

Cynku Miasteczko Ślą-
skie (sala bankietowa 
„Koral”).

25 września 
sobota
Zawiercie
Piknik zorganizowany przez 
Biuro Terenowe Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności 
w zawierciańskim „Czar-
cim Młynie”. 

Kalendarium wydarzeń
i imprez rocznicowych

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. Począ-
tek godz. 15.00.
godz. 17.30 
–  koncert zespołu Od-

dział Zamknięty.
godz. 19.30 
–  koncert zespołu Dżem.
godz. 21.30 
–  koncert Alphaville.
godz. 23.00 
–  fi nał urodzin i pokaz 

sztucznych ogni.
***

W trakcie imprezy można 
będzie się dowiedzieć jak 
zapisać się do związku, 
uzyskać pomoc prawną, 
zapoznać się z projekta-
mi realizowanymi przez 
Śląsko-Dąbrowską Soli-
darność a współfinan-
sowanymi 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. Anto-
niego z Padwy w Dą-
browie Górniczej – 
Gołonogu.

godz. 12.00 
–  Odsłonięcie pomnika 

upamiętniającego Po-
rozumienie Katowickie 
przed bramą główną 
Huty Katowice.

godz. 13.00 
–  Konferencja nauko-

wa poświęcona 30. 
rocznicy podpisania 
Porozumienia Kato-
wickiego, restauracja 
„Jednostka” obok Huty 
Katowice, oraz otwar-
cie wystawy zdjęć i 
dokumentów zwią-
zanych z powstaniem 
Solidarności Śląsko-
Dąbrowskiej.
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Ś L Ą S K O - D Ą B R O W S K I  N S Z Z

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

§

Ustawa Kodeks pracy:

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej przedstawiło na 
swojej stronie internetowej 
projekt nowelizacji ustawy 
Kodeks pracy – nowelizacja 
ta ma umożliwić pracowni-
kowi-ojcu, który wychowu-
je przysposobione dziecko, 
skorzystanie z urlopu ojcow-
skiego, także po ukończeniu 
przez dziecko 12 miesiąca 
życia. Przedstawiona propo-
zycja uwzględnia postulat 
Rzecznika Praw Dziecka 
i Rzecznika Praw Obywa-
telskich, aby dostosować 
regulacje Kodeksu pracy w 
zakresie wydłużenia okresu, 
w którym adopcyjny ojciec 
dziecka mógłby korzystać z 
urlopu ojcowskiego.

Przypominamy, iż w obec-
nym stanie prawnym prze-
pisy art. 1823 Kodeksu pracy 

przyznają prawo do urlopu 
ojcowskiego pracowniko-
wi-ojcu wychowującemu 
dziecko, będącemu zarów-
no ojcem biologicznym, 
jak i ojcem adopcyjnym 
dziecka, w wymiarze 2 ty-
godni, nie dłużej jednak 
niż do ukończenia przez 
dziecko 12 miesiąca życia. 
W efekcie pracownik-ojciec 
adopcyjny dziecka nie może 
często skorzystać z urlopu 
ojcowskiego, gdyż proce-
dura sądowa, związana z 
uzyskaniem prawomocnego 
postanowienia orzekające-
go przysposobienie dziecka, 
niejednokrotnie kończy się 
po ukończeniu przez dziecko 
12 miesiąca życia, czyli po 
upływie wieku, który upraw-
nia ojca do skorzystania z 
urlopu ojcowskiego.

Z prawnego punktu wi-
dzenia uprawomocnienie 
się postanowienia o adopcji 
dziecka w wieku uprawnia-
jącym do urlopu na warun-
kach urlopu macierzyńskiego 
(art. 183 § 1 Kodeksu pracy), 
będącego odpowiednikiem 
urlopu macierzyńskiego dla 
biologicznych rodziców dzie-
cka, jest porównywalne z 
urodzeniem się dziecka.

Pracownik-ojciec wycho-
wujący dziecko miałby prawo 
do urlopu ojcowskiego do 
upływu 12 miesięcy od dnia 
uprawomocnienia się posta-
nowienia orzekającego przy-
sposobienie i nie dłużej niż 
do ukończenia przez dziecko 
7 roku życia, a w przypad-
ku dziecka, wobec którego 
podjęto decyzję o odroczeniu 
obowiązku szkolnego, nie 

dłużej niż do ukończenia 
przez nie 10 roku życia. W 
związku z wprowadzany-
mi zmianami dotyczącymi 
przyspieszenia powstania 
obowiązku szkolnego mi-
nister edukacji narodowej 
zaproponował zmiany w 
powyższej treści.

Zmienione przepisy nie 
miałyby zastosowania do 
pracownika-ojca wychowują-
cego dziecko przysposobione, 
który już skorzystał z urlopu 
ojcowskiego w związku z 
przysposobieniem dziecka 
przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy.

