
Program obchodów

29. rocznicy pacyfi kacji 
Kopalni Wujek

czwartek, 16 grudnia 
2009 r.

godz. 16.00  
–  Msza św. w kościele 

pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego 
(ul. Piękna 8).

godz. 18.00 
–  Uroczystości pod 

Pomnikiem – Krzyżem 
(ul. Wincentego Pola)

–  Apel Poległych, 
składanie wieńców
i kwiatów.

327
– tylu kościołom 
w naszym kraju

patronuje 
biskup Miry 

święty Mikołaj
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Arkadiusz Malatyński: Ludzie 
zatrudniani przez agencje pracy 
tymczasowej są traktowani o wiele 
gorzej niż ci zatrudnieni na stałe. » STRONA 3

Izabela Będkowska: Przysługuje 
nam dzień wolny od pracy w Wigilię 
za przypadające w tym roku w sobotę 
święto Bożego Narodzenia. » STRONA 4

W
igilia Świąt 
B o ż e g o 
Narodze-
nia  to  w 
p o l s k i e j 

tradycj i  dzień spędza-
ny w rodzinnym gronie, 
z najbliższymi. To również 
dzień, w którym wszyscy 
starają się być lepsi, po-
magać innym, z empatią 
podchodzić do problemów 
bliźnich. W naszej kampanii 
zamierzamy to szczególnie 
podkreślić – mówi Alfred 
Bujara, szefa Sekcji Krajo-
wej Pracowników Handlu 
NSZZ Solidarność.

Kampania Solidarności 
nie będzie więc typową 
akcją protestacyjną. Będzie 
zawierać sporo elementów 
happeningu. Między inny-
mi przed marketami w du-
żych miastach związkowcy 
w mikołajkowych czapkach 
na głowach będą składać 
klientom sklepów świą-
teczne życzenia i wręczać 
opłatki wraz z ulotkami 
informującymi o celu akcji. 
Będą im towarzyszyć dzie-
cięce zespołu śpiewające 
kolędy. – Rodzinna Wigilia 
to dla wielu dzieci najprzy-

jemniejszy dzień w roku. 
Ale jeśli pierwsza gwiazd-
ka od dawna już świeci, 
a mama wciąż nie wróciła 
z pracy, to już przyjem-
nie nie jest. Niepotrzebne 
nerwy i pośpiech to coś, 
co nie powinno się koja-
rzyć dzieciom z Wigilią – 
dodaje Bujara. Podkreśla, 
że w Wigilię sieci han-
dlowe planują zamykać 
swoje sklepy o godz. 16.00, 
a nawet o 18.00. Do tego 
należy dodać godzinę na 
posprzątanie sklepu i czas 
na dojazd do domu. Nie-
trudno wyliczyć, o której 
ci ludzie dotrą do na wi-

gilijną wieczerzę – dodaje 
Bujara. Jak szacują związ-
kowcy problem dotyczy 
ok.150 tys. pracowników 
handlu, którym przyjdzie 
pracować w wigilijne po-
południe. 

W ramach kampanii szef 
Solidarności zwróci się do 
pracodawców o skrócenie 
czasu pracy hnadlu w Wi-
gilię. Związek liczy też na 
wsparcie Konferencji Epi-
skopatu Polski. 

W listopadzie apel o 
skrócenie  czasu pracy 
sklepów w Wigilię wy-
stosowała Sekcja Krajo-
wa Pracowników Handlu 
NSZZ Solidarność. Dzięki 
inic jatywie Sol idarno-
ści kilkanaście dni temu 
dwoje senatorów PO – 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
i Jan Rulewski – spotkało 
się z przedstawicielami 
organizacji pracodawców. 
Efektem było wspólny 
apel o zamknięcie skle-
pów w Wigilię najpóźniej 
o godz. 14.00. Ze strony 
pracodawców podpisali się 
pod nim przedstawiciele 
Kongregacji Przemysłowo
-Handlowej, Polskiej Izby 

Handlu oraz Naczelnej 
Rady Zrzeszeń Handlu i 
Usług. Niestety zabrakło 
podpisu przedstawiciela 
Polskiej Organizacji Handlu 
i Dystrybucji, która zrze-
sza hiper– i supermarkety 
oraz dyskonty kapitału 
międzynarodowego. 

Związkowcy przekonu-
ją, że w wigilijne popołu-
dnie obroty w sklepach 
są niewielkie. Zwracają 
też uwagę, że większość 
małych sklepów w tym 
dniu pracuje do godz.12.00 
lub 13.00. Zdaniem Alfre-
da Bujary sklepy dużych 
sieci pozostają w Wigilię 
otwarte dłużej głównie ze 
względów wizerunkowych, 
aby pokazać, że są zawsze 
dostępne dla klientów. Szef 
handlowej Solidarności 
przekonuje, że dużo lepiej 
wizerunkowi tych sieci 
przysłużyłaby się decyzja 
o wcześniejszym zamknię-
ciu sklepu. – Za pomocą 
tej kampanii pragniemy 
to pracodawcom uświa-
domić, licząc jednocześ-
nie na wsparcie klientów 
– podkreśla Bujara.

GRZEGORZ PODŻORNY

Rusza akcja Solidarności na rzecz rodzinnej Wigilli dla pracowników handlu. Związkowcy będą przekonywać 
klientów i pracodawców handlu, jak ważne jest skrócenie czasu pracy w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia. 

Kampania Solidarności 
na rzecz rodzinnej Wigilii

Związkowcy w 
mikołajkowych 
czapkach na głowach 
będą składać 
klientom sklepów 
świąteczne 
życzenia i 
wręczać opłatki 
wraz z ulotkami 
informującymi 
o celu akcji.
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Blokada kas 
Grupa związkowców z NSZZ 
Solidarność na godzinę 
zablokowała kasy super-
marketu sieci Kaufl and w 
Rudzie Śląskiej.  To dalszy 
ciąg akcji związku w sklepach 
tej sieci. Związkowcy zapo-
wiadają, że jeśli kierownictwo 
Kaufl and Polska nadal będzie 
ignorować ich postulaty i 
nie usiądzie do rozmów, to 
podobne blokady odbędą się 
w innych sklepach tej sieci. 
Jednocześnie protestujący 
będą namawiać klientów, aby 
nie robili zakupów w sklepach 
sieci Kaufl and.
» STRONA 4

Wigilia to jedno z najpiękniejszych świąt. Nie powinno się kojarzyć 
z pośpiechem i nerwami – mówi Alfred Bujara

– Radni powinni cechować 
się empatią i wrażliwością 
na los innych ludzi. We 
władzach samorządowych 
reprezentują lokalną społecz-
ność, która ich wybrała. 
W tej społeczności żyją też lu-
dzie, którzy na co dzień boryka-
ją się z problemem utraty pracy, 
trudnościami w jej znalezieniu, 
a co za tym idzie z biedą ich 
samych oraz ich rodzin. Żaden z 
wybranych radnych na moment 
nie powinien oderwać się od 
rzeczywistości, która panuje za 
oknami Urzędu Marszałkow-
skiego – mówi Artur Warzocha, 
nowo wybrany radny Sejmiku 

Województwa Śląskiego. 
– Będę przekonywał innych, 
że związki zawodowe nie są 
w żadnym razie przeszkodą dla 
rozwoju gospodarki, co próbują 
nam wmówić niektórzy politycy. 
To jest całkowita nieprawda, 
co pokazuje nam chociażby 
przykład krajów skandynaw-
skich, w szczególności Danii, 
gdzie uzwiązkowienie sięga 90 
proc. ogółu pracowników, a 
dialog społeczny działa fanta-
stycznie – mówi z kolei Michał 
Wójcik, również nowo wybrany 
radny Sejmiku Województwa 
Śląskiego. 
» STRONA 3

REGION

Nasze wsparcie w samorządzie
W tym roku po raz pierwszy 
obędą się wspólne regional-
ne obchody rocznicy wpro-
wadzenia stanu wojennego. 
Miejscem uroczystości będzie 
Zabrze Zaborze, gdzie znajdo-
wał się największy w regionie 
ośrodek internowania. Trzy dni 
później odbędą się obcho-
dy  29. rocznicy pacyfi kacji 
kopalni Wujek. Tego dnia zo-
stanie odsłonięta pamiątkowa 
tablica poświęcona tragicznie 
zmarłemu w katastrofi e 
smoleńskiej Andrzejowi 
Przewoźnikowi, sekretarzowi 
Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa, który przez 

wiele lat wspierał Społeczny 
Komitet Pamięci Górników 
KWK Wujek.  Uroczystości na 
Śląsku odbędą się w cieniu 
skandalu związanego z zapro-
szeniem gen. Jaruzelskiego na 
posiedzenie Rady Bezpie-
czeństwa Narodowego. – To 
on odpowiada za stłumienie 
nadziei na niepodległą 
Rzeczpospolitą, za dramaty 
setek tysięcy polskich rodzin 
– napisali członkowie prezy-
dium KK NSZZ Solidarność 
w stanowisku, w którym 
przestrzegają przed próbami 
rehabilitowania Jaruzelskiego.. 
» STRONA 5

GRUDZIEŃ 1981

Obchody tragicznej rocznicy

Foto: internet
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TRZY pytania
Ks. Piotr Pilśniak, proboszcz parafi i Świętej Katarzyny 
w Będzinie-Grodźcu

By czystymi sercami przywitać Chrystusa
Czym jest adwent w tradycji chrześ-
cijańskiej?

– Adwent jest okresem radosnego 
oczekiwania na przyjście Jezusa Chry-
stusa. Na adwent składają się cztery 
niedziele adwentowe. Ich symbolem 
są, znajdujące się w każdej świątyni 
wieńce adwentowe z czterema świeca-
mi. W tym okresie w kościele w ogóle 
nie powinno być kwiatów, a jeśli już 
to bardzo skromne. 
Jakie nabożeństwa i obrzędy towarzyszą 
adwentowi w kościele katolickim?

