
80 proc.
rodziców sześciolatków 

postanowiło nie posyłać 
swoich pociech do 

pierwszej klasy.

WIĘCEJ » STRONA 5

KATOWICE

Nr 272016

Zarząd Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ Solidarność
Tygodnik bezpłatny
ISSN 1732-3940
www.solidarnosckatowice.pl

25-31.08.2016

abp Wiktor Skworc: Niedziela nie jest 
luksusem, ekskluzywnym zbytkiem dla 
bogatych. Niedziela jest dla każdego, 
jest demokratyczna. » STRONA 6

Andrzej Supron: Jest zbyt mało akcji 
promocyjnych, które uświadamiałyby 
ludziom, jak łatwo można komuś 
uratować życie. » STRONA 5

Już za kilka dni ponad 4 mln uczniów i kilkuset tysięcy nauczycieli rozpocznie nowy rok szkolny. Będzie to 
ostatni rok nauki przed wejściem w życie reformy systemu oświaty szykowanej przez rząd. Jednak na dzieci i pedagogów 
już teraz czekają zmiany.

To będzie ostatni rok szkolny 
przed reformą systemu edukacji
N

ajwiększa zmiana 
to zniesienie obo-
wiązku szkolnego 
dla sześciolatków. 
1 września w szkol-

nych ławkach po raz pierwszy 
obowiązkowo zasiądą tylko dzieci 
siedmioletnie. Kolejna dotyczy 
uczniów klas szóstych szkół pod-
stawowych, którzy w kwietniu 
nie będą musieli przystępować 
do sprawdzianu. Był on obo-
wiązkowy dla wszystkich dzieci 
kończących szkołę podstawową. 
Obejmował zagadnienia z zakresu 
języka polskiego, matematyki i 
języka angielskiego. W nowym 
roku szkolnym pieniądze prze-
znaczone na przygotowanie 
i przeprowadzenie egzaminu 
szóstoklasisty przeznaczone 
zostaną na weryfi kację wyników 
egzaminów maturalnych. Przy-
szłoroczni maturzyści uzyskali 
bowiem prawo do odwoływania 
się do Komisji Arbitrażowej. 

Darmowe podręczniki
W zeszłym roku darmowe 
książki do nauki otrzymały 
dzieci uczące się w klasach I, II 
i IV szkoły podstawowej oraz 
w I klasach gimnazjum. W tym 
na bezpłatne podręczniki mogą 
liczyć także uczniowie klas III 
i V szkół podstawowych oraz 
II gimnazjalnych. Uczniowie 
wszystkich klas objętych dotacją 
otrzymają komplet książek oraz 
podręcznik i ćwiczenia do nauki 
języka obcego. Rodzice będą 
musieli zapłacić za podręczniki 
do przedmiotów nieobowiązko-
wych oraz do etyki lub religii. 
Natomiast rodzice uczniów klas 
VI szkół podstawowych oraz 
klas III gimnazjów sami będą 
musieli sfi nansować zakup szkol-
nych podręczników. Uczniowie 
tych klas darmowe podręczniki 
dostaną dopiero za rok.

Bez godzin karcianych
Ważna zmiana czeka też 
nauczycieli. Od 1 września 
zlikwidowane zostaną tzw. 
godziny karciane. Były to dwie 
dodatkowe lekcje w tygodniu 
w szkołach podstawowych i w 

gimnazjach oraz jedna w szko-
łach ponadgimnazjalnych, które 
nauczyciel musiał przeznaczać 
na pracę z uczniami o specjal-
nych potrzebach edukacyjnych. 
Za tę pracę nie otrzymywał 
wynagrodzenia. W marcu tego 
roku Sejm znowelizował Kartę 
Nauczyciela znosząc godziny 
karciane. Obecnie obowiązuje 
zapis stanowiący, że nauczyciel 
nie powinien pracować dłużej 
niż przez 40 godzin w tygodniu. 
Dotyczy to pensum, które w 
przypadku tzw. nauczycieli 
tablicowych wynosi 18 godzin, 
nauczycieli świetlicy 25 godzin 
i nauczycieli zatrudnionych w 
bibliotekach 30 godzin oraz 
pozostałego czasu przeznaczo-
nego na pracę, czyli przygoto-
wania do zajęć, sprawdzania 

klasówek i prowadzenia zebrań 
z rodzicami.

Przygotowanie do zmian
Zdaniem Lesława Ordona, prze-
wodniczącego Regionalnego 
Sekretariatu Nauki i Oświaty 
NSZZ Solidarność, rozpoczy-
nający się rok szkolny będzie 
bardzo trudny dla nauczycieli. 
W ciągu najbliższych miesięcy 
muszą zostać dopracowane 
szczegóły reformy oświaty, która 
rozpocznie się we wrześniu 
2017 roku. Zakłada ona stop-
niowe wprowadzenie ośmio-
letnich szkół podstawowych, 
zlikwidowanie gimnazjów 
oraz wydłużenie o rok nauki 
w liceach ogólnokształcących 
i technikach. Rewolucja czeka 
też szkolnictwo zawodowe. 

Miejsce trzyletnich szkół zawo-
dowych zajmą szkoły branżowe 
dwustopniowe. – Musimy 
przygotować się do zmian, 
które rozpoczną się w roku 
szkolnym 2017/2018. Jako 
Solidarność będziemy nego-
cjować z minister edukacji Anną 
Zalewską rozwiązania, chroniące 
nauczycieli przed negatywnymi 
skutkami reformy, a przede 
wszystkim przed zwolnieniami 
– zapowiada Lesław Ordon. Jak 
informuje, oprócz negocjacji 
z przedstawicielami MEN, 
stronę społeczną czekają także 
rozmowy z organami prowa-
dzącymi placówki oświatowe 
na temat nowej sieci szkół, która 
powstanie w wyniku reformy 
szkolnictwa. – Powstanie nowej 
sieci szkół będzie wiązało się 

z ruchami kadrowymi. Część 
nauczycieli i pracowników 
administracji przeniesiona 
zostanie do innych placówek. 
Będziemy się starali, by z tego 
powodu nie dochodziło do 
zwolnień – zapowiada Ordon.

Cykliczne rozmowy
Pierwsze spotkanie Rady Krajowej 
Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ Solidarność z minister 
edukacji na temat zapowie-
dzianej reformy oświaty odbyło 
się 22 sierpnia. – Otrzymaliśmy 
zapewnienie ze strony mini-
ster Zalewskiej, że wszystkie 
zmiany w systemie oświaty 
będą negocjowane z oświatową 
Solidarnością oraz że chce ona 
prowadzić dialog na temat 
rozwiązań, które będą korzystne 

dla nauczycieli. Ustaliliśmy, 
że spotkania z przedstawicie-
lami MEN będą odbywały się 
cyklicznie. Kolejne zaplanowane 
zostało na 5 września – zaznacza 
Lesław Ordon.

