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Dominik Kolorz: Solidarność od lat 
upomina się, aby instytucja referendum 
była traktowana przez polityków z 
należnym szacunkiem i powagą.  » STRONA 3

Karol Pluszczyk:  Chcemy wspólnie 
z pracodawcą wypracować najlepsze 
rozwiązania do regulaminów pracy 
i wynagradzania. » STRONA 4

35. rocznica podpisania 
Porozumienia Jastrzębskiego
3 września w Jastrzębiu-Zdroju odbędą się obchody 
35. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzęb-
skiego. Udział w uroczystościach zapowiedział 
prezydent RP Andrzej Duda. 

Obchody rozpoczną się o godzinie 9.00 uroczystą, 
koncelebrowaną mszą świętą pod przewodnictwem 
metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca 
w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki 
Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju. 

Następnie uczestnicy obchodów przejdą przed 
pomnik Porozumienia Jastrzębskiego mieszczący 
się na placu przy kopalni Zofiówka. Tam plano-
wane są wystąpienia prezydenta RP Andrzeja 
Dudy oraz przewodniczącego Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność Piotra Dudy. Na zakończenie 
obchodów przedstawiciele władz państwowych i 
samorządowych oraz delegacje związkowe złożą 
kwiaty pod pomnikiem. 

Wydarzenie uświetni występ barda Pawła 
Piekarczyka. 

ŁK

Jesteśmy potrzebni całemu społeczeństwu, bo związek zawodowy Solidarność, to nie tylko organizacja zrzeszająca 
pracowników, to coś więcej – powiedział Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność w historycznej sali BHP Stoczni 
Gdańskiej podczas obchodów 35. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. 

Nie ma przyszłości bez Solidarności

S
zef Komisji Krajowej 
witając gości zgro-
madzonych w sali 
BHP Stoczni Gdań-
skiej, podziękował 

wszystkim byłym prze-
wodniczącym związku, a 
także milionom bezimien-
nych bohaterów wydarzeń 
z 1980 roku. – W okresie trans-
formacji zlikwidowano tyle 
miejsc pracy, tyle zakładów 
pracy. Ci, którzy przyczynili się 
do tego, że upadł komunizm 
– stoczniowcy,  górnicy, 
hutnicy, kolejarze ponoszą 
największe koszty transfor-
macji – mówił Piotr Duda. 

Jak podkreślił, postulaty z 
sierpnia 1980 roku miały być 
programem pierwszego rządu. 
– Tak się niestety nie stało. 
Dlatego jest już najwyższy 
czas, aby na kolejną, okrągłą 
40 .  rocznicę  powstania 
związku – mój następca powie-
dział: tak, te postulaty zostaną 

zrealizowane, bo większość z 
nich miała podłoże socjalno-
-społeczne, a nie tylko ustro-
jowe – zaznaczył. 

Uczestniczący w uroczy-
stościach prezydent  RP 
Andrzej  Duda w swoim 
przemówieniu podkreślił, 
że to dzięki Solidarności 
doszło do częściowo wolnych 
wyborów w czerwcu 1989 
roku i kolejnych całkowicie 
wolnych i demokratycznych 
wyborów. – To inni poszli za 
Solidarnością. Trzeba to sobie 
jasno powiedzieć – zazna-
czył Andrzej Duda. – Dzisiaj 
jest Solidarność. Ale my tej 
jeszcze większej solidarności 
potrzebujemy. Nie tylko jako 
związku zawodowego, który 
niezależnie od władzy stoi na 
straży praw pracowniczych, 
ale także jako solidarności 
wewnętrznej, tej wielkiej idei, 
która nie da się ani podzielić, 
ani zniszczyć, która ma prze-

rastać serca, łączyć, budować 
wielkie poczucie wspólnoty. 
Tą wielką ideą jest dla nas 
Polska i godność – powiedział 
prezydent. 

Andrzej Duda wskazał, że 
odbudowa Rzeczypospolitej 
musi polegać również na 
odbudowie godności. – To są 
obowiązki państwa, obowiązki 
władzy, od której nie ocze-
kuje się wiele – tylko profe-
sjonalizmu i uczciwości. To 
wystarczy. Taka powinna być 
władza w Rzeczypospolitej 
– władza, która rozumie, co to 
znaczy solidarność. „Nie ma 
wolności bez Solidarności”. 
To hasło jest nadal aktu-
alne,  ale do niego trzeba 
dodać jeszcze drugie: „Nie ma 
przyszłości bez Solidarności 
– zaznaczył Prezydent RP. 

Uroczystości w Sali BHP 
poprzedziła msza św. w Bazy-
lice św. Brygidy, którą odprawił 
metropolita gdański abp 

Sławoj Leszek Głódź. – Droga 
Solidarności trwa, nie ustaje, 
nie zwalnia swojego tempa. 
Wasz związek, choć wielu by 
tego chciało, nie zszedł na 
margines polskiego społecz-
nego życia i nie zakończył 
swej służebnej misji wobec 
środowiska polskiego – powie-
dział w homilii abp Głódź. 

Po nabożeństwie jego 
uczestnicy przeszli ulicami 
Gdańska pod historyczną 
bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej, 
gdzie m.in. odegrany został 
hymn państwowy i złożone 
zostały kwiaty. Obchody 31. 
rocznicy podpisania Porozu-
mień Sierpniowych i powstania 
NSZZ Solidarność rozpoczął 
festyn rodzinny „Solidarność 
Pokoleń” zorganizowany na 
terenie Stoczni Gdańskiej 29 
sierpnia. 

Więcej o tym wydarzeniu 
czytaj na stronie 6.

ŁUKASZ KARCZMARZYK
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N
igdy w życiu nic nie wygrałem. Raz 
tylko w dzieciństwie znalazłem we 
własnej kieszeni pieniądze niewia-

domego pochodzenia, które w przypływie 
euforii spowodowanej tym niewytłuma-
czalnym i magicznym z pozoru wydarze-
niem czym prędzej wydałem wespół z 
kolegami. Później jednak okazało się, że 
moja kieszeń wcale nie była zaczarowana, 
a kwota która się w niej nieoczekiwanie 
pojawiła była resztą z zakupów, które kilka 
dni wcześniej kazała mi zrobić mama, a 
której to reszty zapomniałem jej oddać. 
Mama nijak nie chciała uwierzyć w moją 
wersję wydarzeń i w konsekwencji przez 
kolejny tydzień kolegów bawiących się na 
podwórku oglądałem tylko przez okno. 
Tak oto rzekomy uśmiech fortuny okazał 
się być wyjątkowo wrednym chichotem 
losu. Jednak mimo doznanych wówczas 
rodzicielskich represji w dalszym ciągu 
uważałem i uważam do dzisiaj, że gdy 
człowiek fuksem wchodzi w posiadanie 
czegoś wartościowego jest to zdarzenie 
pozytywne i powód do radości. 

Jak się jednak okazuje moje przeświad-
czenie było z gruntu rzeczy naiwne. Okazuje 
się, że w naszym nieszczęsnym kraju nawet 
znalezienie skarbu i to prawdziwego, a 
nie takiego jak ten w mojej kieszeni, jest 
dla władzy i jej machiny biurokratycznej 
kryzysem nie do przezwyciężenia. 

Kilkanaście dni temu media zelektryzo-
wała informacja o tym, że koło Wałbrzycha 
znaleziono legendarny złoty pociąg wypa-
kowany przez Niemców pod koniec wojny 
złotem, dziełami sztuki i innymi kosztow-
nościami, a następnie ukryty w sekretnym 
podziemnym tunelu, gdzieś na Dolnym 
Śląsku. Najpierw jeden pan urzędnik 
ogłosił, że pociąg istnieje i on na 99 proc. 
wie, gdzie on jest. Potem inny wyszedł 
do dziennikarzy i stwierdził, że żadnego 
pociągu nie ma, ale lepiej nie łazić po 
lesie i tego nie sprawdzać, bo nieistniejący 
pociąg może być naładowany materiałami 
wybuchowymi. Następnie pani minister od 
kultury zakazała wypowiadać się podległym 
urzędnikom na temat pociągu. Ostatecznie 
inni urzędnicy zabronili wstępu do lasu, 
w którym rzekomo miałby się znajdować 

skarb. Powołano specjalny sztab antykry-
zysowy, a na teren z polecenia szefa MON 
wkroczyło wojsko. 

Dzięki niesłychanej sprawności biuro-
kratycznej machiny oraz profesjonalizmowi 
państwowych urzędników pół świata 
dostało małpiego rozumu. Roszczenia 
dotyczące zawartości złotego pociągu zgłosił 
już Światowy Kongres Żydów, Rosjanie i 
Bóg wie kto jeszcze. Pod Wałbrzychem 
koczują dziesiątki poszukiwaczy skarbów, 
samozwańczych archeologów i tabuny 
wszelkiej maści cudaków. Łażą po torach 
kolejowych, utrudniają życie normalnym 

ludziom, a jeden Indiana Jones spowodował 
nawet pożar lasu.