– To przede wszystkim liturgia mszy 
roratnich, które odbywają się każdego 
dnia tygodnia, oprócz niedziel. Zgod-
nie z tradycją, te msze powinny być 
odprawiane o świcie, a przy ołtarzu 
dominują kolory niebieski i biały. Są 
to nabożeństwa ku czci Matki Bożej, 
na pamiątkę przyjęcia przez nią nowi-
ny archanioła Gabriela. Podczas rorat 
zapalana jest świeca Maryi, zwana 
roracją. Natomiast świece na adwen-
towym wieńcu zapalane są kolejno w 

poszczególne niedziele adwentu. Są 
one wewnętrznym symbolem nasze-
go zbliżania się do uroczystości naro-
dzin Jezusa Chrystusa. Stary zwyczaj 
nakazuje, by na roraty przychodzić z 
lampionami. Msze roratnie odbywają 
się rano, gdy jest ciemno. Lampiony 
oświecają nam drogę, a jednocześnie 
mają symboliczną wymowę: idziemy 
do świątyni ze światłem Chrystusa, a 
stamtąd niesiemy to światło innym 
ludziom tak, by mogli być oświeceni 
łaską Bożą. 

W jaki sposób katolicy powinni prze-
żywać ten szczególny czas?

– Wśród polskich katolików tra-
dycja przeżywania okresu adwen-
towego jest dalece silniejsza, niż 
w innych krajach. Zwłaszcza starsi 
Polacy starają się przeżyć adwent 
podobnie jak wielki post. Adwent 
to dla wielu ludzi czas ograniczenia 
zabaw i czas wstrzemięźliwości. Ale 
przede wszystkim w okresie adwentu 
powinniśmy się bardziej wczytywać 
w słowa Pisma Świętego. W tym roku 
bardzo się ucieszyłem, gdy Gość Nie-
dzielny zaczął publikować swoisty 
przewodnik po adwencie, wraz z za-
czerpniętymi z Biblii rozważaniami 
na każdy jego dzień. Powinniśmy 
dążyć do dobrej spowiedzi, żarliwszej 
i częstszej modlitwy, powinniśmy 
zwycięsko mierzyć się ze swoimi sła-
bościami tak, byśmy mogli czystymi 
sercami i czynami przywitać wśród 
nas Dzieciątko Jezus.

BG

W czasie adwentu 
powinniśmy się 
bardziej wczytywać w 
słowa Pisma Świętego 
i mierzyć się ze 
swoimi słabościami. 

Górnik na brzuchu 
wraca pod szyb

W 
kopalni Jas-Mos w Jastrzębiu
-Zdroju górnicy po skoń-
czonej szychcie kładą się 

na... taśmociągach i w ten sposób 
wracają ze ściany wydobywczej pod 
szyb. Legalnie! 

Co robi górnik przy kasie w super-
markecie? Wskakuje na taśmę. Ten 
stary i niezbyt śmieszny dowcip do-
brze oddaje to, co od lat dzieje się w 
śląskich kopalniach. Górnicy, łamiąc 
wszystkie przepisy bezpieczeństwa, 
nierzadko wskakują na taśmociągi z 
urobkiem i w ten sposób podróżują 
podziemnymi chodnikami. Często 
kończy się to tragicznie, a wypadki 
przy transporcie węgla są w staty-
stykach wyżej od tąpnięć i zagrożeń 
metanowych.

W kopalni Jas-Mos zdecydowano 
się na nietypowy eksperyment. Od 
niedawna górnicy wracający kilka ki-
lometrów ze ściany zamiast piechotą 
pod szyb dostają się taśmociągiem. 
Jest tylko jeden warunek: nie mogą 
siedzieć, muszą położyć się na brzuchu. 
– Rok zajęło nam załatwianie wszyst-
kich formalności, aby taki transport 
był w ogóle możliwy – mówi Piotr 
Bojarski, dyrektor kopalni.

Jak twierdzi Bojarski, przepisy 
umożliwiają podróż taśmociągami, 
ale są tak rygorystyczne, że kopal-
niom nie opłacało się ich do tej pory 
stosować. W Jas-Mosie policzyli, że 
warto jednak zmierzyć się z formal-
nościami, bo w efekcie zyskają wszy-
scy – w kopalni będzie bezpieczniej, 
a górnicy będą wydajniejsi.

W kopalni działają już sześć ta-
śmociągów do transportu ludzi i 
węgla. Bojarski wyjaśnia, że laikom 
eksperyment może wydać się nieco 
komiczny, ale do śmiechu nie jest tym, 
którzy widzieli, jak wygląda praca na 
dole. Ponieważ nie wszędzie da się 
uruchomić kolejki, górnicy codzien-
nie pokonują w podziemnych wyro-
biskach dziesiątki kilometrów. – I to 
w warunkach, gdzie wilgotność sięga 
70 proc., a temperatura dochodzi do 
30 stopni Celsjusza. Po kilkunastu 

metrach takiego marszu człowiek 
jest mokry od stóp do głów, bo nie 
oddaje ciepła – mówi Bojarski.

Taśmociągi w Jas-Mosie przed 
dopuszczeniem do transportu ludzi 
dokładnie przerobiono. Zamon-
towano m.in. specjalne pochylnie 
ułatwiające wsiadanie, ograniczniki 
i bramki z czujnikami. Te ostatnie 
na wypadek, gdyby podczas jazdy 
ktoś zasłabł. Wtedy czujniki auto-
matycznie odetną dopływ prądu, a 
taśmociąg się zatrzyma.

Jolanta Talarczyk, rzeczniczka Wyż-
szego Urzędu Górniczego, mówi, że 
podróż taśmociągami nie jest polskim 
wynalazkiem. Takie udogodnienia 
funkcjonują m.in. w Niemczech. – 
Jeżeli tylko kopalnia spełni wszyst-
kie zasady bezpieczeństwa, to nie 
ma przeszkód, by wprowadziła taki 
sposób transportu – twierdzi Talar-
czyk. Dodaje, że lepsze to niż zmę-
czony górnik, który ma osłabioną 
czujność i koncentrację. A wtedy o 
wypadek nietrudno.

Niewykluczone, że transport gór-
ników taśmociągami zostanie zalega-
lizowany także w innych kopalniach. 
Dowiedzieliśmy się, że eksperymentem 
w kopalni Jas-Mos zainteresowały się 
już kopalnie Halemba i Wesoła oraz 
kopalnie zrzeszone w Południowym 
Koncernie Węglowym.

» Gazeta Wyborcza Katowice, 
7 grudnia 2010, Tomasz Głogowski

ZUS zmniejsza 
kapitał 
początkowy 
Z

US nie wlicza do kapitału po-
czątkowego składek ubezpieczo-
nych, jeśli przed 1999 rokiem 

pracowali oni krócej niż przez sześć 
miesięcy. Emerytura takich osób może 
być przez to niższa nawet o 100 zł.

Waldemar Gliński z Warszawy 
pracował przez cztery miesiące przed 
wejściem w życie reformy, tuż po 
ukończeniu studiów. Pracodawca 
płacił za niego składki na emeryturę. 

Kiedy wybrał się do ZUS, aby dowie-
dzieć się, ile wyniesie jego kapitał 
początkowy, był zaskoczony.

– Urzędniczka powiedziała mi, że 
nie mam po co składać wniosku, bo 
za krótko pracowałem i nic mi się 
nie należy. A przecież pracodawca 
zapłacił za mnie składki, które ZUS 
chętnie pobrał – oburza się Walde-
mar Gliński.

Jolanta Fedak, minister pracy i 
polityki społecznej, zapytana przez 
„DGP” o taką praktykę ZUS wyjaśni-
ła, że jeśli zdaniem ubezpieczonych 
ZUS niesłusznie odmawia im usta-
lenia kapitału początkowego, mogą 
oni odwołać się od negatywnej de-
cyzji do sądu.

– Problem ten dotyczy osób, któ-
rych staż ubezpieczeniowy na 1 stycz-
nia 1999 r. wyniósł mniej niż sześć 
miesięcy. Ustawodawca przyjął, że w 
takim wypadku nie ma konieczności 
ustalania kapitału początkowego – 
mówi Jolanta Fedak.

Inaczej do sprawy podchodzi 
rzecznik praw obywatelskich. Już 
w 2005 roku zwracał uwagę, że od-
mowa ustalania wysokości kapitału 
początkowego z okresu krótszego 
niż sześć miesięcy jest sprzeczna z 
reformą emerytalną, która uzależnia 
wysokość świadczenia od faktycznie 
opłacanych składek.

Resort pracy już dwa razy zmieniał 
zdanie w tej sprawie. W 2005 roku 
wiceminister Agnieszka Chłoń-Do-
mińczak uznała, że ZUS niesłusznie 
postępuje, odmawiając prawa do 
tego świadczenia. Jednak ZUS nie 
dostosował się do tych zaleceń. Za-
sada ta nie wynika z przepisów, ale 
z praktyki ZUS.

– To, że pojawiają się osoby, któ-
rym ZUS odmawia ustalenia wyso-
kości kapitału początkowego tylko 
dlatego, że przez 6 miesięcy nie były 
opłacane za nie składki, powoduje, 
że ponownie zajmiemy się sprawą – 
deklaruje Lesław Nawacki, dyrektor 
zespołu zabezpieczenia społecznego 
w Biurze Rzecznika Praw Obywa-
telskich.

» Dziennik Gazeta Prawna, 
1 grudnia 2010, Bożena Wiktorowska

LICZBA tygodnia

7
w tylu bankach w ostatnich dniach awa-
riom uległy systemy internetowe. 
Po awariach w MultiBanku, mBanku, ING, 
Polbanku padły systemy w Pekao, 
Kredyt Banku i Volkswagen Banku. 
Klienci nie mogli robić przelewów, wy-
płacać gotówki z bankomatu i sprawdzić 
historii wydatków w Internecie. W wyniku 
awarii systemów mBanku i MultiBanku, 
w dniu, w którym wystartować miała 
nowa usługa przelewów w czasie rzeczy-
wistym pomiędzy tymi bankami, tysią-
ce klientów dostało przelewy błędnie 
zaadresowane – nie zgadzały się nazwy 
nadawców, odbiorców, tytuły przelewów. 
Eksperci twierdzą, ze przyczyną awarii 
jest paradoksalnie ciągłe unowocześnia-
nie systemów bankowości elektronicznej 
oraz testowanie nowych rozwiązań. Do 
tego dochodzi przedświąteczna gorącz-
ka i fakt, że w grudniu przeprowadzamy 
więcej transakcji, co dodatkowo obciąża 
łącza.