Konkretne propozycje
Wśród rozwiązań, które związ-
kowcy z Solidarności przedstawią 
szefowej resortu edukacji, znaj-
duje się m.in. zmniejszenie liczby 
uczniów w klasach. Obecnie, 
szczególnie w dużych miastach 
klasy w gimnazjach i szkołach 
ponadgimnazjalnych są przepeł-
nione, liczą ponad 30 uczniów. 
Kolejne propozycje dotyczą m.in. 
przywrócenia nauczycielom 
możliwości wcześniejszego 
przechodzenia na emeryturę. 

AGNIESZKA KONIECZNY

Foto: fl ickr.com/EDUSPACES
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59,3 mld zł 
ma wynieść przyszłoroczna dziura 
budżetowa wynika ze wstępnych założeń 
do ustawy budżetowej na 2017 rok. To 
największy defi cyt w historii. Jednocześnie 
jednak defi cyt sektora fi nansów 
publicznych zostanie utrzymany poniżej 
poziomu 3 proc. PKB, czego wymaga 
Komisja Europejska. W innym przypadku 
wobec Polski zostałaby uruchomiona 
tzw. procedura nadmiernego defi cytu. 
Wzrost PKB ma wynieść w przyszłym roku 
3,6 proc., a nie 3,9 proc., jak wcześniej 
prognozował resort fi nansów. 

LICZBA tygodnia

D
zik jest dziki, dzik jest zły. Dzik ma 
bardzo ostre kły. Kto spotyka w 
lesie dzika, ten na drzewo szybko 

zmyka. Każdy z nas zna ten wierszyk Jana 
Brzechwy. A że warto znać wierszyki dla 
dzieci i pamiętać zawarte w nich nauki 
przekonał się ostatnio pewien grzybiarz z 
Rybnika, który stał się bohaterem sezonu 
ogórkowego w regionalnych i ogólnopol-
skich mediach. Pechowiec zapuścił się w 
poszukiwaniu borowików i kurek na teryto-
rium dzików i na dodatek został przyłapany 
na gorącym uczynku przez sporą watahę. 
Konsekwencje tego spotkania były iden-
tyczne jak w przytoczonym kilka linijek 
wyżej wierszyku. Dziki postanowiły raz 
na zawsze wbić grzybiarzowi do głowy, że 
grzybów z ich lasu zbierać nie wolno i ani 
myślały odejść od drzewa, na którym się 
schronił. Spokojnie czekały pod drzewem 
wiedząc, że delikwent prędzej czy później 
będzie musiał zleźć na dół. Na szczęście dla 
grzybiarza i na nieszczęście dla dzików, facet 
miał przy sobie telefon i wezwał na pomoc 
policję. Dzielne dziki nie dały jednak za 
wygraną i nie przestraszyły się patrolu, 
który po jakimś czasie przyjechał na odsiecz 
grzybiarzowi. Co więcej wataha pogoniła 
i policjantów, którzy musieli schronić się 
w radiowozie. Dopiero posiłki w postaci 
kolejnych funkcjonariuszy policji, straży 
pożarnej i myśliwego z psami skłoniły 
dziki do odwrotu. 

Logika nakazywałaby, aby w całej tej 
historii kibicować grzybiarzowi. Ja jednak 
trzymam stronę dzików i uważam, że 
my ludzie moglibyśmy się od nich wiele 
nauczyć. Dziki podobnie jak wiele innych 
gatunków zwierząt doskonale rozumieją, 
że razem mają większe szanse niż w poje-
dynkę. Nawet najmniejszy warchlaczek 
wie, że w grupie może skuteczniej bronić 
swojego terytorium, zdobywać pożywienie 
i bronić się przed drapieżnikami. Innymi 
słowy trzymając się razem, można lepiej 
dbać o własne interesy. Samotny dzik może 
i pogoniłby na drzewo grzybiarza, jednak 
patrolowi policji raczej nie dałby rady. Wataha 
sprawiła, że cała Polska dowiedziała się, że 

ten kawałek lasu pod Rybnikiem nie należy 
do ludzi tylko do dzików, a na grzyby lepiej 
wybrać się gdzie indziej. 

Znaczna część z nas, ludzi niestety już 
dawno utraciła ten prosty i oczywisty 
instynkt. Różne ideologie od małego tłoczą 
nam do głowy, że liczy się tylko własne 

podwórko, własna kieszeń i własny tyłek, 
a do celu najprościej dojść po głowach 
konkurentów. Sukces odnosi tylko ten, kto 
zdołał pokonać, przechytrzyć lub wyko-
rzystać innych ludzi. Z kolei pojęcie dobra 
wspólnego, odpowiedzialności za drugiego 
człowieka czy zwykłej międzyludzkiej 
solidarności to mrzonki dla frajerów. Jedno-
czyć umiemy się tylko od święta, albo gdy 
dzieje się coś bardzo złego. Wtedy jednak 
najczęściej jest już za późno. 

Pod tym względem dziki są znacznie 
mądrzejsze od nas i pewnie dlatego wolą 
trzymać się od ludzi z daleka. Nieprzy-
padkowo potomkowie tych dzików, które 
zaczęły się zadawać z człowiekiem i dały 
się udomowić to dzisiaj zwykłe świnie. 

TRZECI Z CZWARTĄ:)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: esmem

Dziki doskonale rozumieją, 
że razem mają większe 
szanse niż w pojedynkę. 
Znaczna część z nas, ludzi już 
dawno utraciła ten prosty 
i oczywisty instynkt. 

INNI napisali

Strajk głodowy 
rosyjskich górników

O
d 23 sierpnia ponad stu górników z 
czterech kopalń spółki węglowej King-
koul w mieście Gukovo w obwodzie 

rostowskim w Rosji prowadzi bezterminowy 
strajk głodowy. Domagają się natychmiastowej 
wypłaty zaległych wynagrodzeń, których od 
ponad półtora roku nie otrzymują w należnej 
wysokości. Górnicy zagrozili, że jeśli nie 
dostaną zaległych pieniędzy, to do głodówki 
przystąpią wszyscy pracownicy spółki. 

Jak informują rosyjskie media zaległości 
płacowe spółki Kingkoul wobec 2,2-tysięcznej 
załogi sięgają 300 mln rubli, czyli 17,6 mln 
zł. Rozwiązania problemu nie widać, bo 
przedsiębiorstwo jest w upadłości, więc 
zaległe pensje mogą być wypłacone tylko ze 
środków uzyskanych ze sprzedaży majątku 
fi rmy. Jednak wartość mienia nie pokryje 
zadłużenia wobec górników, ponieważ 
wszystkie kopalnie spółki są w fatalnym 
stanie technicznym. Władze obwodu rostow-
skiego poinformowały, że powinny zostać 
zamknięte, bo zagrażają zdrowiu i życia 
górników. Ich likwidacja może pochłonąć 
nawet 2,2 mld rubli. 

12 sierpnia aresztowany został dyrektor 
generalny Kingkoul. Oskarżony jest m.in. o to, 
że środki spółki przelewał na swój prywatny 
rachunek i na rachunki osób trzecich.