Historia byłaby całkiem zabawna, w sam 
raz na fi nał sezonu ogórkowego, gdyby 
nie jedna kwestia. Skoro państwo polskie 
nie potrafi  sobie poradzić z wałbrzyską 
gorączką złota, jak zachowa się w prawdziwej 
sytuacji kryzysowej? Co zrobią panowie 
urzędnicy i panie urzędniczki, gdy kiedyś 
zdarzy się jakaś powódź, huragan czy 
inne gradobicie? Jak poradzą sobie ludzie, 
którzy nie są w stanie uporać się z bajkami 
o skarbach, gdy przyjdzie im podejmować 
decyzję w sprawach naprawdę istotnych? 
Nie wiem i mam nadzieję, że nigdy się o 
tym nie przekonam. 

Nie wiem też, czy złoty pociąg naprawdę 
istnieje, ani co jest w środku. W każdym razie 
zostawiłbym go w spokoju przynajmniej do 
25 października. Jeżeli odkopią go wcześniej, 
obawiam się, że z pierwszego przedziału 
wyjdzie doktor Ewa z Misiem Kamińskim. 

TRZECI Z CZWARTĄ;)
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9 mld zł
nawet o tyle niższe od oczekiwanych 
mogą być w tym roku wpływy budżetowe 
z tytułu podatku VAT – szacuje dziennik 
Rzeczpospolita. Do końca lipca do budżetu 
państwa wpłynęło z tytułu podatku od 
towarów i usług ok. 71 mld zł, czyli o 5,5 
proc. mniej niż rok wcześniej. Spadek 
dochodów podatkowych w stosunku 
do PKB trwa od końca 2007 roku i to 
mimo rosnących z roku na rok stawek 
podatkowych za rządów Platformy 
Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa 
Ludowego.

CHODZI O TO zwłaszcza...

INNI napisali

Piloci z Lufthansy 
znów zastrajkują?

W 
każdej chwili może dojść do kolej-
nych strajków pilotów Lufthansy 
– poinformował związek zawodowy 

Cockpit (VC). Związkowcy krytykują zarząd 
fi rmy za plany przekazania części samolotów 
innym przewoźnikom, co – jak podkreślają 
– będzie jednoznaczne z likwidacją miejsc 
pracy w Niemczech. Nie zgadzają się też na 
zmiany w systemie emerytalnym.

Przedstawiciele Cockpitu zaznaczają, że 
plany przekazywania samolotów innym prze-
woźnikom są sprzeczne z polityką rozwoju 
fi rmy. Ich zdaniem zarząd nie chce dojść do 
porozumienia, ponieważ nie zaakceptował 
propozycji składanych przez związek, które 
mogły doprowadzić do oszczędności wyno-
szących kilkaset mln euro.

Wciąż nie ma też porozumienia w sprawie 
systemu emerytalnego dla pilotów. W tej 
chwili piloci mogą się ubiegać o przejście 
na wcześniejsze świadczenie w wieku 55 
lat, z zachowaniem 60 proc. dotychczaso-
wych poborów. Jednak zarząd fi rmy chce 
podwyższyć wiek uprawiający do przejścia 
na wcześniejszą emeryturę, a pilotów rozpo-
czynających pracę w ogóle pozbawić takiej 
możliwości. Protesty pilotów rozpoczęły się 
już w kwietniu zeszłego roku.

Wśród imigrantów 
najwięcej Polaków

W
edług Narodowego Biura Staty-
stycznego Wielkiej Brytanii 
Polacy stanowią największą grupę 

imigrantów w tym kraju. Obecnie mieszka 
tam 853 tys. polskich obywateli. Kolejni w 
tej statystyce są obywatele Indii, których 
jest 365 tys. i Irlandczycy – ponad 331 tys.

Tylko w Londynie mieszka 185 tys. 
Polaków. Drugą, pod względem wielkości 
grupę imigrantów w stolicy Wielkiej Brytanii 
stanowią Włosi, ale jest ich tam o ok. 100 
tys. mniej niż osób z polskim paszportem.

Jak wskazują dane ONS, w 2014 roku 
urodziło się również 22,1 tys. dzieci w 
rodzinach, w których matka jest Polką, a 
16,9 tys. miało ojca Polaka. W tych staty-
stykach nie zostały uwzględnione dzieci, 
których oboje rodzice pochodzą z Polski.

Według biura Polki są rekordzistkami 
pod względem liczby rodzonych dzieci na 
Wyspach. Drugie miejsce zajmują Pakistanki, 
dalej są Hinduski. Urodziły odpowiednio 
18,6 i 14 tys. dzieci. Zdaniem specjalistów 
wiadomości płynące z Wielkiej Brytanii nie 
są dla Polski korzystne, zwłaszcza w obliczu 
kryzysu demografi cznego. Rodziny, który 
zagranicą decydują się na potomstwo raczej 
nie planują powrotu do kraju.

Strajk Polaków 
na Litwie

S
woje niezadowolenie zamierzają 
pokazać rodzice polskich dzieci na 
Litwie, którzy zapowiedzieli przepro-

wadzenie strajku powszechnego. Ma to 
być odpowiedź na lekceważenie protestów 
Polaków, sprzeciwiających się reformie 
oświaty przeprowadzonej w 2011 roku. 
Ich zdaniem doprowadziła ona do dyskry-
minacji polskiego szkolnictwa. 

W wydanym w tej sprawie oświadczeniu 
rodzice podkreślili, że nowy system nauczania 
i egzamin z języka litewskiego jest nieod-
powiedni i wymusza na polskich dzieciach 
nadrobienie ponad 800 godzin zaległości 
w dwa lata. – Nasze dzieci nie mogą stać 
się zakładnikami polityków. My, rodzice, 
musimy bronić praw naszych dzieci. Po 25 
latach kompletnie bezowocnych rozmów 
jesteśmy zmuszeni do podjęcia innych kroków, 
może one spowodują, że ktoś weźmie pod 
uwagę nasze prośby – zaznaczyli. Rodzice 
domagają się m.in. zniesienia ujednoliconego 
egzaminu maturalnego z języka litewskiego 
i przywrócenia języka ojczystego na listę 
obowiązkowych przedmiotów matural-
nych. Ich zdaniem politycy nie robią nic, by 
poprawić sytuację polskich uczniów.

OPRAC. AK

Foto: demotywatory.pl

Dzięki niesłychanej sprawności 
biurokratycznej machiny oraz 
profesjonalizmowi państwowych 
urzędników pół świata dostało 
małpiego rozumu.

Pikieta przed 
parlamentem
» 4 WRZEŚNIA ZWIĄZKOWCY Z SOLIDARNOŚCI 
przeprowadzą pikietę przed siedzibą parlamentu, doma-
gając się pozytywnego rozpatrzenia przez Senat wniosku 
prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie ogólnopolskiego refe-
rendum, dotyczącego m.in. obniżenia wieku emerytalnego 
i powiązania uprawnień emerytalnych ze stażem pracy. 
Pikieta zostanie przeprowadzona w czasie, gdy senatorowie 
będą decydowali o przyjęciu lub odrzuceniu prezyden-
ckiego wniosku.
Andrzej Duda zaproponował, by referendum zostało zorga-
nizowane 25 października, czyli w dniu wyborów do Sejmu 
i Senatu. We wniosku, który skierował do Senatu, znalazły 
się trzy pytania referendalne. Oprócz obniżenia wieku 
emerytalnego dotyczą one kwesti prywatyzacji Lasów 
Państwowych oraz zniesienia powszechnego obowiązku 
szkolnego dla sześciolatków.
Organizatorem protestu jest Komisja Krajowa NSZZ Soli-
darność. Szef związku Piotr Duda podkreśla, że referendum 
zaproponowane przez prezydenta odnosi się do spraw 
bardzo ważnych dla Polaków. – Mam nadzieję, że Senat 
uszanuje to, co pan prezydent chce zrobić, czyli dać się 
wypowiedzieć społeczeństwu i uszanować wolę milionów 
obywateli – mówi Piotr Duda.

Protest pracowników 
Tauron Polska Energia
» 4 WRZEŚNIA PRZED SIEDZIBĄ TAURON 
POLSKA ENERGIA W KATOWICACH odbędzie się 
pikieta przeciwko restrukturyzacji prowadzonej w spółkach 
Grupy, polegającej na likwidacji miejsc pracy i pogarszaniu 
sytuacji materialnej pracowników. 
Organizacje związkowe działające w Grupie Tauron Polska 
Energia sprzeciwiają się zwolnieniom pracowników. Jak 
podkreśla Andrzej Sikora, przewodniczący Solidarności w 
Tauron Wytwarzanie tylko w spółkach Tauron Wytwarzanie 
i Tauron Dystrybucja w ciągu ostatnich 5 lat zatrudnienie 
zmniejszyło się ok 3 tys. ludzi. W ubiegłym roku w niektó-
rych spółkach oszczędności z tego tytułu wyniosły ok. 100 
mln zł. – Wprowadzane są Programy Dobrowolnych Odejść, 
ludzie, którzy zostają, mają coraz więcej obowiązków i 
odpowiedzialności, dojeżdżają do pracy po kilkadziesiąt 
kilometrów i nie dostają z tego tytułu żadnej rekompensaty. 
Ich płace zasadnicze stoją w miejscu – mówi szef związku 
w Tauron Wytwarzanie. Zdaniem związkowców taka polityka 
zarządu TPE i zarządów poszczególnych spółek prowadzi 
do pogarszania warunków pracy oraz do obniżenia jakości 
usług dla odbiorców energii.
Organizacje związkowe domagają się też podpisania poro-
zumienia, które określi zasady wzrostu płac w ciągu 5 lat 
oraz rozpoczęcia rzetelnego dialogu ze stroną społeczną. 
Tegoroczne negocjacje płacowe w większości spółek 
zakończyły się fi askiem. Pracodawcy nie chcą rozmawiać 
o realnym wzroście płac zasadniczych, mimo dobrych 
wyników fi nansowych podmiotów Grupy i systematycznym 
zmniejszaniu kosztów pracy – dodaje Sikora.