Piotr Duda nowym 
wiceszefem EKZZ
Szef Solidarności Piotr Duda został w ubiegłym ty-
godniu nowym wiceprzewodniczącym Europejskiej 
Konferederacji Związków Zawodowych. Przewodni-
czący Komisji Krajowej  nie mógł odebrać osobiście 
nominacji w Brukseli, bo z powodu złej pogody od-
wołano jego lot do stolicy Belgii. Podobne proble-
my miało wielu innych związkowców z całej Europy 
udających się na obrady EKZZ.

Podczas posiedzenia komitetu wykonawczego EKZZ Pio-
tra Dudę nominowano nie tylko na funkcję wiceprzewod-
niczącego EKZZ. Został też członkiem komitetu wykonaw-
czego oraz komitetu sterującego Europejskiej Konfederacji 
Związków Zawodowych.

Na posiedzeniu członkowie komitetu wykonawczego 
zdecydowali o działaniach EKZZ w najbliższym czasie. 
Należy do nich m.in. kampania Bonus Watch – monito-
ring premii, jakie otrzymują przedstawiciele zarządów 
fi rm sektora fi nansowego w kontraście do cięć wydatków 
publicznych. 

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych po-
wstała w 1973 roku, aby reprezentować pracowników na 
poziomie europejskim i przed instytucjami Unii Europej-
skiej. Do EKZZ należy 82 organizacje z 36 krajów europej-
skich oraz 12 organizacji branżowych. EKZZ reprezentuje 
60 mln pracowników NSZZ Solidarność weszła  do EKZZ 
w 1995 roku. 

DIKK, POD

Z projektu nowelizacji ustawy o finansach publicz-
nych zniknął nareszcie zapis o włączeniu w system 
finansów publicznych Lasów Państwowych. 

Z powodu tego właśnie zapisu  24 listopada manifesto-
wali  w Warszawie leśnicy.  - Obecne pokolenie leśników 
jest odpowiedzialne przed poprzednikami za majątek na-
rodowy jakim są lasy – mówił podczas manifestacji Zbi-
gniew Kuszlewicz, przewodniczący Krajowego Sekretariatu 
Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa 
NSZZ Solidarność. Tymczasem ustawa zdaniem związkow-
ców, dawała rządowi możliwość manipulowania Lasami 
Państwowymi. 

Przewodniczący Sekretariatu uważa wycofanie tego za-
pisu za sukces.  - Ale będę spokojny dopiero wtedy, kiedy 
nowelizacja bez zapisu o lasach zostanie przyjęta przez 
Sejm- mówi Kuszlewicz.- Ta sytuacja to sygnał dla wszyst-
kich związkowców, że jednak warto walczyć – dodaje.

DIKK

Lasy Państwowe 
zostały uratowane
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W 
kończącym 
się roku naj-
większym 
producen-
tem samo-

chodów w kraju pozostaje 
Fiat Auto Poland, który w 
okresie od stycznia do paź-
dziernika wyprodukował 
ponad 459 tys. aut, czyli o 
blisko 40 tys. mniej niż w 
analogicznym okresie rekor-
dowego 2009 roku. 

O wiele lepiej ten rok za-
pamiętają w gliwickim Oplu, 
gdzie produkcja wzrosła o 
prawie trzy czwarte w po-
równaniu do pierwszych 
dziesięciu miesięcy ubiegłe-
go roku (blisko 137 tys. aut 
wobec niespełna 78 tys.  2009 
r.). – Ten rok w na pewno 
jest lepszy od poprzedniego. 
Udało się zwiększyć zatrud-
nienie, lepiej wiedzie się także 
zakładom współpracującym 
z Oplem – mówi Arkadiusz 
Malatyński, przewodniczący 
Regionalnej Sekcji Motoryza-
cji NSZZ Solidarność. 

Pomimo lepszej kondycji 
gliwickiej fabryki, pracow-
nicy Opla nie mogą być do 

końca zadowoleni. – Czę-
sto, zwłaszcza w firmach 
kooperujących z Oplem, 
ludzie są zatrudniani przez 
agencje pracy tymczasowej. 
Tacy pracownicy są trakto-
wani o wiele gorzej niż ci, 
zatrudnieni na stałe – mówi 
Malatyński. 

Problemem, który dotyka 
zarówno Opla, jak i fabrykę 
w Tychach, są zbyt wysokie 
normy produkcyjne. – Tempo 
pracy jest bardzo duże. O ile 
młodzi pracownicy sobie 
radzą, to starsi członkowie 
załogi mają z tym spore prob-
lemy – mówi Wanda Stróżyk, 
przewodnicząca Solidarności 
w Fiat Auto Poland.

Atmosferę w tyskim za-
kładzie dodatkowo psuje 

skomplikowany system wy-
nagrodzeń. – Płace we Fiacie 

składają się z pensji podsta-
wowej oraz ogromnej ilości 

dodatków. Takie dodatki 
łatwo jest dać, ale również 
bardzo łatwo zabrać. W ze-
szłym roku biliśmy wszelkie 
rekordy produkcji, tymcza-
sem premia efektywnościowa 
jest niższa o połowę. 

Jak przekonuje Wanda Stró-
żyk, obniżenia premii dałoby 
się uniknąć. – Wynegocjowa-
liśmy z władzami zakładu 
porozumienie, w którym pra-
codawca zobowiązał się m.in. 
do wypłacenia całości premii 
oraz utrzymania stanu zatrud-
nienia w zamian za zgodę na 
przedłużenie okresu rozlicze-
niowego i odpracowanie 14 
dni postojowego w przyszłym 
roku. Niestety w ostatniej 
chwili jeden ze związków nie 
podpisał dokumentu, przez 
co całe porozumienie wylą-
dowało w koszu – relacjonuje 
przewodnicząca. 

Mimo problemów związ-
kowcy patrzą w przyszłość 
z umiarkowanym optymi-
zmem, choć niepokoją ich 
dane o spadku eksportu sa-
mochodów produkowanych 
w Polsce. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Polskie fabryki samochodów radzą sobie stosunkowo dobrze jak na trudne czasy światowej motoryzacji. 
Nie znaczy to jednak, że pracownicy tej branży nie mają powodów do narzekań.

Całkiem niezły rok śląskiej motoryzacji

Jest Pan postrzegany jako 
człowiek, który dostrze-
ga i rozumie problemy 
pracownicze. Czy będzie 
Pan poruszał te kwestie 
w swojej działalności sa-
morządowej? 

– Oczywiście. Jest to dla 
mnie jedna z podstawo-
wych spraw. W pierwszej 
kolejności będę się starał 
doprowadzić do powstania 
w naszym województwie 
prawdziwego dialogu spo-
łecznego na poziomie regio-
nalnym, gdyż w ostatnich 
latach nie funkcjonował on 
najlepiej. Przede wszyst-
kim trzeba doprowadzić 
do tego, aby wszystkie 
reprezentatywne związki 
zawodowe uczestniczyły 
w obradach gremiów zaj-
mujących się dialogiem 
społecznym. Mowa tutaj 
o Wojewódzkiej Radzie 
Zatrudnienia czy Woje-
wódzkiej Komisji Dialogi 
Społecznego. 
Jakie kompetencje posiada 
Sejmik Wojewódzki w ob-
szarze pomocy zakładom 
pracy mającym kłopoty, 
szczególnie małym i śred-
nim przedsiębiorstwom, 
którymi zajmował się pan 
dotychczas?

– Sejmik wojewódzki 
uchwala Strategię Rozwoju 
Województwa Śląskiego 
czy Regionalną Strategię 
Innowacji. Ma ogromne 
kompetencje jeżeli cho-
dzi o podległe mu jed-

nostki np. Wojewódzki 
Urząd Pracy, przez który 
przepływają bardzo duże 
środki m.in. na wsparcie 
przedsiębiorstw, Fundusz 
Górnośląski czy Górno-
śląską Agencje Rozwoju 
Regionalnego.
Jakie są Pana zdaniem 
największe problemy ślą-
skiego rynku pracy?

– Po pierwsze, wysoki 
poziom bezrobocia, który 
wynosi 9,5 proc., co auto-
matycznie przekłada się na 
kondycję przedsiębiorstw 
i sytuacje pracowników. 
Po drugie, struktura te-
rytorialna bezrobocia na 
Śląsku. W powiecie mysz-
kowskim bezrobocie sięga 
17-18 proc., w Katowi-
cach jest to jedynie 3 proc. 
Po trzecie wreszcie prob-
lem braku kwal i f ika -
cji bezrobotnych. O to 
w szczególności trzeba 
zadbać, bo wyższe kwali-
fikacje to większa szansa 
na rynku pracy.

Pracując w Izbie Rze-
mieślniczej oraz Małej 
i Średniej Przedsiębior-
czości w Katowicach, ści-
śle współpracował Pan 
z NSZZ Solidarność np. 
w ramach różnego rodza-
ju programów unijnych. 
W jaki sposób będzie Pan 
kontynuował tę współ-
pracę jako radny Sejmiku 
Wojewódzkiego? 