Język polski w 
szkockich szkołach?

R
ząd Szkocji rozważa nauczanie w 
szkołach języka polskiego. Szkocka 
prasa poinformowała, że w ten 

sposób zamierza” zapewnić obywateli Unii 
Europejskiej, w tym Polaków, że pomimo 
decyzji o Brexicie, wciąż są mile widziani 
i doceniani w Szkocji. 

Podczas dyskusji w parlamencie mini-
ster edukacji John Swinney oznajmił, 
że „uważnie się przyjrzy” możliwości 
wprowadzenia języka polskiego do szkół, 
obok innych języków uznawanych za 
„nowożytne obce”, m.in. francuskiego 
i niemieckiego”. – Mam świadomość 
znaczenia polskiej społeczności nawet w 
moim okręgu wyborczym i szkole mojego 
syna – powiedział minister. 

O wprowadzenie nauki języka polskiego 
do szkockich szkół ubiega się m.in. Stowa-
rzyszenie Promocji Języka Polskiego za 
Granicą z siedzibą w Edynburgu. Z raportu 
opracowanego na zlecenie tej organizacji 
wynika, że język polski jest tym językiem 
obcym, który młodzi Szkoci słyszą najczęściej. 

Z szacunków brytyjskiego urzędu staty-
stycznego wynika, że Polacy są największą 
grupą obcokrajowców w Szkocji. W tym 
kraju mieszka ich około 70 tys., z czego 
12 tys. to dzieci. 

Na garnuszku 
u rodziców

M
łodzi Polacy coraz dłużej pozo-
stają na utrzymaniu rodziców 
– wynika z raportu Instytutu 

Millward Brown, opracowanego na 
zlecenie Krajowego Rejestru Długów 
Biura Informacji Gospodarczej S.A. 

Stwierdzono w nim, że ponad 40 
proc. ankietowanych, którzy ukończyli 
50 lat zadeklarowało, że co miesiąc daje 
pieniądze swoim dorosłym dzieciom lub 
wnukom. Poniżej 100 zł wydaje na ten cel 
12 proc. badanych, 17 proc. daje dzieciom 
i wnukom co miesiąc od 100 zł do 400 
zł. 13 proc. ankietowanych wspiera ich 
kwotami powyżej 400 zł. Ponad 40 proc. 
osób powyżej 50. roku życia przyznało 
również, że wciąż mieszka z nimi ich dorosłe 
potomstwo. W jednym gospodarstwie 
domowym razem ze swoimi dorosłymi 
dziećmi mieszka aż 34 proc. badanych. 
8 proc. ankietowanych mieszka razem 
z dorosłymi wnukami. Podstawowym 
powodem ich wspólnego zamieszkiwania 
są względy ekonomiczne. 

Najwięcej osób pomagających doro-
słym dzieciom i wnukom, bo aż 72 proc. 
mieszka w woj. podkarpackim. Na Śląsku 
odsetek ten wynosi 61 proc.

OPRAC. BG

KRÓTKO

36. rocznica podpisania 
Porozumień Sierpniowych
» 31 SIERPNIA W GDAŃSKU ODBĘDĄ SIĘ 
UROCZYSTE OBCHODY 36. rocznicy podpisania 
Porozumień Sierpniowych. W uroczystościach weźmie udział 
Prezydent RP Andrzej Duda. Organizatorem obchodów jest 
Komisja Krajowa NSZZ Solidarność oraz Zarząd Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S”.
Obchody rozpoczną się o godz. 14.00 w historycznej Sali 
BHP Stoczni Gdańskiej, gdzie 31 sierpnia 1980 roku 
sygnowane zostało Porozumienie Gdańskie. Następnie 
uczestnicy uroczystości przejdą pod Bramę nr 2 Stoczni 
Gdańskiej, gdzie ok. godz. 15.45 rozpocznie się wspólna 
modlitwa oraz złożone zostaną kwiaty. Modlitwę poprowadzi 
metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź. O godz. 17.00 
w Bazylice św. Brygidy pod przewodnictwem metropolity 
gdańskiego odprawiona zostanie uroczysta msza święta.
Porozumienia Sierpniowe obejmują 4 porozumienia 
podpisane przez strajkujących robotników i komunistyczne 
władze PRL na przełomie sierpnia i września 1980 roku. 
Były to kolejno: Porozumienie w Szczecinie sygnowane 
30 sierpnia, Gdańskie podpisane następnego dnia, 
Jastrzębskie podpisane 3 września oraz Katowickie, które 
podpisane zostało 11 września w Hucie Katowice. W wyniku 
Porozumień Sierpniowych m.in. powstał NSZZ Solidarność, 
zagwarantowano Polakom prawo do strajku i ograniczono 
cenzurę. Historyczne porozumienia podpisane w 1980 roku 
rozpoczęły drogę do odzyskania przez Polskę suwerenności.

Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom
» DO 15 PAŹDZIERNIKA KOMISJA KRAJOWA 
NSZZ SOLIDARNOŚĆ przyjmuje zgłoszenia do IX edycji 
konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Jego celem 
jest promowanie dobrych praktyk w zakładach pracy. Do 
zgłaszania kandydatur fi rm, przestrzegających prawa pracy 
i realizujących idee dialogu społecznego, uprawnione 
są zakładowe organizacje związkowe NSZZ Solidarność. 
Kandydatury mogą też zgłaszać zarządy przedsiębiorstw, pod 
warunkiem, że zostały poparte przez organizację związkową. 
O wyborze laureatów zdecyduje Komisja Certyfi kacyjna, 
w skład której wchodzą przedstawiciele Solidarności, 
Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP i Prezydent RP, który 
objął konkurs honorowym patronatem. – Kryteriami, które 
weźmiemy pod uwagę, m.in. jest preferowanie stałego 
zatrudnienia i przestrzeganie bezpieczeństwa i standardów 
pracy. Ważne też, by pracownicy mieli nieskrępowaną 
możliwość tworzenia w zakładzie związków zawodowych 
– informuje Ewa Zydorek, sekretarz KK NSZZ Solidarność.
Zakłady wyróżnione certyfi katami PPP mają prawo do 
posługiwania się nimi przez trzy lata. Mogą też stracić 
certyfi kat w przypadku łamania praw pracowniczych i 
zasad dialogu społecznego. 
Ankiety zgłoszeniowe należy przesyłać na adres:
Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, Wały Piastowskie 24, 
80-855 Gdańsk, z dopiskiem: Certyfi kat „Pracodawca 
Przyjazny Pracownikom” lub pocztą elektroniczną na adres: 
certyfi kat@solidarnosc.org.pl.

AK, BG
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Związkowcy z KWK Krupiński apelują do premier Szydło 
Reprezentatywne związki 
zawodowe z KWK Krupiński w 
Suszcu sprzeciwiają się decyzji 
zarządu Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej dotyczącej przeka-
zania tej kopalni do Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń. 
Związkowcy wystosowali w 
tej sprawie list do premier 
Beaty Szydło. 