DIKK, AGA

WIEŚCI z kraju 
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Wydawnictwa i tak zarobią na naszych dzieciach
Podręczniki fundowane przez 
Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej są dużo tańsze od pozo-
stałych szkolnych książek. 
Rodzice uczniów, którzy nie 
dostaną darmowych wyprawek, 
z niedowierzaniem pytają o 
różnice w cenach. 

Rok szkolny 2015/2016 
jest drugim z kolei, w którym 
MEN przekazuje szkołom 
pieniądze na podręczniki dla 
części uczniów. Nowe książki i 
zeszyty ćwiczeń dostaną dzieci z 
klas II i IV szkół podstawowych 
oraz uczniowie pierwszych 
klas gimnazjów. Elementarze, z 
których w zeszłym roku uczyli 
się pierwszoklasiści, zostaną 
przekazane tegorocznym 
pierwszakom.

Rodzice pozostałych ucz-
niów za szkolne wyprawki będą 
musieli zapłacić sami. Koszt ca-
łego zestawu jest uzależniony 
od tego, które podręczniki do 
poszczególnych przedmiotów 
zostały wybrane przez nauczy-
cieli i dyrekcje szkół. Ich ceny 
mogą się różnić o kilka, a nawet 
kilkanaście złotych. Żeby za-
oszczędzić parę groszy, rodzice 
korzystają z ofert antykwaria-
tów i księgarni wysyłkowych, 
ale i tak książki, które kupują, 
są znacznie droższe od pod-

ręczników sponsorowanych 
przez państwo.

Trzy razy drożej 
Na podręczniki dla ucznia II 
klasy szkoły podstawowej MEN 
przeznaczyło niespełna 113 zł. 

– Twoje dziecko dostanie 
przygotowany przez MEN 

darmowy podręcznik „Nasza 
szkoła”. Dodatkowo szkoła 
otrzyma z MEN 50 zł na zakup 
ćwiczeń dla każdego ucznia. 
Bezpłatny jest też podręcz-
nik do nauki języka obcego. 
Szkoła na jego zakup otrzyma 
25 zł na dziecko. Jedyne, za co 
będziesz musiał zapłacić, to 

podręczniki do przedmiotów 
nieobowiązkowych, np. reli-
gia, etyka – czytamy w komu-
nikacie MEN, umieszczonym 
na stronach internetowych 
szkół. Wprawdzie w tej infor-
macji cena „Naszej szkoły” nie 
została ujęta, ale szefowa resor-
tu Joanna Kluzik-Rostkowska 

ujawniła ją, podkreślając, że 
każda z 9 części elementarza 
kosztuje 4,20 zł.

Żeby wysłać do szkoły dziecko 
zaledwie o rok starsze, rodzice 
muszą wydać ponad 200 zł wię-
cej. Średnio komplet podręczni-
ków do III klasy podstawówki 
to koszt ok. 350 zł, chociaż np. 
pani Edyta za książki dla swo-
jej córki, uczennicy jednej z 
katowickich szkół, zapłaciła 
aż 425 zł. Na podręczniki dla 
syna, który rozpoczyna naukę 
w V klasie, wydała drugie tyle. 

Nabici w podręczniki
Na podręczniki dla ucznia 
IV klasy szkoła dostanie 165 
zł, a za nowe podręczniki dla 
dziecka o rok starszego rodzice 
zapłacą ok. 340 zł, na książki 
dla szóstoklasisty potrzeba ok. 
370 zł. – Trudno nie odnieść 
wrażenia, że wydawnictwa 
próbują powetować straty 
spowodowane wprowadzeniem 
darmowych podręczników w 
części klas i podnoszą ceny 
pozostałych książek – mówi 
pani Agnieszka z Katowic, mama 
ucznia VI klasy. Podkreśla, że 
za podręczniki zapłaciła 359 zł. 
Wszystkie książki były nowe, 
z wyjątkiem jednej kupionej 
w antykwariacie.

Różnice w cenach są też wi-
doczne na etapie gimnazjum. Za 
podręczniki dla ucznia I klasy 
MEN zapłaci 275 zł. Rodzice 
uczniów klas II – ok. 435 zł, III 
– ok. 480 zł.

Jednorazowy wydatek
Rodzice są sfrustrowani nie tylko 
tym, że ponoszą tak ogromne 
koszty. Boli ich również to, 
że większości zakupionych 
po bardzo wysokich cenach 
podręczników nie będą mieli 
komu odsprzedać, ponieważ 
w przyszłym roku szkolnym 
kolejne klasy dostaną książki 
finansowane przez MEN. – 
Wydałam tyle pieniędzy na 
podręczniki, które żadnemu 
dziecku już się nie przydadzą, 
za rok nikt nie będzie nimi 
zainteresowany. Taki jedno-
razowy wydatek – mówi pani 
Edyta. Zwraca uwagę, że oprócz 
podręczników, trzeba dzieciom 
zapewnić strój na wychowanie 
fizyczne, tornistry, trampki, 
zeszyty, przybory szkolne i 
materiały na zajęcia plastyczne. 
Pierwsze zebranie z rodzicami 
zakończy się opłatą komitetu 
rodzicielskiego i ubezpieczenia. 
To kolejne wydatki liczone w 
setkach złotych.

AGNIESZKA KONIECZNY 
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To obowiązek każdego obywatela

W najbliższą niedzielę, 6 września Polacy wypowiedzą się w ogólnokrajowym referendum w sprawie 
wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu oraz systemu fi nansowania partii 
politycznych z budżetu państwa.

L
okale referendalne 
zostaną otwarte 6 
września o godzinie 
6.00. Głosować w refe-
rendum będzie można 

do 22.00. Referendum będzie 
miało charakter wiążący, jeśli 
weźmie w nim udział ponad 
50 proc. uprawnionych do 
głosowania. – Przekroczenie 
tego zaporowego progu będzie 
niezwykle trudne, tym bardziej 
że główne siły polityczne i 
mainstreamowe media robią 
wszystko, żeby frekwencja 6 
września była jak najniższa. Ale 
właśnie dlatego wszyscy powin-
niśmy iść w niedzielę do lokali 
referendalnych. Referendum to 
najwyższa forma demokracji, w 
której obywatele mogą bezpo-
średnio wypowiedzieć się w 
ważnych dla nich sprawach. 
Solidarność od lat upomina się, 
aby instytucja referendum była 
traktowana przez polityków z 
należnym szacunkiem i powagą. 
Uczestnictwo w referendum to 
obowiązek każdego obywatela, 
nawet jeżeli politycy, kierując się 
własnymi interesami, twierdzą, 
że jest inaczej – mówi Dominik 
Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności. 

JOW-y to obywatelska kontrola 
Choć przy urnach referendal-
nych będziemy odpowiadać na 
3 pytania, jedno z nich doty-
czące kwestii podatkowych 
kilka tygodni temu stało się 

bezprzedmiotowe. 10 lipca 
Sejm przegłosował nowelizację 
Ordynacji podatkowej, w której 
znalazł się zapis dotyczący 
rozstrzygania wątpliwości 
na korzyść podatnika. Jak 
najbardziej aktualne pozostają 
jednak dwa pozostałe pytania 
referendalne. Pierwsze z nich 
brzmi: „Czy jest Pani/Pan za 
wprowadzeniem jednomanda-
towych okręgów wyborczych 
w wyborach do Sejmu Rzeczy-

pospolitej Polskiej?”. – JOW-y 
na pewno nie są systemem 
idealnym, ale trzeba uczciwie 
przyznać, że obecna proporcjo-
nalna ordynacja zwyczajnie 
się nie sprawdza. W sytuacji, 
gdy o miejscu na liście wybor-
czej decydują partyjni liderzy, 
posłowie słuchają wyłącznie 
ich, a powinni słuchać przede 
wszystkim głosu swoich 
wyborców. Jak wygląda to w 
praktyce, widać chociażby na 

przykładzie posłów z naszego 
regionu. W ostatnich latach za 
każdym razem, gdy w Sejmie 
decydowano o ważnych dla 
Śląska sprawach, zdecydowana 
większość z nich nad interes 
swoich wyborców przedkładała 
interes swojej partii – podkreśla 
Dominik Kolorz. 