Nowe przepisy miałyby 
obowiązywać od 1 stycznia 
2011 r.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Urlop ojcowski także 
dla ojców adopcyjnych

Jestem w ciąży, umowę 
mam na czas określony 
– została przedłużona do 
dnia porodu. Czy będzie 
mi przysługiwał urlop 

macierzyński lub jakiś zasiłek 
macierzyński? Jeśli coś mi przy-
sługuje, to jakie dokumenty i 
gdzie mam złożyć?

Zgodnie z zapisami usta-
wy z dnia 25 czerwca 1999 r. 
o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społeczne-
go w razie choroby i macie-
rzyństwa pracownicy, któ-
rej umowę przedłużono do 
dnia porodu, po urodzeniu 
dziecka/dzieci przysługuje 
zasiłek macierzyński.

Tak wynika z art. 30 ust. 
4. ustawy: „Ubezpieczonej 
będącej pracownicą zatrud-
nioną na podstawie umowy 
o pracę na czas określony lub 

na czas wykonania określo-
nej pracy, z którą umowa o 
pracę na podstawie art. 177 
§ 3 Kodeksu pracy została 
przedłużona do dnia poro-
du – przysługuje prawo do 
zasiłku macierzyńskiego po 
ustaniu ubezpieczenia”.

Zasiłek będzie przysługi-
wał przez okres, jaki trwałby 
urlop macierzyński, usta-
lony zgodnie z przepisami 
K.p., tj. zgodnie z art. 180 
§ 1 przez okres:
–  20 tygodni w przypad-

ku urodzenia jednego 
dziecka przy jednym 
porodzie, 

– 31 tygodni w przypadku 
urodzenia dwojga dzieci 
przy jednym porodzie, 

–  33 tygodni w przypadku 
urodzenia trojga dzieci 
przy jednym porodzie, 

–  35 tygodni w przypadku 
urodzenia czworga dzieci 
przy jednym porodzie, 

– 37 tygodni w przypad-
ku urodzenia pięciorga 
i więcej dzieci przy jed-
nym porodzie. 
Ponadto – zgodnie z art. 

1821 § 1 K.p. – ubezpieczo-
na ma prawo ubiegać się 
o zasiłek macierzyński za 
okres dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego (w takim 
przypadku należy ponow-
nie złożyć do ZUS wniosek 
o zasiłek).

Dokumenty do ZUS (to 
on wypłaca zasiłek ma-
cierzyński w przypadku 
ubezpieczonych, których 
zatrudnienie ustało w dniu 
porodu) składa się za po-
średnictwem dotychczaso-
wego pracodawcy. Wśród 

tych dokumentów powin-
ny być:
• skrócony odpis aktu 

urodzenia dziecka, 
• zaświadczenie lekarskie 

stwierdzające stan ciąży 
w czasie trwania zatrud-
nienia, 

• wypełniony druk ZUS 
Z-3, 

• oświadczenie o podlega-
niu bądź niepodleganiu 
ubezpieczeniom z inne-
go tytułu, niż nabyliśmy 
prawa do zasiłku, 

• świadectwo pracy lub 
inny dokument stwier-
dzający rodzaj zawartej 
umowy o pracę i datę 
rozwiązania stosunku 
pracy. 

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Ciąża i umowa o pracę na czas 
określony a zasiłek macierzyński

Ustawa Kodeks pracy:

Uchwała XXIV Krajowego Zjazdu 
Delegatów NSZZ Solidarność 

Uchwała Nr 1 
O godność, o solidarność, o Polskę 

30 lat temu polski świat pracy zorganizował się w Niezależny Samorząd-
ny Związek Zawodowy „Solidarność”, dając nadzieję na godne życie 

w wolnej Ojczyźnie. Ta nadzieja pozwoliła przetrwać noc stanu wojennego. 
Wspierani przez Ojca Świętego Jana Pawła II i duchowieństwo polskie, a także 
przez przyjaciół z niezależnych organizacji związkowych z całego świata poko-
naliśmy zbrodniczy system, odzyskaliśmy wolność i suwerenność. Zwyciężyli-
śmy! Wielu ludzi zapłaciło za to często najwyższą cenę – cenę życia. W 30-tą 
rocznicę narodzin naszego Związku składamy im wszystkim hołd wdzięcz-
ności – bez tej ofi ary nie byłoby dziś wolnej i niepodległej Ojczyzny. 

O godność 
NSZZ „Solidarność” zrodził się z potrzeby godności i poczucia wspólnoty. 