W piśmie skierowanym 
do szefowej rządu przedsta-
wiciele organizacji związko-
wych działających w KWK 
Krupiński podkreślili, że 
decyzja  zarządu JSW w 
sprawie przekazania kopalni 
do SRK jest nieuzasadniona 
i sprzeczna z deklaracjami 
polityków partii rządzącej oraz 
że została podjęta bez konsul-
tacji ze stroną społeczną. 
Związkowcy zaznaczyli, że 
wedle wcześniejszych wypo-
wiedzi polityków Prawa i 
Sprawiedliwości jedynymi 
przesłankami do zamykania 
kopalń mogą być sczerpanie 
złoża lub trudne warunki 
geologiczno-górnicze zagra-
żające bezpieczeństwu pracy 
górników. W ich ocenie w 
przypadku kopalni Krupiński, 
żadna z tych przesłanek nie 
została spełniona. 

Zdaniem reprezentantów 
związków zawodowych 
obecna trudna sytuacja fi nan-
sowa kopalni została spowo-

dowana przez niewłaściwe 
decyzje poprzedniego zarządu 
i nietrafi one inwestycje. Z 
kolei działania, które obecny 

zarząd spółki planuje podjąć w 
kopalni określili jako „jawnie 
niegospodarne”. Chodzi m.in. 
o zapowiedź zakończenia 

biegu dwóch ścian przed ich 
wyczerpaniem technicznym, 
przerwanie prac związanych 
z uruchomieniem nowej 
ściany, choć inwestycje z 
tym związane pochłonęły 
ok. 5 mln zł oraz zakończenie 
zrealizowanych na poziomie 
80 proc., robót przygotowaw-
czych na ścianie, która miała 
być eksploatowana od maja 
przyszłego roku. 

W ocenie związkowców 
wyeksploatowanie nowych 
ścian przyniosłoby Jastrzeb-
s k i e j  S p ó ł c e  Wę g l o w e j 
wymierne korzyści ekono-
miczne w postaci zysku 
na poziomie 360 mln zł. 
– Kopalnia ma przygotowaną 
infrastrukturę techniczną 
(wydano już pieniądze w 
ramach inwestycji) do rozcinki 
kolejnych dwóch ścian, każda 
z nich potrafi  wygenerować 
zysk w kwocie 120 mln zł 
– czytamy w piśmie podpi-
sanym przez liderów NSZZ 
Solidarność, ZZ Kadra JSW 
S.A. KWK Krupiński oraz ZZ 
Kadra-Solidarność 80 JSW 
S.A. KWK Krupiński. 

Decyzję o przekazaniu 
kopalni Krupiński do Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń zarząd 

Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
podjął 8 sierpnia. Procedura 
przeniesienia kopalni do SRK 
ma potrwać do końca stycznia 
2017 roku. W komunikacie 
opublikowanym na stronie 
internetowej spółki podkre-
ślono, że przeprowadzona 
przez spółkę analiza wykazała 
że KWK Krupiński znajduje 
się w stanie trwałej nieren-
towności a przeanalizowane 
scenariusze nie wykazują 
możliwości odzyskania jej 
w przyszłości. Zarząd JSW 
zapowiedział również, że 
większość z liczącej 2,2 tys. 
osób załogi KWK Krupiński 
znajdzie pracę w innych 
kopalniach należących do 
spółki, a pozostali skorzystają 
z osłon socjalnych. 

Kopalnia Krupiński była 
budowana w latach 1976-
1983. Jej złoża znajdują się 
na terenie gminy Suszec 
oraz miast Żory i Orzesze. 
Obszar górniczy kopalni 
to blisko 34 km kw., a tzw. 
operatywne, czyli możliwe 
do wydobycia zasoby węgla 
to ok. 40 mln ton. Kopalnia 
ma koncesję na wydobycie 
węgla do 2021 roku. 

ŁK

Zgoda strony społecznej na wygaszenie wydobycia na Ruchu Śląsk będzie możliwa dopiero po sczerpaniu 
wszystkich udostępnionych obecnie złóż – powiedział 23 sierpnia Piotr Bienek, szef Solidarności w KWK Wujek Ruch 
Śląsk po spotkaniu z zarządem Katowickiego Holdingu Węglowego w sprawie przyszłości rudzkiej części kopalni Wujek.

Najpierw sczerpać udostępnione złoża

Foto: commons.wikimedia.org/geo573

Z
arząd przedstawił 
nam propozycję, 
zgodnie z którą 
proces wygaszania 
Ruchu Śląsk miałby 

się rozpocząć, gdy tylko 
zakończy się wydobycie na 
już uruchomionych ścianach. 
My stoimy na stanowisku, 
że najpierw należy również 
sczerpać wszystkie udostęp-
nione złoża, które obecnie przy-
gotowywane są do rozpoczęcia 
eksploatacji. W ten sposób 
pieniądze zainwestowane w 
roboty przygotowawcze nie 
zostaną zmarnowane, a zarząd 
KHW zyska czas, aby spokojnie 
uzgodnić ze związkami zawo-
dowymi kwestie społeczne 
związane z likwidacją kopalni. 
Dla nas najważniejsze jest 
zabezpieczenie interesów 
pracowników – podkreśla 
Piotr Bienek.

Kolejne spotkanie zarządu 
KHW ze związkami zawodo-
wymi działającymi w rudzkiej 
części kopalni Wujek zapla-
nowano na środę 31 sierpnia. 
– Zarząd zobowiązał się, że 
do tego czasu przeprowadzi 
analizy ekonomiczne doty-
czące naszej propozycji, które 
będą podstawą do dalszych 
negocjacji. Nie zgadzamy się, 
aby likwidować Śląsk z dnia 
na dzień i zostawić złoża, do 
których nikt już nigdy nie 
powróci – informuje prze-

wodniczący Solidarności w 
kopalni Wujek Ruch Śląsk.

W poniedziałek 22 sierpnia 
związki zawodowe działające 
na Ruchu Śląsk kopalni Wujek 

zorganizowały masówki infor-
macyjne dla załogi. Związ-
kowcy podkreślali, że atmo-
sfera wśród górników jest 
bardzo napięta. Powodem 

niepokoju załogi są działania 
podejmowane przez dyrekcję 
kopalni i zarząd spółki mogące 
świadczyć o tym, że jest ona 
przygotowywana do szybkiej 

likwidacji. Chodziło m.in. o 
wycofanie kombajnu ze ściany, 
na której wydobycie miało 
ruszyć jeszcze w tym roku 
oraz wstrzymanie sprzedaży 

węgla ze zwałów. – Ludzie 
widzą co się dzieje na kopalni 
i boją się o swoje miejsca pracy 
– zaznacza Bienek. 