Mandat za 3 tys. głosów
W ocenie zwolenników 
JOW-ów, zmiana ordynacji 

umożliwiłaby skuteczny start 
w wyborach parlamentarnych 
rzeczywistym liderom lokal-
nych społeczności, osobom 
znanym i cenionym w swoich 
miejscowościach, lecz nie zwią-
zanym z największymi partiami 
politycznymi. Wprowadzenie 
w wyborach do Sejmu 460 
jednomandatowych okręgów 
wyborczych wyeliminowałoby 
również sytuację, w której 
dzięki wysokiemu wynikowi 
„jedynek”, do Sejmu wchodzą 
też kolejni kandydaci z listy, 
którzy uzyskali bardzo niskie 
poparcie wyborców. W poprzed-
nich wyborach, w niektórych 
przypadkach, aby zasiąść w 
sejmowych ławach wystar-
czyło zebrać nieco ponad 3 
tys. głosów. Rekordzistą pod 
tym względem był poseł PO 
Leszek Jastrzębski, którego 
przy urnach poparło zaledwie 
3075 osób, co stanowiło ok. 
0,3 proc. głosów oddanych 
w jego okręgu. 

W 2012 roku Walne Zebranie 
Delegatów Regionu Śląsko-Dą-
browskiego NSZZ Solidarność 
przyjęło stanowisko w sprawie 
poparcia działań na rzecz zmiany 
polskiego systemu wyborczego 
i wprowadzenia jednomanda-
towych okręgów wyborczych 
w wyborach do Sejmu. 

Partyjne miliony
Drugie pytanie referendalne 
brzmi: „Czy jest Pani/Pan za 

utrzymaniem dotychczaso-
wego sposobu fi nansowania 
partii politycznych z budżetu 
państwa?”. Obecnie partie 
finansowane są z budżetu 
z dwóch źródeł: w ramach 
subwencji oraz dotacji. Dotacja 
to zwrot za nakłady ponie-
sione na kampanię wyborczą 
przez partie, które wprowa-
dziły swoich kandydatów do 
Sejmu, Senatu oraz Parlamentu 
Europejskiego. Subwencję 
dostają partie, które w wybo-
rach parlamentarnych prze-
kroczyły próg 3 proc. poparcia 
oraz koalicje, które pokonały 
barierę 6 proc. Tylko w ubiegłym 
roku w ramach subwencji PO 
dostała ponad 17,7 mln zł a PiS 
ponad 16 i pół mln. Ogromne 
kontrowersje budzi również 
sposób wydatkowania przez 
partie polityczne budżetowych 
pieniędzy. 

– Sytuacja, w której za 
pieniądze podatników poli-
tycy fundują sobie garnitury 
i obiady w ekskluzywnych 
restauracjach, to po prostu 
patologia. Podobnie jak miliony 
wydawane przez partię na 
billboardy i telewizyjne spoty. 
Można się spierać, jaki system 
fi nansowania partii politycz-
nych byłby najlepszy, ale nie 
ulega wątpliwości, że obecny 
jest zły i wymaga gruntownego 
uporządkowania – podkreśla 
szef śląsko-dąbrowskiej „S”. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK
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W Pendolino krótszy 
okres rozliczeniowy
» Z 12 DO 3 MIESIĘCY ZOSTAŁ SKRÓCONY 
OKRES ROZLICZENIOWY dla pracowników 
podwarszawskiego Centrum Serwisowego dla Pendo-
lino. Porozumienie w tej sprawie wypracowali z 
zarządem fi rmy związkowcy z Solidarności ze spółki 
Alstom Konstal.
Podczas trwających od maja negocjacji związ-
kowcy argumentowali m.in., że 12-miesięczny okres 
rozliczeniowy czasu pracy jest bardzo uciążliwy dla 
załogi CS Pendolino. – Tam ludzie pracują przede 
wszystkim w systemie nocnym, bo to jedyna pora 
na naprawy awarii w pociągach. Czas pracy w fi rmie 
niejednokrotnie przekracza normy, a pracownicy 
musieliby cały rok czekać na wypłatę za nadgodziny. 
Teraz będą ją dostawać szybciej, a dodatkowo będą 
mogli sobie dokładnie obliczyć ilość przepracowanych 
nadgodzin. Przecież pod koniec roku mało kto z nich 
by pamiętał, ile ich ma na swoim koncie – mówi 
Karol Pluszczyk, przewodniczący Solidarności w 
spółce Alstom Konstal w Chorzowie. 
To już kolejny w ciągu kilku ostatnich miesięcy bonus 
dla pracowników CS Pendolino w Olszynce Grochow-
skiej wynegocjowany przez Solidarność ze spółki 
Alstom Konstal. Ta międzyzakładowa organizacja 
objęła swoją działalnością załogę CS w kwietniu 
tego roku. Już w czerwcu związkowcom udało się 
wynegocjować z pracodawcą wyższe pensje dla 
prawie połowy pracowników. Wzrost płac obejmował 
osoby, które w tym roku nie otrzymały indywidual-
nych podwyżek powyżej 400 zł brutto lub wzrost ich 
płac był niższy od tej kwoty. Również dzięki stara-
niom związku załoga Pendolino otrzymuje od lipca 
wyższy o 170 zł dodatek nocny. We wrześniu związ-
kowcy zamierzają negocjować z pracodawcą kolejną 
podwyżkę tego dodatku. – Ale na tym na pewno nie 
poprzestaniemy. W Pendolino mamy jeszcze wiele 
do zrobienia. M.in. chcemy wspólnie z pracodawcą 
wypracować najlepsze rozwiązania do regulaminów 
pracy i wynagradzania. Liczymy, że to się uda, bo 
nasze rozmowy z zarządem fi rmy są bardzo rzeczowe, 
na dobrym poziomie – ocenia Karol Pluszczyk.
Centrum Serwisowe dla Pendolino w Olszynce 
Grochowskiej utworzone zostało na początku 2015 
roku. Zakład zatrudnia blisko 100 osób.

Wynegocjowali 
wyższe premie
» WYŻSZE O 100 ZŁ BRUTTO PREMIE otrzy-
mywać będą od września do grudnia pracownicy 
Agencji Inicjatyw Gospodarczych w Tarnowskich 
Górach. To efekt starań zakładowej Solidarności o 
podwyżkę płac dla całej załogi. Ze względu na trudną 
sytuację fi nansową zakładu zarząd spółki zapropo-
nował, by rozmowy na temat wzrostu płac zasadni-
czych przesunięte zostały na początek 2016 roku. 
W zamian zobowiązał się do wypłaty pracownikom 
wyższych comiesięcznych premii.
– Zarząd rzetelnie rozpatrzył nasz wniosek. Na jego 
zlecenie został wykonany półroczny bilans spółki, 
który wykazał, że jej kondycja ekonomiczna jest 
obecnie słaba. W ostatnim czasie bardzo dużo 
pieniędzy AIG zainwestowała w obsługiwaną przez 
nas halę sportową. W tej sytuacji musimy uzbroić się 
w cierpliwość – wyjaśnia Jerzy Dobrowolski, przewod-
niczący zakładowej Solidarności.
Dodaje też, że w ramach zaproponowanego przez 
pracodawcę kompromisowego rozwiązania płacowego 
załoga otrzyma w grudniu premię świąteczną w wyso-
kości 200 zł brutto. – Sądzę, że pracownicy rozumieją, 
dlaczego w tym roku nie dostaną podwyżek. Rekom-
pensata w postaci wyższej premii na pewno nie jest 
satysfakcjonująca, ale dobrze świadczy o zarządzie 
AIG. To na obecną chwilę najbardziej optymalne 
rozwiązanie, biorąc pod uwagę realne przychody 
spółki – ocenia przewodniczący.
Agencja Inicjatyw Gospodarczych w Tarnowskich 
Górach zatrudnia ponad 80 pracowników. Spółka 
zajmuje się obsługą miejscowego aquaparku i hali 
sportowej. 

BEA

KRÓTKO Co najmniej o 90 zł brutto miesięcznie wzrosną od września płace 
zasadnicze pracowników CMC Poland w Zawierciu. Oprócz podwyżek 

załoga huty objęta zostanie bezpłatnym pakietem medycznym.

Podwyżki w CMC Zawiercie
P

o d w y ż k i  p ł a c  i 
b e z p ł a t n y  p a k i e t 
medyczny to najważ-
niejsze elementy poro-
zumienia płacowego 

zawartego 28 sierpnia w zawier-
ciańskiej hucie.

– To porozumienie jest kom-
promisem. Podczas trudnych, 
dwumiesięcznych negocjacji 
udało się osiągnąć więcej, niż 
początkowo proponował praco-
dawca. Zarząd CMC Zawiercie 
zakładał wzrost płac na pozio-
mie 1,5 proc., czyli o około 60 
zł brutto. W efekcie negocjacji 
płace zasadnicze w hucie wzros-
ną o 2,5 proc., czyli średnio o 
100 zł brutto. 90 zł podwyżki 
otrzymają obligatoryjnie wszyscy 
pracownicy. Resztę pieniędzy, 
czyli 1/10 wskaźnika wzrostu 
wynagrodzeń, pracodawca 
przeznaczył na wyrównanie 
stawek zasadniczych części za-
łogi – wyjaśnia Henryk Zwolan, 
przewodniczący zakładowej 
Solidarności.