– Przede wszystkim będę 
przekonywał innych, że 
związki zawodowe nie 
są w żadnym razie prze-
szkodą dla rozwoju go-
spodarki, co próbują nam 
wmówić niektórzy po-
litycy. To jest całkowita 
nieprawda, co pokazuje 
nam chociażby przykład 
krajów skandynawskich, w 
szczególności Danii, gdzie 
uzwiązkowienie sięga 90 
proc. ogółu pracowników, 
a dialog społeczny działa 
fantastycznie. Pracując w 
Izbie Rzemieślniczej, byłem 
pomysłodawcą programu 
„Pierwsza Szychta”, który 
był klasycznym przykła-
dem współpracy pomiędzy 
związkami zawodowymi i 
przedstawicielami praco-
dawców. Pracowaliśmy 
wspólnie z Solidarnością 
nad programami dotyczą-
cymi fl exicurity, społecznej 
odpowiedzialności biznesu 
itp. Zawsze potrafi liśmy zna-
leźć wspólny język mimo, 
że często poruszaliśmy bar-
dzo trudne tematy.

Piotr Duda wielokrotnie pod-
kreślał, że wybory samorzą-
dowe są bardzo ważne, bo od 
tego jakich radnych wybie-
rzemy, wiele zależy. Pan nie 
ukrywa swoich sympatii do 
związku, jak może pan pomóc 
w rozwiązywaniu problemów 
pracowniczych?

– Radni powinni cecho-
wać się empatią i wrażliwoś-
cią na los innych ludzi. We 
władzach samorządowych 
reprezentują lokalną spo-
łeczność, która ich wybrała. 
W tej społeczności żyją też 
ludzie, którzy na co dzień 
borykają się z problemem 
utraty pracy, trudnościami w 
jej znalezieniu, a co za tym 
idzie z biedą ich samych oraz 
ich rodzin. Żaden z wybra-
nych radnych na moment 
nie powinien oderwać się od 
rzeczywistości, która panuje 
za oknami Urzędu Marszał-
kowskiego, gdzie jest więcej 
odcieni szarości niż w Sali 
Sejmu Śląskiego. Moje korze-
nie, sympatie, a nawet cała 
droga polityczna związane 
są z Solidarnością. Wiedzę 
o problemach pracowni-
czych zdobywałem wprost 
od działaczy związkowych: 
dawnych, solidarnościowych 
liderów opozycji Ziemi Czę-
stochowskiej, szefów regio-
nu Śląsko-Dąbrowskiego, 
takich jak Piotr Duda czy 
wcześniej Marek Kempski. 
O problemach świata pracy 
sporo też dowiedziałem się 
od Bożeny Borys – Szopy, 

byłej szefowej PIP, a także od 
posła Staszka Szweda. Skoro 
stałem się depozytariuszem 
tej wiedzy, to mogę jedynie 
obiecać, że w pracy radnego 
wojewódzkiego solennie ją 
wykorzystam na rzecz szero-
ko pojętego świata pracy w 
naszym województwie. 
Samorząd województwa 
jest organem założyciel-
skim dla części szpitali, jak 
pan widzi ich dalsze funk-
cjonowanie w sytuacji, gdy 
związkowcy alarmują, że w 
2011 roku realne nakłady 
na śląską służbę zdrowia 
mogą być mniejsze nawet 
o 30 proc.

– Już w trakcie kampanii 
wyborczej spotykałem się 
ze związkowcami struktur 
działających w szpitalach 
wojewódzkich, którzy prze-
kazali mi niepokojące sygnały 
o złych decyzjach podjętych 
przez organ założycielski oraz 
braku pomysłów na dalsze 
funkcjonowanie szpitali. 
Podejrzenia związkowców 

zmierzały w kierunku kon-
cepcji prywatyzacji służby 
zdrowia, jako bezalternatyw-
nej, jeżeli chodzi o poprawę 
sytuacji fi nansowej szpitali 
wojewódzkich. Widziałem, 
że pracownicy się tego bardzo 
boją. Co prawda nowo wybra-
ny marszałek województwa 
obiecał, że żadna prywatyza-
cja szpitala w województwie 
nie odbędzie się bez zgody 
załogi, ale jak będzie w prak-
tyce – czas pokaże. Na pewno 
może liczyć na to, że radni 
PiS, w tym moja skromna 
osoba, będą przyglądać się 
jego poczynaniom w tym 
zakresie.
Problemem w naszym kraju i 
regionie jest brak umiejętności 
prowadzenia dialogu społecz-
nego, jak to zmienić?

– Rządy PiS, działające w 
warunkach o wiele trudniej-
szych niż dzisiaj, lepiej radzi-
ły sobie pod tym względem 
niż obecna władza, związana 
głównie z Platformą Oby-
watelską, funkcjonująca w 
bardziej komfortowych wa-
runkach. Może spokojne 
cztery lata rządów i wysokie 
poparcie osłabiają czujność i 
poziom społecznej empatii 
u polityków opcji rządzącej? 
Żeby nastąpiła zmiana na 
lepsze, powinna zmienić się 
ich postawa, którą powinna 
cechować większa pokora 
i wrażliwość na problemy 
innych środowisk, czy to 
społecznych, pracodawców 
i pracowników.

Płace we Fiacie 
składają się z 
pensji podstawowej 
oraz ogromnej 
ilości dodatków. 
Takie dodatki łatwo 
jest dać, ale również 
bardzo łatwo zabrać.

Ze śląskich fabryk od stycznia do października wyjechało łacznie blisko 600 tys. aut

Z Arturem Warzochą, radnym Sejmiku Województwa
Śląskiego rozmawia Agnieszka Konieczny.

Z Michałem Wójcikiem, radnym Sejmiku Województwa 
Śląskiego rozmawia Łukasz Karczmarzyk.

Bez dialogu nie odniesiemy sukcesu Radny powinien cechować się empatią

Foto: internet
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Związkowcy z Solidarno-
ści w Międzynarodowym 
Porcie Lotniczym Katowi-
ce w Pyrzowicach wysłali 
list otwarty do wszystkich 
klubów parlamentarnych 
i poselskich w sprawie rzą-
dowego projektu zmian w 
ustawie Prawo lotnicze. Zda-
niem związkowców, część 
zapisów tej ustawy może 
doprowadzić do pogorsze-
nia stanu bezpieczeństwa 
na polskich lotniskach i 
masowych zwolnień wśród 
pracowników portów.

Nowa ustawa zakłada, że 
zarządzający portem lotni-
czym w całości przejmą obo-
wiązki związane z kontrolą 
bezpieczeństwa na lotni-
skach i mogą powierzyć ich 
wykonywanie podmiotowi 
zewnętrznemu. „Obawiamy 
się, że koszty będą jedynym 
i podstawowym kryterium 
wyboru tego, kto będzie wy-
konywał obowiązki związane 
z ochroną lotniska, a to stawia 
w uprzywilejowanej sytuacji 
fi rmy ochrony osób i mienia. 
Konsekwencją wprowadze-
nia w życie tego zapisu bę-
dzie więc pogorszenie stanu 
bezpieczeństwa w polskich 
portach lotniczych, a także 
masowe zwolnienia wśród 
obecnych pracowników we-
wnętrznych służb ochrony 
lotniska” – czytamy w liście 
otwartym.

– Wiadomo skąd biorą się 
tzw. „niskie koszty” prywat-

nych fi rm ochroniarskich. 
Po prostu oszczędzają na 
pracownikach. Zatrudnia-
ją na umowę o pracę za 
najniższe wynagrodzenie 
i jednocześnie na umowę 
zlecenie. Takie rozwiązanie 
umożliwia odprowadzanie 
niskich składek do ZUS, a 
zarazem pozwala znacznie 
zwiększyć wymiar czasu 
pracy. I to, o czym mówi-
liśmy już wcześniej, że do 
południa ochroniarz będzie 
patrzył na ręce klientom w 
supermarkecie, a po połu-
dniu pilnował bezpieczeń-
stwa w porcie lotniczym, 
jest zupełnie realnym scena-
riuszem – mówi Arkadiusz 
Derebisz, szef zakładowej 
Solidarności w podkatowi-
ckim porcie lotniczym.

 – W liście otwartym 
przedstawiliśmy propozy-
cje, jakie dodatkowe zapi-
sy wprowadzić do ustawy 
Prawo lotnicze, aby uniknąć 
zagrożeń, o których mó-
wimy – dodaje Derebisz. 
Związkowcy proponują 
m.in., aby w portach mogły 
równolegle pracować we-
wnętrzne służby ochrony i 
zewnętrzne fi rmy. Postulują 
też wprowadzenie zapisów, 
które przewidywałyby formy 
refundacji portom lotniczym 
kosztów przejmowanych 
zadań w przypadku powie-
rzenia ich wewnętrznym 
służbom ochrony.

POD

Zwiększenia nakładów bu-
dżetowych na naukę i szkol-
nictwo wyższe domagali się 
uczestnicy pikiety przed 
gmachem Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, zorganizowa-
nej przez Regionalną Sekcję 
Nauki Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności. 

– Apelujemy o uchwale-
nie przez sejm poprawki do 
ustawy budżetowej, zgodnie 
z którą przeznaczono by 
kwotę 500 mln zł na wzrost 
wynagrodzeń w szkolni-
ctwie wyższym. Ta sfera 
jest deprecjonowana od lat. 
Zarobki spadają, co zmusza 
pracowników naukowych 
do pracy na kilku etatach, 
gdyż z jednej pensji nie są 
w stanie utrzymać siebie i 
rodziny. Wieloetatowość 
jest jedną z największych 
patologii polskiej nauki i 
znacząco obniża jej poziom 
– mówił Kazimierz Siciński, 
przewodniczący Regionalnej 
Sekcji Nauki.

Naukowcy protestowali 
także przeciwko nowelizacji 
ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym oraz nowelizacji 
ustawy o stopniach i tytu-
łach naukowych. – Niepokoi 
nas nie tylko merytoryczna 
zawartość rządowych projek-
tów, ale także niczym nieuza-
sadniony, ekspresowy tryb 
pracy nad tymi projektami 
ustaw. Termin zakończenia 
prac sejmowej komisji edu-
kacji nad nowelizacją wyzna-
czony został na 15 stycznia 
– wyjaśniał Siciński.