Związkowcy zażądali od 
władz KHW przedstawienia 
jednoznacznych planów doty-
czących przyszłości kopalni 
oraz harmonogramu jej 
dalszego funkcjonowania. 
Jak podkreśla Piotr Bienek 
likwidacja kopalni Śląsk 
będzie sporym problemem 
nie tylko dla jej pracowników, 
ale również dla Rudy Śląskiej. 
– W tym mieście trwa proces 
łączenia i trudnej restruktu-
ryzacji należących do Polskiej 
Grupy Górniczej kopalń Biel-
szowice, Halemba-Wirek i 
Pokój. Jeśli dodatkowo miasto 
straci kopalnię Śląsk koszty 
społeczne mogą być nie do 
udźwignięcia – wskazuje szef 
Solidarności na Ruchu Śląsk 
kopalni Wujek.

Rudzka cześć kopalni Wujek 
jako jedyna w Katowickim 
Holdingu Węglowym posiada 
w 100 proc. złoża węgla kokso-
wego, którego eksploatacja jest 
obecnie znacznie bardziej opła-
calna niż w przypadku węgla 
energetycznego. Kopalnia 
Wujek składająca się z Ruchu 
Wujek w Katowicach oraz 
Ruchu Śląsk w Rudzie Śląskiej 
zatrudnia łącznie ok. 3,1 tys. 
pracowników.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: commons.wikimedia.org/Omega933
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Jak informuje Grzegorz Górski, 
szef zakładowej Solidarności, 
jest to pierwszy od siedmiu 
lat wzrost płac w firmie. 
– Pracownicy długo czekali 

na te podwyżki i na pewno będą 
zadowoleni z ich wysokości, tym 
bardziej że podniesienie stawek 
zasadniczych pociągnie za sobą 
podwyższenie pozostałych skład-
ników wynagrodzeń. To powinno 
znacząco wpłynąć na poprawę 
sytuacji materialnej pracowników 
i ich rodzin, bo zarobki w fi rmie nie 
są wysokie, średnia płaca wynosi 
ok. 2,2 tys. zł brutto – mówi prze-
wodniczący. Zaznacza, że wysokość 
podwyżek dla poszczególnych 
pracowników uzależniona została 
od ich zaangażowania w pracę.

Dodaje, że negocjacje płacowe 
z pracodawcą były długie i trudne, 
ale stronie związkowej udało się 
wprowadzić zapis o podwyżkach 
wynagrodzeń do Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy. Pod 
koniec lipca zmiany w tym doku-
mencie zarejestrowała Państwowa 
Inspekcja Pracy.

Podkreśla, że podczas rozmów 
związkowcom udało się obronić 
dodatki za pracę w warunkach 
szkodliwych, które wynoszą od 
3 do 9 proc. płacy minmalnej.  
– W zamian za podwyżki płac 
zarząd spółki dążył do zlikwi-
dowania tych dodatków, ale nie 
zgodziliśmy się na takie rozwią-
zanie – dodaje przewodniczący 
zakładowej Solidarności.

W mysłowickim ZOM zatrud-
nionych jest ok. 100 pracowników. 
Do Solidarności, będącej jedynym 
związkiem zawodowym w fi rmie, 
należy już ponad 30 proc. załogi. W 
ciągu ostatnich dwóch lat uzwiązko-
wienie w zakładzie systematycznie 
wzrasta. – Ludzie sami przekonują 

się, że warto należeć do związku. 
Widzą, że jesteśmy partnerem 
pracodawcy do rozmów i możemy 
mieć wpływ na to, co dzieje się w 
firmie i ma znaczenie dla załogi 
– podkreśla Górski.

W jego ocenie jedną z najpil-
niejszych kwestii w najbliższych 

miesiącach będzie przeprowadzenie 
badań stanowisk pracy pod kątem 
wydatku kalorycznego. – Jeżeli 
okaże się, że są takie stanowiska, 
na których pracownikom należą się 
posiłki regeneracyjne, to na pewno o 
nie wystąpimy – zapowiada Górski.

AGNIESZKA KONIECZNY

Pierwsze podwyżki od 7 lat

Wynagrodzenia zasadnicze w Zakładzie Oczyszczania Miasta w Mysłowicach 
wzrosły od 8 do 15 proc. Poprawę płac pracownicy fi rmy odczują na początku września, 
gdy na ich konta wpłynie wypłata ze sierpień.

Foto: pixabay.com/CC0

KRÓTKO

Ostatni tydzień 
zbiórki podpisów
» DO KOŃCA SIERPNIA ZBIERANE 
BĘDĄ PODPISY pod obywatelskim 
projektem ustawy o ograniczeniu 
handlu w niedziele. Aby projektem zajął 
się Sejm, musi go poprzeć co najmniej 
100 tys. obywateli. 
– Rozpoczynamy ostatni tydzień zbierania 
podpisów pod projektem. Gorąco apeluję 
do tych wszystkich, którzy zaangażowali 
się w akcję, aby nie czekać do ostatniej 
chwili i już teraz przesyłać listy z 
podpisami na adres Komitetu Inicjatywy 
Ustawodawczej – mówi Alfred Bujara, 
przewodniczący handlowej Solidarności. 
Przygotowany przez Solidarność projekt 
ustawy o ograniczeniu handlu w 
niedziele zakłada liczne wyjątki. Czynne 
w tym dniu będą mogły być m.in. stacje 
benzynowe, piekarnie, sklepy usytuowane 
na dworcach kolejowych i lotniskach 
czy kioski z prasą. Handlować będą 
mogły również małe, osiedlowe sklepy 
pod warunkiem, że za ladą stanie ich 
właściciel. To właśnie drobni sklepikarze 
mają obok pracowników handlu 
najbardziej skorzystać dzięki nowym 
przepisom. W ustawie znalazł się również 
zapis dotyczący ustanowienia siedmiu 
tzw. niedziel handlowych w ciągu 
roku. Sklepy mają być czynne m.in. w 
niedziele poprzedzające Boże Narodzenie 
oraz Wielkanoc, a także w okresach, w 
których organizowane są wyprzedaże. 
Autorzy projektu uzasadniają, że 
ograniczenie handlu w niedziele nie 
spowoduje spadku obrotów sklepów i 
tym samym zwolnień pracowników. Jak 
wynika z ich analiz, w początkowym 
okresie po wprowadzeniu nowych 
przepisów obroty w handlu nawet 
wzrosną.