W porozumieniu płacowym 
pracodawca zobowiązał się też 
do objęcia od stycznia 2016 roku 
pracowników CMC Poland bez-
płatnym pakietem medycznym. 
– Ludzie będą mogli go realizo-
wać w ponad 1500 niepublicz-
nych placówkach medycznych 
na terenie całego kraju. Tam 
będą mieli m.in. zagwaranto-
wany bezpłatny dostęp do bar-
dzo wielu lekarzy specjalistów. 
Do nich będą mogli się zapisać 
z dnia na dzień i do tego na ści-
śle określoną godzinę. Pakiet 
gwarantuje im też dostęp m.in. 
do specjalistycznych badań le-

karskich, rehabilitacji i drob-
nych zabiegów medycznych 
– informuje Henryk Zwolan.

Dodaje też, że co miesiąc 
składki na pakiet medyczny w 
kwocie około 65 zł od osoby od-
prowadzać będzie pracodawca. 
Pracownicy płacić będą jedynie 
podatek i składkę ZUS od nie-
wielkiej części nie związanej z 
medycyną pracy i profi laktyką 
zdrowia.

Podczas negocjacji związkow-
cy zawnioskowali także do dy-
rekcji CMC Poland o gwarancje, 
że w hucie nie będzie zwolnień 

grupowych. – Pracodawca zade-
klarował, że takich zwolnień nie 
będzie, a tym samym podwyż-
ki płac nie będą wprowadzane 
kosztem ograniczenia zatrudnie-
nia – podkreśla Henryk Zwolan.

Wzrost płac i pakiet zdro-
wotny to nie jedyne bonusy dla 
pracowników zawierciańskiej 
huty, o które w ostatnim czasie 
postarali się związkowcy z za-
kładowej Solidarności. – Wcześ-
niej zawarliśmy porozumienia z 
pracodawcą, w których zapew-
niliśmy ludziom w 2016 roku 
wzrost o 100 zł dwóch premii: 

letniej i świątecznej. Teraz każda 
z tych premii wynosić będzie 
1850 zł. Również w przyszłym 
roku do kwoty 444 zł zwiększo-
na zostanie wysokość nagrody 
okolicznościowej, tzw. „małego 
hutnika”, która wypłacana jest 
co roku w maju – wylicza prze-
wodniczący.

Huta CMC Poland w Zawier-
ciu zatrudnia ponad 1,8 tys. pra-
cowników. Zakład jest jednym 
z największych w Polsce produ-
centów prętów zbrojeniowych 
i siatki z drutu.

BEATA GAJDZISZEWSKA
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Masówki w Kompanii Węglowej
Od 7 września we wszystkich 
kopalniach Kompanii Węglowej 
prowadzone będą masówki infor-
macyjne dla załóg. W kopalniach 
i zakładach KW reaktywowane 
zostaną komitety protestacyjno-
-strajkowe. 

– W części kopalń masów-
ki zostaną przeprowadzone 7 
września, w pozostałych zosta-
ną zorganizowane w kolejnych 
dniach. Masówki będą prowa-
dzone na wszystkich zmianach 
wydobywczych. Będziemy in-
formować górników o sytuacji, 
w jakiej znajduje się polskie 
górnictwo i o stanie realizacji 
przez stronę rządową porozu-
mienia zawartego 17 stycznia. 
Będziemy również rozmawiać o 
planach dalszych działań pro-
testacyjnych – mówi Jarosław 
Grzesik, przewodniczący Sek-
cji Krajowej Górnictwa Węgla 
Kamiennego NSZZ Solidarność. 

Zgodnie ze styczniowym po-
rozumieniem zawartym między 
przedstawicielami górniczych 
central związkowych i stroną 
rządową do końca września 

powinna powstać Nowa Kompa-
nia Węglowa. Termin ten wydaje 
się jednak być coraz mniej real-
ny. – Ze zobowiązań zawartych 
w porozumieniu wywiązały się 
tylko związki zawodowe i częś-
ciowo zarządy spółek węglowych. 

Rząd z premier Ewą Kopacz na 
czele oszukał górników i całe 
społeczeństwo naszego regio-
nu. Nic nie wskazuje na to, aby 
Nowa Kompania Węglowa miała 
powstać w wyznaczonym termi-
nie. Wciąż nie ma inwestora dla 

kopalni Brzeszcze i Makoszo-
wy – podkreśla szef górniczej 
Solidarności. 

25 sierpnia Międzyzwiązkowy 
Komitet Protestacyjno Strajkowy 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
podjął decyzję o wznowieniu 
akcji protestacyjnych. Przedsta-
wiciele MKPS poinformowali, że 
nie zamierzają już rozmawiać z 
rządem. Domagają się jednak 
realizacji zapisów styczniowego 
porozumienia. 

Zgodnie z ustaleniami MKPS 
we wrześniu przeprowadzona 
zostanie akcja protestacyjno-
-informacyjna skierowana do 
społeczeństwa. W październiku 
rozpocznie się pogotowie straj-
kowe we wszystkich spółkach 
górniczych i prawdopodobnie 
także w innych branżach w 
naszym regionie. Również w 
październiku ma zostać zorga-
nizowana akcja protestacyjna 
w Warszawie, jednak decyzje w 
sprawie dokładnego terminu i 
charakteru protestu nie zostały 
jeszcze podjęte. 

ŁK

Foto: TŚD
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Baliśmy się, ale wierzyliśmy w sukces – mówi Euzebiusz Bogdanik, jeden z uczestników jastrzębskich strajków w 
1980 roku, zaangażowany w zaopatrzenie protestujących górników w żywność oraz przekazywanie informacji między kopalniami.

Tam rodziła się Solidarność
P

o przyjściu do pracy 
zastałem tłumy ludzi 
z pierwszej i drugiej 
zmiany zgromadzone 
na cechowni. Oddział 

kolejowy, na którym praco-
wałem, również nie podjął 
pracy i załoga włączyła się do 
strajku. Poszliśmy z kolegami 
na cechownię. Strajkujący 
górnicy przywitali nas brawami. 
Niektórzy mieli łzy w oczach. 
Na bramie wisiały biało-czer-
wone fl agi, a niektórzy, nie 
wiadomo skąd, mieli na ręka-
wach biało-czerwone opaski. 
Od tamtej chwili kopalnia była 
w rękach załogi – tak początek 
strajku w jastrzębskiej kopalni 
Moszczenica wspomina Euze-
biusz Bogdanik, maszynista z 
oddziału kolejowego, należą-
cego do Zakładu Transportu 
Kolejowego i Gospodarki 
Kamieniem w Boguszowicach, 
który obsługiwał kopalnie 
wchodzące w skład ówczes-
nego Rybnickiego Okręgu 
Węglowego.

Kopalnia Moszczenica 
była kolejnym śląskim za-
kładem, który przyłączył się 
do sierpniowych strajków. 
Wcześniej, w nocy z 27 na 
28 sierpnia stanął Manifest 
Lipcowy. Następne były m.in. 
kopalnie Borynia, ZMP, 1 Maja 
i Jastrzębie. Górnicy solidary-
zowali się ze stoczniowcami 
strajkującymi na Wybrzeżu, 
ale zgłosili także postulaty 
branżowe i zakładowe. Do-
magali się przede wszystkim 
zniesienia czterobrygadowego 
systemu pracy, wprowadze-
nia wolnych sobót i niedziel 
oraz poprawy bezpieczeń-
stwa. – Oni mieli naprawdę 
dość, pracowali przez siedem 

w dni w tygodniu, nikt się z 
nimi nie liczył. W kopalniach 
dochodziło nawet do 300 
wypadków rocznie – mówi 
Euzebiusz Bogdanik.

Wsparcie od ludzi
Siłą, która napędzała straj-
kujących, była wzajemna 
solidarność oraz świadomość, 
że wspierają ich mieszkańcy 
miasta. Kiedy w kopalni Mosz-
czenica dyrekcja zamknęła 
zakładowe stołówki, górnicy 
postanowili zorganizować 
zbiórkę pieniędzy na jedzenie. 
– Od Komitetu Strajkowego 
dostal iśmy samochód i 
kierowcę. Zaczęliśmy wyjeż-
dżać na miasto i robić zakupy. 