Pracownicy uczelni wyż-
szych zrzeszeni w Solidarności 
złożyli na ręce wojewody ślą-
skiego Zygmunta Łukaszczyka 
petycję do premiera Donalda 
Tuska, w której przedstawili 
postulaty płacowe oraz wska-
zali na patologie występujące 
w polskiej nauce. – Doma-
gamy się zwiększenia nakła-
dów na badania naukowe. W 
Polsce wydatki na naukę to 
zaledwie 0,57 proc. PKB, co 

plasuje nasz kraj na szarym 
końcu państw zrzeszonych 
w UE i OECD. W tzw. Stra-
tegii Lizbońskiej zaleca się, 
aby nakłady na badania na-
ukowe i rozwój kształtowały 
się na poziomie 3 proc. PKB 
– przypomniał Siciński prze-
wodniczący RSN.

Podobne pikiety odby-
ły się w innych miastach 
wojewódzkich oraz przed 
gmachem Sejmu RP, gdzie 
wspólnie z NSZZ Solidarność 
protestowali przedstawicie-
le Związku Nauczycielstwa 
Polskiego.

ŁK

Jeżeli do końca roku nie doj-
dzie do przełomu w rozmo-
wach płacowych pomiędzy 
Solidarnością z sosnowieckiej 
spółki Bitron a pracodawcą, 
to związkowcy zamierzają 
uruchomić procedurę sporu 
zbiorowego.

31 stycznia w Bitronie 
kończy się obowiązywanie 
podpisanego przed rokiem 
porozumienia płacowego. 
Związkowcy chcą zacho-
wania wszystkich dotych-
czasowych uzgodnień pła-
cowych, w tym podwyżek 
wynagrodzeń oraz premii: 
świątecznej i wakacyjnej. Ne-
gocjacje w tej sprawie trwają 
od października. Zakładowa 
Solidarność ironizuje, że jak 
na razie jedynym pozytyw-
nym efektem rozmów jest, 
usankcjonowana przez Ko-
deks pracy „zgoda” dyrekcji 
na dzień wolny od pracy w 
Wigilię za przypadające w 
tym roku w sobotę święto 
Bożego Narodzenia.

– Trzeba było wielu tłu-
maczeń i próśb, by pra-
codawca zgodził się na tę 
przysługującą pracownikom 
wolną dniówkę. Nigdy do-
tychczas rozmowy nie były 
tak trudne, jak w tym roku. 
Pracodawca szantażuje nas, 
że jeśli nie wyrazimy zgody 
na pozbawienie się dodatków 

płacowych, w miejsce któ-
rych w zakładzie utworzony 
zostanie fundusz świadczeń 
socjalnych, to pracownicy 
powrócą do miesięcznych 
umów zatrudnienia – mówi 
Izabela Będkowska, prze-
wodnicząca Solidarności 
w Bitronie. 

Będkowska wyjaśnia, że 
do tej pory zakładowa Soli-
darność każdego roku pod-
pisywała z kierownictwem 
Bitronu porozumienie o nie 
tworzeniu funduszu socjal-
nego, co odbywało się z ko-
rzyścią dla zatrudnionych, 
którzy w zamian otrzymy-
wali premie. Wprowadzenie 
funduszu socjalnego będzie 
jednoznaczne z pozbawie-
niem pracowników dodat-
ków płacowych.

– Przecież ten fundusz 
nie będzie żadnym ustęp-
stwem, lecz przywróceniem 
normalności w zakładzie, 
bo zaspokajanie potrzeb 
socjalnych pracowników 
jest jednym z kodeksowych 
obowiązków pracodawcy. 
Zgodnie z ustawowymi 
regulacjami, pracodawca 
zatrudniający więcej niż 
20 osób powinien utwo-
rzyć fundusz świadczeń 
socjalnych – mówi Izabela 
Będkowska. 

BEA

Związkowcy piszą do 
parlamentarzystów

Trudne negocjacje 
płacowe w Bitronie

P
rotestujący domagają 
się  bezpiecznych wa-
runków pracy, pod-
wyżek wynagrodzeń, 
umów o pracę na czas 

nieokreślony dla wszystkich 
zatrudnionych  i poszanowa-
nia prawa pracowników do 
zrzeszania się w związkach 
zawodowych.

– Szefowie sieci Kaufl and 
Polska uparcie ignorują nasze 
zaproszenie do rozmów na 
temat przedstawionych po-
stulatów. Najpierw przepro-
wadziliśmy serię pikiet przed 
wybranym sklepami sieci, ale 
nie wpłynęło to na zmianę 
postawy pracodawcy, dlatego 
zapadła decyzja o zaostrzeniu 
protestu – powiedział Alfred 
Bujara, przewodniczący Sekcji 
Krajowej Pracowników Han-
dlu NSZZ Solidarność.

 Protestujących związkow-
ców z handlowej Solidarności 
wsparli przedstawiciele innych 
branż z naszego regionu. Grupa 
30 osób wypełniła towarami 
do pełna kilkadziesiąt wózków, 
a następnie ustawiła z nich 
blokady przed kasami.

– Większość klientów ze 
zrozumieniem przyjęła nasz 
protest. Przepraszaliśmy ich 
i tłumaczyliśmy, że nie mamy 
już innego wyjścia.  Czas pro-
testu, czyli godziny przedpo-
łudniowe, nie był przypad-
kowy.  Ruch w sklepach jest 

wtedy stosunkowo niewielki. 
Chodzi o to, aby nasza akcja 
w jak najmniejszym stopniu 
dotykała klientów – podkre-
ślił Bujara. – Szefowie sklepu 
wezwali policję i domagali się 
usunięcia protestujących siłą. 
Ale policjanci zaproponowa-
li, aby sprawę rozstrzygnąć 
polubownie i ostatecznie po 
godzinie blokada została za-
kończona – dodał.

Związkowcy z Solidarności 
zapowiadają, że jeśli kierow-
nictwo Kaufl and Polska nadal 
będzie ignorować ich postulaty 
i nie usiądzie do rozmów, to 
podobne blokady odbędą się w 
innych sklepach tej sieci. Jed-
nocześnie związkowcy będą 
też namawiać klientów, aby 
nie robili zakupów w sklepach 
sieci Kaufl and.  

GRZEGORZ PODŻORNY

Grupa związkowców z Solidarności w ubiegłym tygodniu przez 
godzinę blokowała kasy supermarketu sieci Kaufl and w Rudzie 
Śląskiej. To dalszy ciąg akcji związku w sklepach tej sieci.

BLOKADA KAS 
W KAUFLANDZIE

Polska nauka potrzebuje pieniędzy

Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym tylko pogłębi patologie 
w polskiej nauce – przekonywali protestujący

Jeśli w Kaufl andzie nic się nie zmieni, blokady będa się powtarzać – zapowiadają związkowcy

Foto: TŚD

– Większość klientów 
ze zrozumieniem 
przyjęła nasz protest. 
Przepraszaliśmy ich 
i tłumaczyliśmy, że 
nie mamy już innego 
wyjścia – mówi Alfred 
Bujara.

Foto: TŚD
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Od 14 do 28 grudnia 1981 
r. trwał strajk górników z 
kopalni Piast w Bieruniu, 
będący najdłuższym robot-
niczym protestem przeciwko 
wprowadzeniu w Polsce stanu 
wojennego, a zarazem jednym 
z najdłuższych podziemnych 
protestów na świecie.

Na poziomie 650 m pod 
ziemią górnicy z pierwszej 
zmiany przerwali pracę na 
wieść o zatrzymaniu Euge-
niusza Szelągowskiego, wice-
przewodniczącego zakładowej 
Solidarności  oraz Stanisława 
Dziwaka, szefa związku w 
mysłowickim Przedsiębior-
stwie Robót Górniczych, które 
w kopalni Piast prowadziło 
prace zlecone. 

Na polecenie dyrektora do 
kopalni zjechało czterech człon-
ków prezydium zakładowej 
Solidarności, z jej przewodni-

czącym Wiesławem Zawadz-
kim oraz członek Krajowej 
Komisji Koordynacyjnej Sekcji 
Górnictwa NSZZ Solidarność 
Zbigniew Bogacz. Kierowni-
ctwo kopalni obarczyło ich 
zadaniem doprowadzenia do 
wyjazdu załogi na powierzch-
nię. Oni jednak nie zważając 
na konsekwencje pozostali 
ze strajkującymi, do których 
dołączyli górnicy z trzeciej 
zmiany. Na poziom 650 m 
przedostali się również pra-
cownicy z wyższych pozio-
mów. 15 grudnia w kopalni 
Piast dobrowolnie strajkowało 
ponad 2 tys. górników. Pro-
test odbywał się pod ziemią 
dlatego ówczesna władza 
zrezygnowała z blokady za-
kładu przez oddziały milicji i 
wojska. Ale w celu stłumienia 
strajku uciekała się do różnych 
środków, m.in. namawiała 

rodziny górników, by w roz-
mowach telefonicznych prze-
konywały swoich bliskich do 
wyjazdu z kopalni. Próbowała 
przekonać również przedsta-
wicieli duchowieństwa, że to 
grupa „solidarnościowych 
ekstremistów” siłą wpływa na 
górników, by nie wyjeżdżali 
z kopalni. W Wigilię Bożego 
Narodzenia do strajkujących 
zjechał bp. Janusz Zimniak, 
który po rozmowach z nimi 
przekonał się, że informacje 
rozpowszechniane przez ko-
munistów, to kłamstwo. Po 
smutnych świętach, 28 grud-
nia 1981 r. górnicy podjęli de-
cyzję o przerwaniu protestu, 
ze względu na zagrożenie 
życia i zdrowia strajkujących. 
Wtedy już wiedzieli, że Piast 
jest ostatnim protestującym 
zakładem w Polsce. Wiedzieli 
również, że po wyjeździe na 

powierzchnię wielu z nich 
zostanie aresztowanych i in-
ternowanych, że wielu straci 
zatrudnienie w kopalni. 