Bonus z okazji 
Dnia Energetyka
» NAGRODĘ Z OKAZJI DNIA ENER-
GETYKA otrzymają na początku września 
wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa 
Węglokoks Energia Nadwiślańska Spółka 
Energetyczna w Brzeszczach. Jej wartość 
wynosić będzie 130 proc. wynagrodzenia 
danego pracownika. 
Wypłatę nagrody gwarantuje Zakładowy 
Układ Zbiorowy Pracy, obowiązujący w 
spółce do końca 2016 roku. Jak informuje 
Dariusz Gierek, przewodniczący zakłado-
wej Solidarności, będzie to najprawdo-
podobniej ostatnia nagroda dla pracow-
ników z okazji ich branżowego święta 
wypłacona w tej formie. Dodaje, że do 
tej pory otrzymywali ją od 1998 roku, w 
którym zaczął obowiązywać dotychcza-
sowy ZUZP. 31 grudnia 2015 roku układ 
został wypowiedziany przez pracodawcę. 
– Aktualnie wspólnie z zarządem pracu-
jemy nad nowym ZUZP, który w spółce 
miałby obowiązywać od 1 stycznia 2017 
roku. Jednak mimo naszych zabiegów 
pracodawca nie wyraża woli, by na 
dotychczasowych zasadach utrzymać w 
nim nagrodę z okazji Dnia Energetyka. 
Proponuje, by została ona podzielona 
na 12 miesięcy. Pracownicy mieliby ją 
dostawać w formie comiesięcznej premii 
– mówi Dariusz Gierek. 
Węglokoks Energia NSE w Brzeszczach 
zatrudnia 160 pracowników. Zakład 
produkuje i dostarcza energię cieplną dla 
zakładów przemysłowych i odbiorców 
indywidualnych na terenie Brzeszcz oraz 
okolicznych miejscowości.

BG, ŁK

Solidarność w CMC Poland wynegocjowała 
wyższe płace i gwarancje zatrudnienia
Wzrost płac zasadniczych wszyst-
kich pracowników CMC Poland 
w Zawierciu o 100 zł brutto od 1 
września, dodatkowa pula na indy-
widualne podwyżki uzależnione od 
oceny pracy oraz zwiększenie o 6 
proc., czyli średnio o około 720 zł 
brutto dodatkowej premii kwartalnej 
w przypadku osiągnięcia 120 proc. 
zakładanego kwartalnego wyniku 
fi nansowego – to podstawowe posta-
nowienia porozumienia płacowego 
zawartego w tej hutniczej spółce 
11 sierpnia.

Jak poinformował przewodni-
czący Solidarności w CMC Poland 
Henryk Zwolan, który w imieniu 
strony społecznej prowadził nego-
cjacje z zarządem spółki, podwyżce 
wynagrodzeń towarzyszą gwarancje 
zatrudnienia dla pracowników 
zawierciańskiej huty. – Zapewnienie 
stabilnych miejsc pracy zawsze jest 
naszym celem i to na wniosek NSZZ 
Solidarność dyrekcja przystała na 
wprowadzenie gwarancji zatrudnienia. 
Jest to szczególnie ważne w sytuacji 
zmian w organizacji produkcji na 
jednym z wydziałów, jakie planowane 
są w naszym zakładzie – podkreślił 
przewodniczący zaznaczając jedno-
cześnie, że dzięki staraniom związku 

pracownicy huty mają zapewniony 
coroczny, stabilny wzrost zarobków, 
realizowany poprzez zwiększanie i 
wyrównywanie stawek oraz podwyż-
szanie widełek płacowych.

Dodał też, że dzięki wcześniej 
zawartym przez Solidarność porozu-
mieniom z pracodawcą pracownicy 

CMC Poland mają w przyszłym roku 
zapewniony wzrost premii urlopowej 
(wakacyjnej) i świątecznej do 2 tys. 
zł brutto, czyli każdej o 150 zł oraz 
zwiększenie tzw. małego hutnika, 
czyli wypłacanego w maju regula-
minowego dodatku z okazji Dnia 
Hutnika, z 444 zł do 480 zł brutto.

Produkująca wyroby walco-
wane, głównie pręty zbrojeniowe 
żebrowane, pręty okrągłe, płaskow-
niki, walcówkę przemysłową i 
jakościową huta CMC Poland w 
Zawierciu zatrudnia około 1,8 tys. 
pracowników.

BEA

Foto: pixabay.com/CC0
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Z Andrzejem Supronem, zapaśnikiem, mistrzem świata i Europy, wicemistrzem olimpijskim oraz ambasadorem 
Fundacji Kropla Życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej rozmawiała Agnieszka Konieczny

Oddawanie krwi jest proste

Rodzice zdecydowali: sześciolatki zostają w przedszkolach
Aż 80 proc. dzieci sześcioletnich 
zostanie w przedszkolach. Zdecy-
dowana większość rodziców 
postanowiła nie posyłać swojego 
dziecka do pierwszej klasy. 
Wybór umożliwiła im noweli-
zacja ustawy o systemie oświaty 
ze stycznia tego roku, która 
zniosła obowiązek szkolny dla 
sześciolatków. 

Z informacji przekazywanych 
przez Minister Edukacji Naro-
dowej Annę Zalewską wynika, 
że 1 września po raz pierwszy 
naukę w pierwszej klasie szkoły 
podstawowej rozpocznie tylko 
200 tys. dzieci. To mniej, niż w 
poprzednich latach. – 80 proc. 
rodziców zdecydowało, że to 
przedszkole, a nie szkoła, jest 
lepszym miejscem do nauki 
dla dziecka w tym wieku. To 
pokazuje, że ta zmiana była 

bardzo potrzebna – podkreśla 
Małgorzata Lusar z Fundacji 
Rzecznik Praw Rodziców.

Jedną z osób, które postano-
wiły nie posyłać swoich dzieci 
do pierwszej klasy, jest pani 
Anna, mama bliźniąt. – Moje 
dzieci urodziły się pod koniec 
roku, we wrześniu jeszcze nawet 
nie będą miały skończonych 
sześciu lat i na pewno byłoby 
im dużo trudniej, niż innym 
uczniom w klasie. Nie chciałam 
też, by spędzały czas po lekcjach 
na świetlicy. Będę je mogła 
odbierać dopiero po godz. 16. 
W przedszkolu, czekając na 
mnie mogą się bawić lub odpo-
czywać – mówi.

Powtórzą klasę
Nowelizacja ustawy wprowadziła 
także możliwość powtórzenia 

pierwszej klasy przez dziecko, 
które w ubiegłym roku szkolnym 
w wieku 6 lat rozpoczęło naukę 
szkolną. Według szacunków 
samorządów decyzję o pozosta-
wieniu dziecka na drugi rok w 
pierwszej klasie podjęło aż 45 
tys. rodziców. – Wielu rodziców 
obserwując swoje dzieci doszło 
do wniosku, że lepiej będzie, 
gdy dojrzalsze i lepiej przygo-
towane na szkolne wyzwania, 
jeszcze raz rozpoczną naukę 
w pierwszej klasie – dodaje 
Małgorzata Lusar. Podkreśla, 
że większość sześciolatków nie 
jest emocjonalnie przygotowana 
na pójście do szkoły, dzieci w 
tym wieku mają tez problemy 
z radzeniem sobie ze stresem. 

Powtarzanie pierwszej klasy 
stawia dziecko w trudnej sytu-
acji, ale nie zawsze musi ozna-

czać traumę. W sposób, w jaki 
do tego podejdzie, zależy od 
komunikatów przekazanych 
przez rodziców i nauczycieli. – 
Trzeba zrobić to tak, by dziecko 
nie czuło się winne, wytłuma-
czyć, że przyczyną tej sytuacji 
są złe przepisy, które nakazy-
wały posłanie sześciolatka do 
szkoły – dodaje. 