Towarów w sklepach było 
niewiele, wszędzie stały kolejki. 
Mieliśmy na rękawach biało-
-czerwone opaski, ludzie nas 
rozumieli, przepuszczali nas, 
nawet sami kupowali żywność 
i wkładali ją do naszych koszy. 
Po południu w pierwszym 
dniu strajku zorganizowa-
liśmy drugi rzut żywności 
i zawieźliśmy ją do kopalni 
Manifest Lipcowy – wspo-
mina Bogdanik. Podkreśla, 
że ogromne znaczenie miało 
też wsparcie jastrzębskich 
kapłanów. Ks. Henryk Białas, 
który w 1980 roku był wika-
riuszem w parafii   Najświętszej 
Maryi Panny Matki Kościoła, 
tak zapamiętał początek prote-

stów. – Najbardziej utkwił mi 
w pamięci pierwszy dzień 
strajku na KWK Manifest 
Lipcowy. Przed rozpoczęciem 
porannej mszy świętej przyszła 
do kościoła delegacja górników, 
którzy poinformowali nas o 
sytuacji na kopalni. Chcieli, 
aby przekazać tę wiadomość 
mieszkańcom miasta i udzielić 
im wsparcia. W ciągu najbliż-
szych dni kursowaliśmy jak 
karetka pogotowia, jeżdżąc od 
kopalni do kopalni – wspomina 
ks. Białas. 

Wiara w zwycięstwo
Euzebiusz Bogdanik zaan-
gażował się też w przeka-
zywanie informacji między 

kopalniami. – Telefony były 
wyłączone więc wykorzysty-
waliśmy lokomotywę i tory. 
Rozwoziliśmy ulotki, zdawa-
liśmy relacje z tego, co dzieje 
się w kopalniach, znaleźliśmy 
sposób na przeciwstawienie 
się propagandzie władzy 
– opowiada. Jego zdaniem 
atmosfery tamtych dni nie 
da się zapomnieć. – Do dzisiaj 
pamiętam twarze i oczy tych 
ludzi. Zdarzały się momenty 
zwątpienia, ale wiara w sukces 
była silniejsza. Pamiętam zdecy-
dowane zachowanie i pewny 
ton Tadka Jedynaka. Strona 
rządowa miała świadomość, tego 
co wydarzyło się w Gdańsku i w 
Szczecinie, i powoli spuszczała 
powietrze – dodaje.

Alina Kuboszek, nauczy-
cielka historii z Jastrzębia-
-Zdroju i jedna z autorek 
publikacji „Nasza Solidarność 
Jastrzębie Rok Pierwszy” 
zwraca uwagę na odwagę 
strajkujących. – Oni wie-
dzieli, co może im grozić ze 
strony komunistycznej wła-
dzy, a mimo to strajkowali. 
Bardzo się bali, ale robili to 
dla swoich dzieci – mówi. 
Jest przekonana, że poglądy 
bohaterów tamtych wyda-
rzeń nie zmieniły się, dzisiaj 
postąpiliby tak samo.

AGNIESZKA KONIECZNY
(w tekście wykorzysta-

no fragmenty publikacji pt. 
„Nasza Solidarność Jastrzębie 

Rok Pierwszy”)

Foto: TŚD

To zmieniło świadomość ludzi
Grzegorz Stawski, jeden z sygnatariuszy Porozumienia 
Jastrzębskiego z 3 września 1980 roku:

To wydarzenie zmieniło świadomość ludzi, którzy brali w 
nim udział oraz rządzących. Władza zrozumiała, że pewnych 
rzeczy już się nie da cofnąć. Nikt, nawet w stanie wojennym, 
nie odważył się zabrać nam gwarancji socjalno-bytowych, 
które wywalczyliśmy jako górnicy.

Coś, czego tak naprawdę już później nie było, to jedność, spon-
taniczność i serdeczność między ludźmi. Byliśmy jeden za drugim, 
z pełną świadomością, że wydarzenia mogą się różnie potoczyć. To 
było niezwykłe. Niezwykłe były też rozmowy z rządzącymi. Ludzie, 
którzy wcześniej mieli kontakt z władzą tylko przez ekran telewizora, 
albo podczas spotkań z załogą, nagle dla tej władzy stali się partne-
rami negocjującymi porozumienie. Mało kto wie, ale jego treść była 
przepisywana trzy razy, bo za każdym razem sekretarz KW PZPR ds. 
węgla próbował coś przemycić.

Gdy obserwowałem uczestników rozmów, obydwie strony, to 
miałem wrażenie, że wszyscy są zadowoleni z tego, co udało się nam 
wynegocjować i mają świadomość zachodzących zmian.

NOT. AGA

Trasę liczącą ponad 600 km przeje-
chali uczestnicy Rajdu Rowerowego 
„Szlakiem Latarń Morskich”. W 
ten sposób rowerzyści upamiętnili 
35. rocznicę podpisania Porozu-
mień Sierpniowych i powstania 
NSZZ Solidarność.

– 28 sierpnia złożyliśmy kwia-
ty w Szczecinie pod tablicą upa-
miętniającą ofi ary Grudnia 70. 1 
września byliśmy w Gdańsku pod 
pomnikiem Poległych Stoczniow-
ców – opowiada inicjator i koman-
dor rajdu Henryk Klawikowski, a 
zarazem przewodniczący emery-
ckiej Solidarności z jastrzębskiej 
kopalni Zofi ówka.

Rajd wystartował 28 sierpnia 
ze Świnoujścia. Jego trasa wiodła 
przez nadmorskie miejscowości 
do Krynicy Morskiej. W imprezie 
uczestniczyło 21 rowerzystów. – 
Nie wszyscy wytrzymali kondy-
cyjnie. Rajd ukończyło 19. osób. 
Przygotowywaliśmy się do niego 
bardzo długo, bo to nie była łatwa 
sprawa. Każdy etap liczył ponad 

100 km. Przy okazji rajdu odwie-
dziliśmy 15 latarń morskich – mówi 
Henryk Klawikowski. 

Ofi cjalne zakończenie rajdu 
odbędzie się 3 września w Jastrzę-

biu-Zdroju podczas uroczystości 
pod Pomnikiem Porozumienia 
Jastrzębskiego. Organizatorami 
Rajdu Rowerowego „Szlakiem 
Latarń Morskich” byli m.in. 

Solidarność z kopalni Zofi ów-
ka w Jastrzębiu-Zdroju i Zarząd 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność. 

ŁK

35. rocznica podpisania 
Porozumienia Katowickiego 
11 września, Dąbrowa Górnicza

godz. 9.00 – uroczysta msza św. w sank-
tuarium św. Antoniego z Padwy, Dąbrowa 
Górnicza-Gołonóg,ul. Kościelna 20

godz. 10.30 – złożenie kwiatów pod 
Krzyżem za bramą główną ArcelorMittal 
Poland SA (d. Huta Katowice), a następnie 
uroczystości pod pomnikiem Porozumienia 
Katowickiego

godz. 13.00 – Ceremonia wręczenia Krzyży 
Wolności i Solidarności w Pałacu Kultury 
Zagłębia w Dąbrowie Górniczej

godz. 14.30 – Koncert Pawła Piekarczyka

godz. 15.00 – Wernisaż wystawy o poro-
zumieniu Katowickim

godz. 15.30 – Panel z udziałem historyków 
i uczestników wydarzeń 1980 roku

godz. 17.30 – Zakończenie uroczystości

Rowerowy Rajd „Szlakiem Latarń Morskich”

Foto: TŚD
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Kilkadziesiąt tysięcy osób bawiło się na festynie rodzinnym „Solidarność pokoleń”, który został 
zorganizowany w Gdańsku z okazji 35. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania 
NSZZ Solidarność. Gwiazdą wieczoru był irlandzki muzyk Chris de Burgh.

35. urodziny NSZZ Solidarność
P

rzez 35 lat Solidarność 
walczyła w obronie 
praw pracowniczych, 
godności człowieka, 
ale też miłości do 

Ojczyzny. Ten koncert wyraża 
naszą miłość do kraju – powie-
dział Piotr Duda, przewodni-
czący Komisji Krajowej NSZZ 
Solidarność przed rozpoczę-
ciem koncertu „My Naród”, 
kulminacyjnej części festynu.

Publiczność koncertu przy-
witał również prezydent RP 
Andrzej Duda. – Dziękuję 
wam wszystkim. Bez was 
nie byłoby mnie tutaj. – Nie 
brałem udziału w tworzeniu 
Solidarności. Miałem wtedy 
8 lat. Tym bardziej dziękuję 
ludziom, którzy protestowali 
przeciwko czasom, kiedy czło-
wieka szczuto na człowieka. 
Dzięki nim Polska wyszła zza 
żelaznej kurtyny – podkreślił 
prezydent.

Koncert „My Naród” rozpo-
czął utwór „Stąd ruszyła lawina” 
przygotowany specjalnie na 
obchody 35-lecia Solidarności 
przez Krzysztofa Cugowskiego 
lidera Budki Sufl era. Na scenie 
wystąpiła również m.in. grupa 
Lombard, Elektryczne Gitary, 

Natalia Przybysz, Złe Psy i Jan 
Pietrzak.

Gwiazdą wieczoru był Chris 
de Burgh. Irlandzki muzyk 
oprócz swojego największego 
przeboju „Lady in Red” zagrał 
kompozycje pochodzące ze 
swojej najnowszej płyty oraz 
starsze piosenki m.in. „The Light 
on the Bay” i „Go Where Your 
Heart Believes”, „Transmission 
Ends", „Ship to Shore". Koncert 
zakończył pokaz sztucznych 
ogni oraz laserowych efektów 
świetlnych.