Prokuratura wojskowa 
postawiła siedmiu górnikom 
zarzut zorganizowania i prze-
prowadzenia strajku, żądając 
dla nich kar pozbawienia wol-
ności od 10 do 15 lat. Stała 
się jednak rzecz kuriozalna, 
świadkowie oskarżenia wy-
cofali swoje zeznania, infor-
mując, że były one składane 
pod wpływem zastraszania. 
Sąd wojskowy z braku dowo-
dów uniewinnił uczestników 
strajku. Zaraz potem wszyscy 
zostali internowani. Najdłu-
żej w miejscu odosobnienia 
pozostawał Zbigniew Bogacz, 
który na wolność wyszedł 
tuz przed rocznicą wybuchu 
strajku na Piaście.

BG

Najdłużej strajkował Piast

Podczas obchodów 29. rocz-
nicy pacyfi kacji KWK Wujek 
w Muzeum przy kopalni 
odsłonięta zostanie tablica 
pamiątkowa poświęcona 
Andrzejowi Przewoźnikowi, 
sekretarzowi Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa. 
Andrzej Przewoźnik zginął 
tragicznie 10 kwietnia pod 
Smoleńskiem w katastrofi e 
rządowego samolotu Tu 
154 lecącego z oficjalną 
delegacją do Katynia. 

Przez wiele lat pomagał 
zakładowej Solidarności 
oraz wspierał Społeczny 
Komitet Pamięci Górników 
KWK Wujek poległych 
16.12.1981. Dla wielu ludzi 
był autorytetem, człowie-
kiem o wielkim sercu i sil-
nym charakterze. – Był osobą 
wybitną, dzisiaj takich ludzi 
rzadko można spotkać w 
polityce. Jego życiowa po-
stawa zawsze była dla nas 
budująca – mówi Krzysztof 
Pluszczyk, przewodniczący 
Komitetu.

Dzięki finansowemu 
wsparciu Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa 
kilka lat temu wyremonto-
wany został Pomnik-Krzyż 
stojący przed kopalnią. 
Rada wspierała również 
powstanie Muzeum przy 
kopalni. – Gdyby nie pomoc 
fi nansowa Rady, Muzeum 
na pewno nie zostałoby 
otwarte w grudniu 2008 
roku – dodaje Krzysztof 
Pluszczyk.

Na uroczystości zaprosze-
ni zostali m.in. prezydent 
Bronisław Komorowski oraz 
wicepremier i minister go-
spodarki Waldemar Pawlak. 
Obchody, tradycyjnie roz-
pocznie msza św. w kościele 
pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego. Dalsze uroczysto-
ści, jak zawsze odbędą się 
na placu przed kopalnią. 
W zeszłym roku, po wielu 
staraniach, temu miejscu 
nadana została nazwa: Plac 
NSZZ Solidarność.

AGNIESZKA KONIECZNY

W przededniu 40. rocznicy 
pacyfi kacji protestów na 
Wybrzeżu i 29. rocznicy 
ogłoszenia stanu wojenne-
go członkowie prezydium 
Komisji Krajowej NSZZ So-
lidarność przyjęli stanowi-
sko, w którym przestrzegają 
przed próbami rehabilito-
wania generała Wojciecha 
Jaruzelskiego. 

Przypominają, że to generał 
ponosi „polityczną, moralną, 
a być może i prawną odpo-
wiedzialność” za wydarzenia 
z 1970 i 1981 roku. 

– To stanowisko jest reak-
cją na zaproszenie generała 
Wojciecha Jaruzelskiego 
przez prezydenta Broni-
sława Komorowskiego do 
udziału w posiedzeniu Rady 
Bezpieczeństwa Narodo-
wego. W tej sytuacji pre-
zydium Komisji Krajowej 
musi głośno powiedzieć, że 
próba włączenia  generała 
Jaruzelskiego w główny 
nurt życia politycznego w 
Polsce jest działaniem, które 
absolutnie nie powinno 
mieć miejsca – powiedział 
Piotr Duda, przewodniczący 
Komisji Krajowej.

W stanowisku podkre-
ślono, że to na Wojciechu 
Jaruzelskim spoczywa głów-
na odpowiedzialność za 
wprowadzenie w Polsce 
stanu wojennego i bez-
względne zwalczanie w 
latach 80. NSZZ Solidar-
ność. – To on odpowiada 
za stłumienie  nadziei na 
niepodległą Rzeczpospo-
litą, za dramaty setek ty-
sięcy polskich rodzin i za 
zastój cywilizacyjny naszej 
Ojczyzny – podkreślają 
członkowie prezydium 
KK i przypominają, że 
wciąż trwa proces, w któ-
rym generał Jaruzelski jest 
oskarżony o sprawstwo 
kierownicze masakry ro-
botników, a  z jego ust do 
tej pory nie padła prośba 
o wybaczenie. 

– Człowiek z takim ży-
ciorysem nie powinien 
reprezentować Polski w 
jakiejkolwiek sprawie. Prób 
jego rehabilitowania nie 
usprawiedliwiają żadne 
bieżące interesy państwo-
we, czy partyjne – głosi 
treść stanowiska.

DIKK, POD

U
roczystości roz-
poczną się dzięk-
czynną mszą za 
wolność i w in-
tencji ofi ar stanu 

wojennego o godz. 12.00, 
w położonym niedaleko by-
łego obozu kościele św. Ja-
dwigi na ul. Wolności 504 w 
Zabrzu Zaborzu. Następnie 
przedstawiciele Solidarności 
i władz miasta złożą kwiaty 
pod tablicą upamiętniającą 
internowanych.

Dotąd rocznicowe obcho-
dy organizowane były w róż-
nych miejscowościach regionu 
niezależnie. – Niejednokrot-
nie mijamy się, organizując 
uroczystości w tym samym 
dniu, w różnych miejscach. 
Postanowiliśmy, że od tego 
roku w tę niezwykle ważną 
rocznicę będziemy się spoty-
kać wszyscy razem – mówił 
przewodniczący KK NSZZ 
Solidarność Piotr Duda po 
podpisaniu porozumienia z 
prezydent Zabrza Małgorzatą 
Mańką-Szulik, w sprawie orga-
nizacji wspólnych uroczystości 
13 grudnia. – W ten sposób 
możemy także podziękować 
tym, którzy 29 lat temu, nie 
tylko w Zabrzu Zaborzu, ale 
także w Jastrzębiu, Strzelcach 
Opolskich i wielu innych miej-
scach w Polsce poświęcali się, 
abyśmy mogli dzisiaj żyć w 
wolnym kraju – dodał.

W zabrzańskim obozie in-
ternowano w sumie 887 osób. 
Pierwsi zatrzymani trafi li do 
zakładu już 13 grudnia. Trafi ali 
tam głównie działacze opozycji 
ze Śląska i Zagłębia, a także z 
ówczesnego woj. częstochow-
skiego. Obóz zamknięto w 
grudniu 1982 r. Internowa-

nych przewieziono wówczas 
do zakładów w Raciborzu i 
Strzelcach Opolskich. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Regionalne obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego odbędą się 
w Zabrzu Zaborzu, gdzie mieścił się największy ośrodek internowania na Śląsku.

Zabrzańskie obchody
grudniowej rocznicy

Pamięci Andrzeja Przewoźnika

Niedopuszczalna 
rehabilitacja generała

Po wprowadzeniu stanu 
wojennego w woje-
wództwie katowickim 
akcje strajkowe podjęto 
w blisko 50 zakładach 
pracy. W kopalniach Mani-
fest Lipcowy i Wujek pluton 
specjalny ZOMO użył broni 
palnej w wyniku czego 
śmierć poniosło dziewięciu 
górników, a kilkudziesięciu 
zostało rannych. Podziemny 
strajk w kopalni Piast był 
najdłuższym grudniowym 
protestem w skali całego 
kraju. Na Śląsku interno-

wano 2021osób. Już w 
pierwszych dniach  aresz-
towano liderów Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności. 
Leszek Waliszewski, Andrzej 
Rozpłochowski i Tadeusz 
Jedynak zostali zatrzymani 
13 grudnia w Katowicach 
podczas powrotu z posie-
dzenia KK. Pomimo interno-
wania czołowych działaczy, 
Solidarności nie udało się 
rozbić. Niemal natychmiast 
w całym regionie zaczęły 
powstawać struktury pod-
ziemne. 

Postanowiliśmy 
scentralizować 
obchody, abyśmy w 
tę niezwykle ważną 
rocznicę mogli się 
spotykać wszyscy 
razem – mówił 
Piotr Duda.

Przedstawiciele Solidarności i władz miasta złożą kwiaty pod tablicą upamiętniającą internowanych

Foto: TŚD

Foto: internet

Już rankiem 13 grudnia 1981 roku przerażeni obywatele mogli 
oglądać czołgi na ulicach polskich miast
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Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
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Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

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

(w III kwartale 2010 r.):  3.203,08 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
»  Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku 

z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz renta 
rodzinna wypadkowa (od 1 marca 2010 r.):  847,55 zł

»  Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku 
z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową 
(od 1 marca 2010 r.):  651,95 zł

§
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:

Po licznych interwencjach 
przedstawicieli NSZZ Soli-
darność ochrona działaczy 
związkowych oraz społecz-
nych inspektorów pracy 
przed zwolnieniem, została 
włączona do kontrowersyj-
nej ustawy o racjonalizacji 
zatrudnienia w administracji 
publicznej. Poprawka została 
przyjęta przez Sejm.

Zdaniem dr Moniki Toma-
szewskiej, która przygotowała 
dla NSZZ „S” opinię prawną 
w tej sprawie, proponowa-
ne w ustawie rozwiązania 
naruszają konwencje MOP 
przyjęte przez Polskę, oraz 
dyrektywy UE. 

Ustawa o racjonalizacji za-
trudnienia w państwowych 
jednostkach budżetowych 

i innych jednostkach sek-
tora fi nansów publicznych, 
zakłada zwolnienie 10 proc. 
pracowników administracji. 
Rząd, projektując ustawę nie 
wziął pod uwagę ani faktycz-
nych potrzeb administracji, 
ani skutków społecznych 
związanych ze wzrostem 
bezrobocia. – W krótkim 
czasie efekt natychmiasto-
wego zwolnienia dużej licz-
by pracowników być może 
wpłynie korzystnie na budżet 
państwa. Jednak w dłuższej 
perspektywie, liczyć się można 
z kosztami przewlekłości 
postępowania oraz kosztami 
niewydanych w odpowied-
nim czasie decyzji – uważa 
dr Tomaszewska.