Spychane do zerówek
Podczas rekrutacji do szkół 
podstawowych i przedszkoli 
do Fundacji Rzecznik Praw 
Rodziców docierały sygnały 
dotyczące przerzucania przez 
samorządy sześciolatków z 
przedszkoli do zerówek prowa-
dzonych przy szkołach. Jest to 
korzystniejsze rozwiązanie niż 
rozpoczęcie nauki w pierwszej 
klasie przez sześciolatka, który 

nie osiągnął gotowości szkolnej. 
Jednak nie wszystkie szkoły 
odpowiednio przygotowały 
pomieszczenia dla dzieci sześcio-
letnich. – Brakuje standaryzacji 
warunków przedszkolnych i 
dlatego zbyt wiele dzieci prze-
bywa w warunkach nieodpo-
wiednich dla ich wieku. Szkoda, 
że samorządy w zbyt małym 
stopniu  skorzystały z możliwości, 
jaką daje ustawa, by nawiązać 
współpracę z przedszkolami 
niepublicznymi. W ten sposób 
można było w prosty sposób 
rozwiązać problem związany z 
pomieszczeniem w przedszko-
lach wszystkich małych dzieci 
– zaznacza Małgorzata Lusar.
 
Podstawy programowe
Zwraca uwagę na niewielkie, 
ale pozytywne zmiany, które 

zostały wprowadzone do 
podstaw programowych w 
nauczaniu dzieci sześcioletnich 
oraz uczniów klas pierwszych. 
Sześciolatki będą uczyły się 
czytać i liczyć oraz będą przy-
gotowywane do nauki pisania. 
Natomiast podstawa progra-
mowa w pierwszych klasach 
została lepiej dostosowana do 
możliwości siedmiolatków i 
dzieci sześcioletnich, które 
osiągnęły gotowość szkolną. 
– To krok w dobrą stronę, ale 
bardzo liczymy na to, że prace 
nad podstawami programo-
wymi będą kontynuowane. 
Pedagodzy i metodycy, z 
którymi współpracujemy, 
wskazują na istniejące w nich 
luki i potrzebę głębszych zmian 
– dodaje Lusar.

AGA

Od wielu lat aktywnie anga-
żuje się Pan w działalność 
charytatywną, m.in. w zbiórkę 
krwi organizowaną przez 
Fundację Kropla Życia im. 
Agaty Mróz-Olszewskiej. 
Skąd u sportowca bierze się 
tak ogromna chęć pomagania 
innym?

– Akcent sportowy jest tutaj 
bardzo silny. Fundacja Kropla 
Życia powstała w smutnych 
okolicznościach. Agata Mróz-
-Olszewska była wspaniałą 
dziewczyną. Wprawdzie nie 
znałem jej osobiście, ale kole-
gowałem się z jej trenerem 
śp. Andrzejem Niemczy-
kiem. Mieczysław Barański, 
jeden z założycieli Fundacji 
imienia Agaty, wiedział, że 
lubię angażować się charyta-
tywnie i pomagać innym, więc 
zaprosił mnie do współpracy. 
Jestem dumny z faktu, że 
mogłem zostać ambasadorem 
tak szczytnej akcji, jaką jest 
zbieranie krwi – daru życia. 
Nie może być nic bardziej 
godnego, niż świadomość, że 
w ten sposób można komuś 
uratować życie. Oddawanie 
krwi, pomaganie dzieciom, 
czy próba rozbudzenia chęci 
angażowania się w zajęcia 
sportowe są elementami, 
które sprawiają, że mamy 
satysfakcję z tego co robimy. 
Podświadomie wiemy, że są 
to rzeczy dobre dla innych. 
Dobrze się dzieje, że amba-
sadorami tego typu przedsię-
wzięć stają się sportowcy, że 
poprzez znane postaci próbuje 
się promować ważne cele. 
O tym, że trzeba oddawać 
krew wiedzą wszyscy, nawet 
małe dzieci. W praktyce 
wygląda to jednak inaczej, 
wciąż jest  jej  za mało. 
Dlaczego tak się dzieje?

– Jest zbyt mało akcji 
promocyjnych, które uświa-
damiałyby ludziom, jak łatwo 
można komuś uratować życie, 
że oddawanie krwi jest bardzo 
proste. Ludzie myślą o tym, jak 
o czymś skomplikowanym, a 
jest to całkowicie bezpieczne 
i bezbolesne. W tej chwili igły 
są tak cienkie, iż momentu 
ukłucia praktycznie nie zauwa-
żamy. Strach przed nim jest 
znacznie większy. Niewy-
starczająca jest też infor-
macja dotycząca punktów 

zbiórki krwi. Gdybyśmy 
spytali przypadkową osobę, 
w którym miejscu można 
to zrobić, to zaczęłyby się 
schody. Może nawet chcia-
łaby ona zostać krwiodawcą, 
ale nie wiedziałaby dokąd 
pójść. Zbyt mała jest także 
wiedza na temat pozytywnych 
skutków dzielenia się krwią, 
a przecież kryje się za nim 
nieprawdopodobne uczucie 
wspaniałego czynu, jakim jest 
przekazanie drugiemu czło-
wiekowi największego daru.

Czyli najtrudniej się prze-
łamać i zrobić pierwszy krok...

– Tak. Gdy człowiek zdecy-
duje się oddać krew przekona 
się, że nie stanowi to żadnego 
problemu i nie przynosi bólu. 
Dostrzeże też inne osoby anga-
żujące się w podobne akcje, 
przyjeżdżające na wspólne 
imprezy sportowe, integrujące 
się i tworzące pewną społecz-
ność. To może zachęcić do 
jeszcze większej aktywności 
oraz do namawiania innych 
do pomocy, bo krwi nadal 
jest za mało.
Może to  mnie j  i s totna 
kwestia, ale osoba oddająca 
krew także osiąga pewne 
korzyści...

– Dlaczego? O tym także 
należy rozmawiać. W ten 
sposób możemy skontrolować 
własny organizm. Nie ma 
lepszego informatora o jego 
stanie, niż krew. Badając ją 
można wykryć wszystkie 
dolegliwości i niedomagania. 
Człowiek nie zawsze ma chęć, 
by pójść do lekarza, nie zawsze 
ma świadomość, że powinien 
zostać przebadany. Oddając 
krew otrzymuje informację 
o swoim zdrowiu.