Wcześniej o godz. 15.00 
rozpoczął się koncert na scenie 
piknikowej, podczas którego 
wystąpili m.in. zespół Papa D 
i niemiecka grupa Boney M. 
Organizatorzy festynu przy-
gotowali również m.in. park 
zabaw dla najmłodszych oraz 
pokaz sprzętu wojskowego. 
– Impreza została zorgani-
zowana w taki sposób, aby 
atrakcji nie zabrakło ani dla 
najmłodszych, ani dla star-
szych uczestników. To było 
prawdziwe święto i doskonała 
zabawa – mówi Justyna Latos, 
wiceprzewodnicząca śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności.

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

Urlop wypoczynkowy a rozwiązanie 
stosunku pracy
K

ażdy z pracowników 
posiada prawo do urlopu 
wypoczynkowego. 

Wymiar przedmiotowego 
urlopu uzależniony jest od stażu 
pracy (u wszystkich dotychcza-
sowych pracodawców). I tak: 
pracownik, będący zatrudniony 
krócej niż 10 lat ma prawo do 
20 dni płatnego urlopu wypo-
czynkowego, zaś pracownik 
zatrudniony co najmniej 10 
lat – 26 dni. 

Pracownik podejmujący 
pracę po raz pierwszy, w roku 
kalendarzowym, w którym 
podjął pracę, uzyskuje prawo 
do urlopu z upływem każdego 
miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 
wymiaru urlopu przysługują-
cego mu po przepracowaniu 
roku, a prawo do kolejnych 
urlopów pracownik nabywa 
w każdym następnym roku 
kalendarzowym. Jedynie na 
marginesie należy wskazać, 
że do czasu zatrudnienia od 
którego zależy wymiar urlopu 
wlicza się również okresy nauki, 
o ile pracownik ukończył daną 
szkołę. Okres wliczany do czasu 
zatrudnienia jest uzależniony 
od typu tejże szkoły. 

Pracownikowi,  który 
ukończył zasadniczą lub inną 
równorzędną szkołę zawo-
dową – dolicza się przewi-
dziany programem nauczania 
czas trwania nauki, nie więcej 
jednak niż 3 lata; średnią szkołę 
zawodową – przewidziany 

programem nauczania czas 
trwania nauki, nie więcej jednak 
niż 5 lat; średnią szkołę zawo-
dową dla absolwentów zasad-
niczych (równorzędnych) szkół 
zawodowych – 5 lat, średnią 
szkołę ogólnokształcącą – 4 
lata; szkołę policealną – 6 lat, 
a szkołę wyższą – 8 lat. Co 
istotne okresy te nie podlegają 
sumowaniu, co oznacza, że 
do czasu zatrudnienia wlicza 
się tylko okres przewidziany 
za najwyższą z ukończonych 
przez pracownika szkół. 

Kwestią mogącą budzić 
wątpliwości jest wymiar przy-
sługującego urlopu przy rozwią-
zaniu stosunku pracy w roku 
kalendarzowym. O ile przy 
pracowniku zatrudnionym 
po raz pierwszy problem w 
zasadzie nie istnieje, o tyle 
problematyczna może być 
sytuacja pracownika zatrud-
nionego dłużej, niż 1 rok. 

Zgodnie z art. 1551 Kodeksu 
pracy w roku kalendarzowym, 
w którym ustaje stosunek pracy 
z pracownikiem uprawnionym 
do kolejnego urlopu, pracow-
nikowi przysługuje urlop: u 
dotychczasowego pracodawcy 
– w wymiarze proporcjonalnym 
do okresu przepracowanego 
u tego pracodawcy w roku 
ustania stosunku pracy, chyba że 
przed ustaniem tego stosunku 
pracownik wykorzystał urlop 
w przysługującym mu lub w 
wyższym wymiarze, a u kolej-

nego pracodawcy – w wymiarze 
proporcjonalnym do okresu 
pozostałego do końca danego 
roku kalendarzowego – w razie 
zatrudnienia na czas nie krótszy 
niż do końca danego roku kalen-
darzowego i proporcjonalnym 
do okresu zatrudnienia w danym 
roku kalendarzowym – w razie 
zatrudnienia na czas krótszy niż 
do końca danego roku kalenda-
rzowego. Powyższe oznacza, że 
dotychczasowy pracodawca jest 
w obowiązku udzielić urlopu 
w naturze lub wypłacić jego 
ekwiwalent w wymiarze 
wyznaczonym poprzez iloczyn 
miesięcznego wymiaru urlopu i 
miesięcy przepracowanych przez 
pracownika od początku roku 
kalendarzowego, a do wyniku 
dodać niewykorzystany urlop 
za poprzedni rok. Przykład: 
pracownik posiadający prawo 
do urlopu w wymiarze 26 dni 
rocznie złożył wypowiedzenie ze 
skutkiem rozwiązania stosunku 
pracy na dzień 30 czerwca, 
dodatkowo przysługuje mu 
prawo do 2 dni urlopu za rok 
poprzedni. W takim wypadku 
pracodawca jest w obowiązku 
udzielić pracownikowi urlopu 
w wymiarze 2,16 (miesięczny 
wymiar) x6 (ilość miesięcy prze-
pracowanych od początku roku 
kalendarzowego) +2=13+2=15 
dni. Nowy pracodawca zaś 
udziela urlopu w wymiarze 
stanowiącym różnicę pomiędzy 
urlopem wybranym u poprzed-

niego pracodawcy a urlopem 
należnym (26-13=13). 

Co istotne, pracownikowi, 
który przed ustaniem stosunku 
pracy w ciągu roku kalenda-
rzowego wykorzystał urlop w 
wymiarze wyższym niż wyni-
kający z powyższych obliczeń, 
przysługuje u kolejnego praco-
dawcy urlop w odpowiednio 
niższym wymiarze; łączny 
wymiar urlopu w roku kalen-
darzowym nie może być jednak 
niższy niż wynikający z okresu 
przepracowanego w tym roku 
u wszystkich pracodawców.

Informujemy, że powyższy 
artykuł nie jest opinią ani poradą 
prawną i nie może służyć jako 
ekspertyza przed sądem, urzędem 
czy osobą prywatną. Proszę 
pamiętać, że ze względu na długość 
opracowania artykuł dostarcza 
jedynie informacji ogólnych, które 
w konkretnym przypadku nie mogą 
zastąpić porady prawnej.

Przypominamy, że osoby posia-
dające Ochronę Prawną CDO24 
mogą zawsze, na bieżąco zasięgnąć 
dodatkowych informacji w depar-
tamencie prawnym CDO24 pod 
numerem telefonu 801 00 31 38 
lub 32 43 43 105, który działa 
codziennie od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8.00 do 
16.30. Pozostałe osoby zainte-
resowane posiadaniem ochrony 
prawnej zapraszamy do zapoznania 
się z ofertą CDO24 na stronie 
internetowej www.cdo24.pl.

Bartosz Jakubowski 
CDO24

4 września miną 22 lata od tragicznej śmierci przewodni-
czącego śląsko-dąbrowskiej Solidarności Grzegorza Kolosy, 
przewodniczącego górniczej Solidarności Adama Stepeckiego 
i związkowego kierowcy Jana Tyszkiewicza.

W 22. rocznicę ich śmierci o godz. 8.00 w kościele pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wodzisławiu 
Śląskim odprawiona zostanie msza święta. Po nabożeństwie 
jego uczestnicy przejdą na cmentarz przy ul. Pszowskiej, gdzie 
spoczywa Grzegorz Kolosa. Na grobie przewodniczącego złożą 
kwiaty i zapalą znicze. 

Do udziału w rocznicowym nabożeństwie zapraszamy 
poczty sztandarowe Solidarności oraz wszystkich członków 
i sympatyków związku.

BEA

22. rocznica śmierci 
Grzegorza Kolosy

Harmonogram 
szkoleń 

wrzesień 2015
Miejsce szkoleń: siedziba Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, 
Katowice, ul. Floriana 7.

16 września – Rozwój związku cz. 2 – szko-
lenie doskonalące dla uczestników szkoleń, 
które odbyły się 12-13 lutego oraz 26-27maja.
17-18 września – Rozwój związku.
22-23 września 2015 – Zbiorowe prawo 
pracy.
24-25 września 2015 – Szkolenie dla 
społecznych inspektorów pracy.
28-29 września 2015 – Negocjacje 
– techniki i strategie (szkolenie podstawowe).

30 września-1 października 2015
– Ogólnozwiązkowe.

Więcej informacji:
Agnieszka Lenartowicz-Łysik (Biuro 
Szkoleń), pokój 223, tel. 32 353 84 25 
w. 223, 555, tel. kom. 609 357 320, 
e-mail: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl
Joanna Ciechelska (Sekretariat Ogólny), 
pokój 110, tel./ fax 32 253 78 00, e-mail: 
sekrzr@solidarnosckatowice.pl

Komunikat

Świadczenia dla 
represjonowanych
31 sierpnia 2015 roku weszła w życie ustawa o działaczach 
opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych 
z powodów politycznych. Na jej podstawie uprawnione osoby 
mogą ubiegać się o świadczenia pieniężne. 