DIKK

„Racjonalizacja” niezgodna 
z prawem międzynarodowym

Zasypane i śliskie drogi czy 
niesprawna lub spóźniająca 
się komunikacja publiczna to 
kłopoty, z którymi obecnie 
muszą zmagać się pracownicy, 
aby dotrzeć do pracy. Czasem 
niesprzyjające warunki atmo-
sferyczne na tyle utrudniają 
dojazd do pracy, że pracow-
nicy docierają na miejsce 
z kilkugodzinnym opóźnieniem 
lub nie dojeżdżają wcale. Jak 
należy postąpić w takim przy-
padku? Czy kilkugodzinna 
lub całodzienna nieobecność 
w pracy, z powodu śnieżycy, 
będzie usprawiedliwiona?

Zgodnie z § 1 rozporządze-
nia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 15 maja 1996 
r. w sprawie sposobu uspra-
wiedliwiania nieobecności 
w pracy oraz udzielania pra-
cownikom zwolnień od pracy 
(Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 
281 z późn. zm.) przyczynami 
usprawiedliwiającymi nie-
obecność pracownika w pracy 
są zdarzenia i okoliczności 

określone przepisami prawa 
pracy, które uniemożliwiają 
stawienie się pracownika do 
pracy i jej świadczenie, a także 
inne przypadki niemożności 
wykonywania pracy wskazane 
przez pracownika i uznane 
przez pracodawcę za uspra-
wiedliwiające nieobecność 
w pracy.

Do takich okoliczności, które 
usprawiedliwiają nieobecność 
w pracy, może należeć:
–  choroba pracownika lub 

członka rodziny, nad któ-
rym pracownik sprawuje 
opiekę, 

–  konieczność odpoczynku 
po nocnej podróży służbo-
wej, 

–  a także utrudnienia ko-
munikacyjne wynikające 
z warunków atmosferycz-
nych. 
 Pracownik, który powoła się 

na to, że z powodu trudności 
komunikacyjnych powstałych 
w wyniku ataku śnieżycy nie 
mógł dojechać lub spóźnił się 

do pracy, może liczyć na to, że 
pracodawca potraktuje nie-
obecność lub spóźnienie jako 
usprawiedliwione. Niestety, w 
przypadku spóźnień z powodu 
utrudnień komunikacyjnych 
czas nieobecności w pracy, mimo 
że usprawiedliwiony, będzie 
czasem niepłatnym.

O spóźnieniu bądź nie-
obecności i przyczynach 
absencji pracownik powi-
nien uprzedzić pracodawcę 
niezwłocznie. Pracownik po-
winien także wykazać, że z 
powodu pogody i związanych 
z nią utrudnień rzeczywiście 
nie mógł dotrzeć do pracy. 
W tym celu należy przedsta-
wić stosowne dokumenty, np. 
zaświadczenie z gminy lub 
zarządcy dróg potwierdzające, 
że drogi były nieprzejezdne, 
czy zaświadczenie przewoźni-
ka drogowego o odwołanych 
kursach. Pracodawca może 
uwierzyć pracownikowi na 
słowo, ale jest także upraw-
niony do skontrolowania 

stanu faktycznego, może 
więc w tym celu zadzwonić 
do firmy komunikacyjnej 
czy zarządu dróg.

Należy pamiętać, że sy-
tuacje tego typu powinny 
być wyjątkowe, pracownicy 
powinni być przygotowani 
na to, że warunki w trakcie 
zimy są zdecydowanie gor-
sze i powinni wziąć to pod 
uwagę, organizując alterna-
tywny środek transportu lub 
odpowiednio przystosowując 
samochód do panujących 
warunków.

Jeśli pracownik chce otrzy-
mać wynagrodzenie za dzień, 
w którym pogoda uniemożli-
wiła mu dojazd do pracy, może 
skorzystać z urlopu na żąda-
nie – należy w tym celu jak 
najwcześniej poinformować 
pracodawcę o przyczynach 
swojej nieobecności i wnio-
skować o dzień urlopu.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

D
ostałam pierwszą 
pracę na pełny 
etat. Wynagro-
dzenie na umowie 
o pracę na czas 

określony (3 lata) zostało ustalone 
w wysokości 921,90 zł brutto 
(wynagrodzenie zasadnicze) 
oraz 395,10 zł brutto (premia 
uznaniowa). Czy pracodawca 
postąpiłby prawidłowo, gdyby 
przyznał mi tylko 921,90 zł 
brutto za miesiąc pracy?

Nie, pracodawca postąpił-
by nieprawidłowo. Podział 
wynagrodzenia na poszcze-
gólne składniki, takie jak 
wynagrodzenie zasadnicze, 
premia czy prowizje, jest 
dozwolone.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 i 5 
ustawy z dnia 10 paździer-
nika 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę 
(Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 
1679 ze zm.) do obliczenia 
wysokości wynagrodzenia 
pracownika przyjmuje się 
przysługujące pracownikowi 

składniki wynagrodzenia i 
inne świadczenia wynikające 
ze stosunku pracy, zaliczone 
według zasad statystyki za-
trudnienia i wynagrodzeń 
określonych przez Główny 
Urząd Statystyczny do wy-
nagrodzeń osobowych, z 
wyłączeniem:
–  nagród jubileuszowych, 
–  odprawy pieniężnej przy-

sługującej pracownikowi 
w związku z przejściem 
na emeryturę lub rentę 
z tytułu niezdolności do 
pracy, 

–  wynagrodzenia za pracę 
w godzinach nadliczbo-
wych. 
Do minimalnej wysokości 

wynagrodzenia nie należy 
wliczać dodatków, ze względu 
na ich charakter. W szczegól-
ności dotyczy to:
–  dodatków z tytułu pracy 

w porze nocnej (art. 1518 
§ 1 K.p.), 

–  dodatki, o których mowa 
w przepisach dotyczących 

wynagrodzenia, takie jak 
dodatki z tytułu pracy w 
warunkach szkodliwych 
lub uciążliwych dla zdro-
wia pracownika. 
Z samego nazewnictwa 

tych składników wynagro-
dzenia wynika, że są to skład-
niki dodatkowe, a nie stałe 
składniki wynagrodzenia, 
dlatego nie powinny być 
wliczane w skład minimal-
nego wynagrodzenia.

Jednak bez względu na 
sposób podziału i wysokość 
poszczególnych składników 
wynagrodzenie pracownika 
zatrudnionego w pełnym 
miesięcznym wymiarze czasu 
pracy nie może być niższe od 
wysokości minimalnego wy-
nagrodzenia (zgodnie z art. 6 
ust. 1 ustawy o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę).

Pamiętać należy, że art. 6 
ust. 2 ustawy o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę 
ogranicza wysokość wynagro-
dzenia pracownika w okresie 

jego pierwszego roku pracy, 
wynagrodzenie to nie może 
być niższe niż 80% wysokości 
minimalnego wynagrodze-
nia za pracę.

Przyznane Pani miesięcz-
ne wynagrodzenie łącznie 
obecnie jest wyższe niż 80% 
minimalnego wynagrodze-
nia, jednakże ze względu 
na uznaniowy charakter 
drugiego składnika (premia 
uznaniowa) pracodawca 
może odmówić wypłaty 
takiej premii. Jeśli odmówi 
przyznania tej premii, będzie 
zobowiązany do uzupełnie-
nia wynagrodzenia zasad-
niczego w pierwszym roku 
pracy do kwoty równej 80% 
minimalnego wynagrodze-
nia za pracę obowiązującego 
w momencie jego wypłaty, a 
w latach kolejnych – do kwoty 
równej 100% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Składniki wynagrodzenia w umowie 
o pracę a premia uznaniowa

Nieobecność w pracy z powodu złych warunków drogowych
Rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy:
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U
rodził się praw-
dopodobnie ok. 
270 r. w Licji w 
miejscowości 
Patara na po-

łudniowym wybrzeżu Azji 
Mniejszej. Był jedynym dzie-
ckiem zamożnego małżeń-
stwa chrześcijańskiego. Od 
młodych lat wyróżniał się 
pobożnością i wrażliwością 
na ludzkie nieszczęścia. Gdy 
zmarli jego rodzice, cały ma-
jątek rozdał biednym. Żarliwa 
wiara w Boga wyniosła Mi-
kołaja do godności biskupa 
Myry. Zaskarbił sobie serca 
wiernych, gorliwą posługą 
duszpasterską, ale i troską 
o ich potrzeby materialne. 
Najstarszy pisemny dowód 
oddawania czci biskupowi 
Miry to legenda o cudownym 
uratowaniu trzech namiest-
ników, niesłusznie skazanych 
na karę śmierci przez cesa-
rza Konstantyna Wielkiego. 
Ogromną popularność zyska-
ła również przypowieść, jak 
to Mikołaj swoją modlitwą 
uratował trzech rybaków 
przed utonięciem.  

 9 maja 1087 r. relikwie 
świętego Mikołaja przewieźli 
z opanowanej przez muzuł-
manów Azji do włoskiego 
Barii tamtejsi marynarze. 
Wkrótce św. Mikołaja ogło-
szono patronem Bari, a nad 
jego relikwiami zbudowana 
została bazylika, nazwana 

jego imieniem. W 1089 r. bł. 
papież Urban II poświęcił 
grób świętego. W 1098 r. do 
bazyliki w Barii zwołał synod 
biskupów w celu przywrócenia 

jedności między kościołami: 
rzymskim i prawosławnym. 
26 lutego 1984 r. hołd relik-
wiom świętego oddał Ojciec 
Święty Jan Paweł II. Do dziś 

w bazylice przechowywany 
jest dokument z XII wieku, 
opisujący historię sprowa-
dzenia do Barii relikwii św. 
Mikołaja. Co roku, 9 maja 
w Barii, na pełnym morzu 
obchodzone są uroczystości, 
z okazji sprowadzenia do mia-
sta szczątków świętego. Tego 
dnia z portu w towarzystwie 
procesji wypływa najokazal-
szy statek z dwumetrową 
figurą biskupa. Nazajutrz 
w kościołach odprawiane są 
nabożeństwa.