30 lat temu pracownicy upomnieli się o swoje podstawowe prawa – prawo 
do bezpiecznej i godziwie wynagradzanej pracy, prawo do zrzeszania się 
w niezależne związki zawodowe, prawo do wolności słowa, do obecności 
Krzyża w życiu publicznym. Powołaliśmy „Solidarność”, aby wspólnie o te 
prawa zabiegać. Dzięki temu, że zawsze na pierwszym miejscu stawialiśmy 
godność człowieka, a swoją działalność opieraliśmy na etyce chrześcijań-
skiej – mogliśmy bez przemocy zwyciężyć. 

W wolnej i niepodległej Polsce, dumni z naszych dokonań, musimy 
działać na rzecz zmniejszenia przepaści, która dzieli biednych i bogatych, 
upominając się o prawo do godnej i twórczej pracy, która jest podstawą 
godnego życia i stanowi fundament realnej gospodarki. Zagrożeniem dla 
godności człowieka pozostaje bezrobocie i traktowanie pracy wyłącznie 
jako towaru na sprzedaż. Dlatego pełne zatrudnienie i podmiotowe trak-
towanie człowieka powinny być celem polityki gospodarczej i społecznej. 
Tego oczekujemy, tego będziemy żądać od polityków i pracodawców. 

O solidarność 
Zwyciężyliśmy komunizm, bo stanęliśmy razem – solidarni. Nie daliśmy 

się podzielić, ani zniszczyć! Tylko solidarni możemy właściwie zagospodaro-
wać wywalczoną wolność i zwyciężyć zagrożenia, które niesie współczesny 
globalny świat. Zorganizowani możemy skutecznie budować Polskę naszych 
marzeń! Nie bądźmy bierni! Korzystajmy z wywalczonych praw – prawa 
do zrzeszania się, do wolnych wyborów, do godnej pracy. Ale solidarność, 
to także zobowiązania. Jan Paweł II mówił do nas – solidarność to jeden 
i drugi; nigdy jeden przeciwko drugiemu. Solidarność to brzemię niesione 
razem. Pamiętajmy te słowa i stosujmy je w praktyce. 

O Polskę 
Patriotyzm to nie tylko postawa czasu próby i walki o wolność, to nie tylko 

kultywowanie tradycji, oddawanie czci bohaterom narodowym i pamięć o 
nich. To także działalność na rzecz społeczeństwa; uczestnictwo w wyborach, 
świadoma postawa obywatelska. To stawianie dobra kraju ponad interes 
polityczny i osobisty. Patriotyzm pozwala więc na mądre zagospodarowanie 
czasu pokoju, budowę silnego państwa oraz dobrobytu jego obywateli. 

Od chwili powstania troska o Polskę to fundament naszego działania. 30 
lat po podpisaniu porozumień w Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu Niezależny 
Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” jest potrzebny pracownikom 
i Polsce. Zachowujemy w naszych sercach słowa Jana Pawła II skierowane 
do nas w 2003 roku: „Władza przechodzi z rąk do rąk, a robotnicy, rolnicy, 
nauczyciele, służba zdrowia i wszyscy inni pracownicy, bez względu na to, 
kto sprawuje władzę w kraju, oczekują pomocy w obronie ich słusznych 
praw. Tu nie może zabraknąć „Solidarności”! I nie zabraknie! 

O solidarną Europę 
Nie ma zjednoczonej Europy bez niepodległej Polski – głosił transparent 

w stanie wojennym. Od kilku lat wspólnie budujemy naszą przyszłość w 
rodzinie narodów europejskich. W 20-tą rocznicę powstania NSZZ „Soli-
darność” podkreślaliśmy konieczność przeciwstawienia się dążeniom glo-
balnego kapitału do maksymalizacji zysku poprzez redukcję zatrudnienia, 
lekceważenie norm bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środo-
wiska. Dziś, w czasie kryzysu, te słowa nabierają szczególnego znaczenia. 
Dlatego wymagane są solidarne działania europejskiego i światowego 
ruchu związkowego w obronie standardów pracy i płacy. 

W trzydzieści lat po Sierpniu 1980 roku apelujemy do rządów i instytucji 
europejskich, organizacji pracodawców i związków zawodowych o wspólne 
działanie na rzecz globalizacji praw pracowniczych i związkowych. Globa-
lizacja tak rozumianej solidarności pomoże walczyć z biedą i wyzyskiem, 
ograniczy patologiczną konkurencję i umożliwi zrównoważony rozwój. 

NSZZ „Solidarność” zrodził się z podniesionych głów, a nie z zaciśnię-
tych pięści. Dziś, w tak trudnych miesiącach dla naszej Ojczyzny, warto o 
tym pamiętać. Trzydzieści lat temu rozpoczęliśmy – zakończony sukcesem 
– marsz ku wolnej Polsce. Wyzwaniem pozostaje Polska sprawiedliwa i 
solidarna, Polska dialogu, szacunku dla drugiego człowieka i troski o ro-
dzinę, równych praw i równych szans. To nasze najważniejsze zadania na 
najbliższe lata. 
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