Na mocy ustawy uprawnione osoby mogą uzyskać status 
działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjono-
wanej z powodów politycznych. Po potwierdzeniu powyższego 
statusu osoby te zyskają możliwość uzyskania świadczenia 
pieniężnego lub pomocy pieniężnej. 

Wnioski w powyższym zakresie składać należy w Urzę-
dzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 
Zgodnie z ustawą, do wniosku składanego UdsKiOR należy 
dołączyć dowody potwierdzające działalność opozycyjną 
lub doznane represje oraz potwierdzenie prezesa Instytutu 
Pamięci Narodowej, iż osoba ubiegająca się o status działacza 
opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z 
powodów politycznych nie była pracownikiem, funkcjona-
riuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa i 
nie zachowały się dokumenty wytworzone przez nią lub przy 
jej udziale, w ramach czynności wykonywanych przez nią w 
charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy opera-
cyjnym zdobywaniu informacji przez organy bezpieczeństwa 
państwa – czyli, że osoba starająca się o powyższy status nie 
była funkcjonariuszem organów bezpieczeństwa lub TW. 
Niniejsze potwierdzenie prezes IPN wydaje w trybie decyzji 
administracyjnej. Z obowiązku uzyskania potwierdzenia 
zwolnione są osoby posiadające Krzyż Wolności i Solidarności, 
które przeszły już procedurą sprawdzającą w IPN.

Aby uzyskać pomoc w zgromadzeniu dowodów działalności 
opozycyjnej oraz zaświadczenie prezesa IPN, należy zwrócić się 
do IPN z właściwymi wnioskami. Wnioski te można składać, 
kierując się właściwością rzeczową, a nie miejscową. IPN wydaje 
dokumenty potwierdzające działalność opozycyjną lub doznane 
represje w formie kserokopii wybranych akt i przesyła je za pismem 
przewodnim do wnioskodawcy. Jeśli osoba zainteresowana posiada 
dokumenty potwierdzające jej działalność nie musi składać tego 
wniosku. Posiadane dowody potwierdzające działalność opozy-
cjną lub doznane represje nie muszą pochodzić z IPN.

Decyzje administracyjną wydaje bezpośrednio Prezes IPN, 
ale wnioski należy składać we właściwych rzeczowo Oddziałach 
IPN – po przeprowadzeniu kwerend, wnioski wraz z opisem 
dokumentów są przesyłane do Centrali IPN w celu wydania 
decyzji. Jeśli osoba zainteresowana ma nadany KWiS IPN może 
potwierdzić za zgodność z oryginałem kserokopię legitymacji. 

Formularze wniosków do IPN, informacje dotyczące procedur 
oraz numery telefonów kontaktowych można uzyskać na 
stronie internetowej: ipn.gov.pl/opozycja/home

Praktyczne informacje dotyczące uzyskania statusu i upraw-
nień, wzory wniosków oraz numer infolinii można uzyskać na 
stronie internetowej: www.udskior.gov.pl

ŹRÓDŁO: IPN 
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» I O TO NARODZIŁA NAM SIĘ NOWA 
TRADYCJA. Na przełomie sierpnia i 
września przez media tzw. głównego nurtu 
przetacza się fala informacji, o tym, kogo 
nie zaproszono na rocznicowe uroczy-
stości z okazji narodzin Solidarności, a 
kogo zaproszono. Potem fala dementi, że 
wielokrotnie tego czy owego VIP-a zapra-
szano, ale nigdy nie skorzystał. Rzekomo 
niezaproszeni wypłakują się w rękaw 
prowadzącym telewizyjne pyskówki, 
mówiąc o politycznej instrumentali-
zacji rocznicy tamtego sierpnia. Czasami 
któremuś się wypsnie, że w sumie i tak 
by nie przyszedł, bo by go wygwizdano.
Nudne to jak zapiekanka z serem, ale od 
czego jest legendarny, wąsaty przywódca. 
Okazało się,że on rocznicę podpisania 
Porozumień Sierpniowych spędził na 
Czarnym Lądzie, a konkretnie w Gabonie. 
I wtedy Podróżny przypomniał sobie, że 
dziecięciem będąc w latach 80-tych zbierał 
znaczki pocztowe i nawet miał jeden z 
Gabonu. A Gospodzki zaczął nawet żałować, 
że nie zbierał znaczków. I wywiązała się z 
tego całkiem ciekawy dyskusja, ale żadna 
gazeta o tym nie napisała.

» PANI PREMIER EWA Z WIELKIM 
WYSIŁKIEM i poświęceniem pracuje na 
rzecz wyborczego zwycięstwa partii pana 
Jarosława. Wykazuje się przy tym ogromną 
inwencją, inteligencją i taktem. Zgodnie 
z decyzją rządu w roku szkolnych mają 
zniknąć chipsy i cola. Taki pomysł ma 
rząd na walkę z otyłością wśród dzieci. – 
Zrobiłam coś, z czego pewnie nie wszyscy 
będą zadowoleni. Ale zadbałam o to, 

żebyście w poważnym wieku i dojrzałym 
wieku nie byli grubaskami – reklamowała 
tę decyzję doktor Ewa. Ale wygarnęła 
tłuściochom, prawda? Ale niesioła ze 
szczawiem i mirabelkami i tak nie przebije.

» Z CIEKAWOSTEK BĘDĄCYCH 
SYMBOLEM RZĄDÓW kołalicji peło-
-peesel. Powołana jesienią zeszłego roku 
Polska Agencja Kosmiczna niezwykle 
dynamicznie się rozwija, można by rzec 
z prędkością światła. Ma już prezesa, 
17-osobową radę i nawet dyrektora biura 
organizacyjnego. Teraz intensywnie poszu-

kuje pracowników. Ma też centralę w mieście, 
gdzie Lech przez płot skakał. Wkrótce 
otworzy dwa oddziały – w Warszawie i 
Rzeszowie. Ciekawe, ilu pobierających 
pensje z tej agencji po 25 października 
wyleci w kosmos.

» TYMCZASEM MEDIA ALARMUJĄ, 
że szczęśliwiec, który 22 sierpnia trafi ł 35 
mln złotych w Lotto wciąż nie zgłosił się 
po wygraną. Dziwimy się tym alarmom. 
Jak byśmy wygrali 35 baniek, też by nam 
się nigdzie spieszyło. 

PODRÓŻNY&GOSPODZKI

– A dlaczego chce pan kandydować?
– Proszę spojrzeć, co się narobiło w 
naszym kraju! Władze pławią się w 
luksusach, korupcji i nieróbstwie!
– I chce pan z tym walczyć?
– Nie! Chcę w tym uczestniczyć!

***
Teść wchodzi przez furkę do ogródka 
i widzi w oknie domu smutnego 
zięcia. Teść pokazuje jeden kciuk 
„up”, na co zięć z okna obydwa. 
Wtedy teść z pytającą miną robi 
„węża” ręką, a zięć odpowiada tak 
samo, ale dwuręcznie. Na co teść wali 
się w klatkę pięścią, a zięć masuje 
dłonią po brzuchu i obydwaj znikają. 
Tłumaczenie dla kobiet”.
– Mam fl aszkę!
– To mamy dwie!
– Żmija w domu?
– Są obie.
– To co, pijemy na klatce?
– Nie, na śmietniku!

***
– A jak pan zasypia?
– Bez problemu – liczę owce przed 
snem…
– Do której zdąży pan doliczyć, 
zanim pan zaśnie?
– Do trzeciej…
– Tak szybko?
– No, czasami do wpół do czwartej…

***
Teściowa wybiera się gdzieś rowerem. 
A zięć się pyta:
– Gdzie się teściowa wybiera tym 
rowerem?
– A na cmentarz.

– A kto rower przyprowadzi?
***

Pierwsza klasa podstawówki, 
1 września. Rozpoczyna się pierwsza 
lekcja. Nauczycielka się przedstawia: 
– Nazywam się Kowalska, a Wy dzieci?
– A my nie.

***
Facet pyta kolegę:
– Dlaczego Ty zawsze nosisz buty 
za małe o dwa numery?
– Jestem na bezrobociu, mam obrzyd-
liwą żonę, syn ma w szkole same 
pały, teściowa od rana wrzeszczy... 
Jedyną radością w moim życiu jest 
chwila, gdy wieczorem zdejmuję buty.

***
Żona kłóci się z mężem:
– Wy, faceci, myślicie tylko o seksie 
i chlaniu!
– Nieprawda, czasami myślimy też 
o kulturze i sztuce.
– Jakiej kulturze i sztuce?!
– Kulturze picia i sztuce kochania.

***
Rekrutacja na policji. Wchodzi młoda 
kandydatka:
– Ile jest 2 + 2?
– Cztery.
– Dobrze. Kto zabił Kennedy’ego?
– Nie wiem...
– To idź do domu i zastanów się 
nad tym.
Dziewczyna wraca do domu i od 
razu dzwoni do koleżanki:
– I jak? Dostałaś tą pracę?
– No jasne! Dostałam już nawet 
pierwszą sprawę o morderstwo. 

ROZBAWIŁO nas to

Foto: esmem
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