Św. Mikołaj jest patronem 
wielu miast, regionów i kra-
jów na świecie. Powierzono 
mu ogromną liczbę świątyń 
i ołtarzy. Tylko w Polsce pod 
jego wezwaniem jest 327 koś-
ciołów.  Jest patronem wielu 
zawodów i grup społecznych, 
zaliczanym do Czternastu 
Świętych Wspomożycieli. 
Zwyczaj wręczania prezentów 
na św. Mikołaja zapoczątko-
wały stypendia i zapomogi 
udzielane średniowiecznym 
żakom przez szkoły, których 
patronem był św. Mikołaj. 

BEA

Od kilku dni w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 3 
im. Jana Pawła II w Jaworz-
nie można podziwiać fi gu-
rę św. Barbary, ustawioną 
obok sztandaru placówki i 
tablicy poświęconej jej pa-
tronowi.

To prezent od związkow-
ców z Południowego Kon-
cernu Węglowego Zakład 
Górniczy Sobieski. – Z grupą 
kolegów, którzy kończyli tę 
szkołę uznaliśmy, że warto 
zostawić po sobie pamiąt-
kę i stwierdziliśmy, że naj-
lepszym prezentem będzie 
fi gura św. Barbary, patronki 
górników – mówi Bogdan 
Biś, wiceprzewodniczący 
Solidarności, przez wiele lat 
przewodniczący związku w 
ZG Sobieski i laureat tytułu 
„Przyjaciel Szkoły”.

Figura mierzy 2,3 metra, 
zrobiona została z grubego, 
twardego i patynowanego 
gipsu, dlatego sprawia wraże-
nie spiżowej. Jej projekt wy-
konał prof. Andrzej Zwolak 
z Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie.

W listopadzie ZSP ob-
chodził jubileusz 65-lecia 
istnienia. Przez wiele lat pla-
cówka funkcjonowała jako 
Zasadnicza Szkoła Górnicza 
Kopalni Węgla Kamiennego 
Jaworzno. Tutaj znajdowa-
ło się technikum górnicze, 
szkoła prowadziła też m. 
in. kierunki budowlane i 
samochodowe. Obecnie, w 
jej murach mieści się zamiej-
scowy ośrodek dydaktyczny 
Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie.

AGA

Obchody górniczej Barbórki 
symbolicznie rozpoczęła uro-
czysta msza św. odprawiona 
w Kolegiacie św. Wojciecha 
i Katarzyny w Jaworznie. 
Koncelebrze przewodniczył 
biskup sosnowiecki Grzegorz 
Kaszak, który w homilii nie 
szczędził ostrych słów na 
temat przyszłości polskiego 
górnictwa i błędów popeł-
nionych w  przeszłości.

– Trzeba się w naszym 
kraju zastanowić, czy zbyt 
pochopnie nie zamykano 
kopalń. Musimy wyciągnąć 
odpowiednie wnioski, by w 
przyszłości nie popełniać 
błędów, które tak trudno bę-
dzie naprawić, nawet przez 
pokolenia. Niekiedy bardzo 
dziwi fakt, że pozamykano 
kopalnie węgla ze złożami, 
którymi dzisiaj interesują się 
inwestorzy z obcym kapita-
łem. Taka sytuacja ma miejsce 
również tutaj, w Jaworznie 
– mówił bp. Kaszak.

Biskup podkreślił, że wę-
giel był, jest i będzie ważnym 
surowcem energetycznym i 
zaapelował do polityków o 
roztropność, by zbyt łatwo 
nie odrzucali tego, co czło-
wiekowi jest tak bardzo po-
trzebne. Przestrzegał, by 
cennego czarnego złota nie 
oddawać zbyt pochopnie 
w obce ręce. – My, Polacy 
jesteśmy w stanie dobrze 

zarządzać, z korzyścią dla 
narodu, złożami węgla i 
złożami innych minerałów. 
Z czym zostaniemy, gdy 
wszystko sprzedamy. Trzeba 
każdemu z nas bacznie ob-
serwować poczynania rzą-
dzących i polityków. Życzę 
nam wszystkim, aby polityka 
gospodarcza była taka, by Po-
lacy, a w sposób szczególny 
górnicy, mieli pracę – dodał 
biskup sosnowiecki.

Podziękował górnikom 
za trud i zaznaczył, że praca 
pod ziemią jest szczególnie 
niebezpieczna. – Na bezpie-
czeństwie pod ziemią nie ma 
co oszczędzać. Prawdą jest, że 
zrobiono ogromne postępy 
w dziedzinie ochrony życia 
górników, ale mimo rozwo-
ju nowoczesnych urządzeń 
ostrzegających przed nie-
bezpieczeństwami, mimo 
zastosowania nowoczesnych 
technologii w podziemnych 
chodnikach, człowiek nadal 
tragicznie ginie na miejscu 
pracy – podkreślił.

W barbórkowej mszy św. 
uczestniczyli pracownicy 
Południowego Koncernu 
Węglowego, władze spółki i 
miasta, samorządowcy oraz 
związkowcy i mieszkańcy 
Jaworzna – miasta głęboko 
zakorzenionego w górni-
czych tradycjach.

AGNIESZKA KONIECZNY

Sztandar Solidarności 
kopalni Mysłowice 

DUMNI z naszych sztandarów

W niedzielę 30 listopada 
1980 r. podczas uroczystej 
mszy świętej w cechowni 
kopalni Mysłowice ksiądz 
biskup Czesław Domin doko-
nał poświęcenia sztandaru 
zakładowej Solidarności oraz 
obrazu Św. Barbary.

Wcześniej przed wejściem 
do kopalni dyrektor zakła-
du i licznie zgromadzeni 
górnicy powitali biskupa 
kwiatami. – To prawdopo-
dobnie była pierwsza wizyta 
tak znamienitej osoby du-
chownej w naszej kopalni 
– mówi Krzysztof Urban, 
przewodniczący Solidarności 
w kopalni Mysłowice.   

Związkowy symbol ko-
palni Mysłowice wykonany 
został w rekordowo krótkim 
czasie, na wzór starego, 
częściowo już zniszczonego 
sztandaru z 1912 r., należące-
go do górników z Brzęczko-
wic. Wcześniej związkowcy 
próbowali odnaleźć należący 
do zakładu sztandar z 1922 
r. Okazało się jednak, że w 

1956 r. większość starych, 
historycznych sztandarów 
ze wszystkich kopalń została 
na mocy rozporządzenia ów-
czesnych władz przekazana 
do tworzących się muzeów 
zakładowych i zjednoczeń 
górniczych. 

– Trop prowadził do Sos-
nowca, lecz na jego sprawdze-
nie zabrakło czasu, bowiem 
dzień 30 listopada zbliżał się 
nieubłaganie i dlatego po-
stanowiono zamówić nowy 
sztandar – taką wzmiankę 
znajdujemy w kronice za-
kładowej Solidarności.

14 grudnia 1981 r. w ko-
palni Mysłowice, po nieuda-
nej próbie zorganizowania 
strajku  przeciwko wprowa-
dzeniu stanu wojennego, 
zatrzymano członków So-
lidarności nakłaniających 
załogę do udziału w prote-
ście. – Związkowcy urato-
wali jednak solidarnościo-
wy sztandar, ukrywając go 
na terenie kopalni – mówi 
Krzysztof Urban.

Po reaktywacji związku 
sztandar powrócił do siedziby 
zakładowej Solidarności.

BEA

Fundacja na Rzecz Zdrowia 
Dzieci i Młodzieży Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego im. 
Grzegorza Kolosy ufundowała 
110 mikołajkowych paczek 
pełnych słodyczy dla uczniów 
z Zespołu Szkół Specjalnych 
nr 2 w Sosnowcu.

– Podobnie jak w ubiegłym 
roku nauczyciele z tej szkoły 
zwrócili się do nas z prośbą o 
zakupienie mikołajkowych 
prezentów dla wszystkich ucz-
niów – mówi Wioletta Sznapka, 
kierownik Biura Fundacji.

W szkole uczą się dzieci 
upośledzone w stopniu lek-
kim i umiarkowanym oraz 
autystyczne. Wiele z nich 
pochodzi z ubogich rodzin, 
dlatego podarunki ufundo-
wane przez Fundację były 
jedynym mikołajkowym 
prezentami, jaki otrzyma-
ły. - Staraliśmy się, żeby w 
paczkach znalazło się to, co 
dzieci rzeczywiście lubią i z 
czego najbardziej się cieszą 
– dodaje Wioletta Sznapka.

Nauczyciele podkreśla-
ją, że dzieci długo czekały 
na mikołajkowe prezenty, 
a paczki jakie  otrzymały 
sprawiły im wiele przyjem-
ności i radości.

AK

6 grudnia wspominamy św. Mikołaja, biskupa Miry. Z workiem 
prezentów, tak dla dzieci, jak i dorosłych, jest najbardziej ukochanym 
świętym, mimo że niewielu zna prawdziwą historię jego życia. 

Prawda o św. Mikołaju

Figura świętej Barbary
prezentem od związkowców

Węgiel nadal 
jest potrzebny

Św. Mikołaj jest patronem wielu miejsc na świecie, zawodów i grup 
społecznych 

W 1984 r. hołd 
relikwiom św. 
Mikołaja oddał 
Ojciec Święty Jan 
Paweł II.

Biskup sosnowiecki dziękował górnikom za trudną i niebezpieczną pracę

Foto: TŚD

Mikołaj z
Fundacji

Awers i rewers sztandaru Solidarności kopalni Mysłowice

Foto: internet