Foto: chelatacja.manifo.com

Warto pomagać
Fundacja Kropla Życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej 
założona została w 2010 roku. Jej statutowym celem 
jest pomoc osobom cierpiącym na nowotwory krwi 
oraz choroby pokrewne. Poprzez akcję „Podaruj innym 
cząsteczkę siebie” Fundacja stara się popularyzować 
wiedzę na temat krwiodawstwa, krwiolecznictwa i prze-
szczepu szpiku kostnego oraz zachęcać do oddawania 
krwi. Jednym z przedsięwzięć Fundacji jest organizacja 
memoriału siatkarskiego pamięci Agaty Mróz-Olszew-
skiej. Kolejny, V odbędzie się w dniach 30 września 
– 2 października 2016 roku w Dąbrowie Górniczej. 
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36. rocznica podpisania 
Porozumienia Jastrzębskiego

Jastrzębie-Zdrój, 
3 września 2016 roku

godz. 10.00 – uroczysta msza święta w 
kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki 
Kościoła, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1A.

godz. 12.00 – uroczystości pod pomnikiem 
Porozumienia Jastrzębskiego, plac przy kopalni 
Zofi ówka (d. Manifest Lipcowy).

36. rocznica podpisania 
Porozumienia Katowickiego

Dąbrowa Górnicza, 
ArcelorMittal Poland S. A., 

12 września 2016 roku

godz. 10.00 – uroczysta msza święta w 
sanktuarium św. Antoniego z Padwy, Dąbrowa 
Górnicza-Gołonóg, ul. Kościelna 20.

godz. 11.30 – modlitwa oraz złożenie kwiatów 
pod Krzyżem znajdującym się za bramą 
główną ArcelorMittal Poland S.A. Następnie 
uroczystości pod Pomnikiem Porozumienia 
Katowickiego.

Kalendarium 
obchodów w regionie

W sierpniu 1980 roku żony strajkujących robotników najbardziej obawiały 
się, że podczas podczas protestów może dojść do rozlewu krwi. Na duchu 
podtrzymywała je wiara w to, że ich mężowie walczą o lepszą, godną przyszłość. 

Bały się, ale wierzyły
Ja i moje dzieci zdawaliśmy 

sobie sprawę, dlaczego ludzie 
w całej Polsce rozpoczęli 
strajki. Bo nie mogli już dłużej 
znieść zła komunizmu i 

wielkich nierówności społecznych. 
Wiedzieliśmy, że przyszedł czas 
na zmiany – mówi Halina Warda, 
żona pana Leonarda, który w 
sierpniu 1980 roku brał udział w 
strajku w Fabryce Zmechanizowa-
nych Obudów Ścianowych Fazos 
w Tarnowskich Górach.

Śląsk strajkuje
To właśnie Fazos był pierwszym 
zakładem na Górnym Śląsku, gdzie 
w sierpniu 1980 roku robotnicy 
rozpoczęli strajk i poparli 21 postu-
latów stoczniowców z Gdańska i ze 
Szczecina. W kolejnych dniach fala 
strajków rozlała się na całe ówczesne 
województwo katowickie. Podczas 
protestów strategiczną rolę w 
regionie odegrali górnicy z jastrzęb-
skich kopalń i robotnicy z Huty 
Katowice w Dąbrowie Górniczej. 
To właśnie oni wymogli na władzy 
zawarcie dwóch historycznych 
umów społecznych: Porozumienia 
Jastrzębskiego i Katowickiego. W 
nich strajkujący solidaryzowali się 
z 21 postulatami stoczniowców z 
Wybrzeża, ale też przeforsowali 
swoje własne, w tym branżowe. 

Pobiegłam na kopalnię
– Gdy usłyszałam o strajku, zaraz 
pobiegłam pod kopalnię. Tam było 
już wiele kobiet. Każda pytała o 
swojego męża. Dowiedziałyśmy 
się, że okupują cechownię. Spali 
na styropianie, głodni i brudni 
– wspomina Danuta Starostka, 
żona pana Czesława, uczestnika 

strajku w ówczesnej kopalni Mani-
fest Lipcowy w Jastrzębiu Zdroju 
(obecnie Zofi ówka).

Przed kopalnię przychodziła 
codziennie z dwójką małych 
dzieci. Przynosiła mężowi kanapki 
i herbatę.– Martwiłyśmy się, że po 
strajku nasi mężowie stracą pracę, 
że czekają nas represje. Ale najbar-
dziej bałyśmy się, że w kopalni 
dojdzie do użycia broni. Zakład 
przez cały czas był pod obstawą 
milicji i ZOMO – opowiada pani 
Danuta. O męża, swoją rodzinę, 
bała się również Halina Warda. 
– Wtedy mieliśmy mieszkanie zakła-

dowe. Obawiałam się, że możemy 
je stracić – wyjaśnia pani Halina. 

Radość ze zwycięstwa
Strach rodzin strajkujących 
gór ników z jastrzębskich kopalń 
zmienił się w ogromną radość i 
ulgę po podpisaniu historycznego 
porozumienia. – W mieście zapa-
nowała euforia. Wiwatowaliśmy 
przed kopalnią. Ale ulgę odczułam 
dopiero wtedy, gdy maż wrócił do 
domu, cały i zdrowy – podkreśla 
pani Danuta. 

Tymczasem w regionie wciąż 
jeszcze strajkowała Huta Kato-

wice. W tym proteście od początku 
aktywnie uczestniczyli Ewa i Marek 
Linczowscy. – Strajkowałam razem 
z mężem, choć oboje mogliśmy 
stracić pracę. Ale wtedy nie myśle-
liśmy o żadnych konsekwencjach 
– wspomina pani Ewa. 11 września 
przedstawiciele komunistycznego 
rządu przyjęli postulaty robotników 
i zostało spisane Porozumienie 
Katowickie. – Byliśmy szczęśliwi. 
Dokument podpisany w naszej 
hucie scalał wszystkie porozumienia 
z sierpnia 1980 roku – podkreśla 
Ewa Linczowska. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

Odzyskać niedzielę „Bożą i naszą”
O poparcie obywatelskiego projektu 
ustawy o ograniczeniu handlu 
w niedziele zaapelował podczas 
corocznej Pielgrzymki kobiet i 
dziewcząt do Sanktuarium Matki 
Sprawiedliwości i Miłości Społecznej 
w Piekarach Śląskich metropolita 
katowicki arcybiskup Wiktor Skworc.

– Niedziela to Dies Domini i 
Dies hominis – dzień Pana i dzień 
człowieka, dokładnie: dzień będący 
własnością człowieka. O to właśnie 
chodzi, aby niedzielę zwrócić czło-
wiekowi, każdemu człowiekowi. Bo 
niedziela nie jest luksusem, eksklu-
zywnym zbytkiem dla bogatych. 
Niedziela jest dla każdego, jest 
demokratyczna. A państwo powinno 
ją chronić prawem, jako fundamen-
talne społeczne spoiwo, jak świętość 
– powiedział abp. Wiktor Skworc, 
witając uczestniczki pielgrzymki.

Metropolita katowicki podkre-
ślił, że obywatelski projekt ustawy 
o ograniczeniu handlu w niedziele 
to legalna droga do odzyskania 
niedzieli; „Bożej i naszej”, sprzyja-
jącej umocnieniu, a może niekiedy 
odrodzeniu zagubionych więzi 
rodzinnych i społecznych. Już kilka 
miesięcy temu inicjatywa Solidar-

ności zyskała wsparcie polskiego 
episkopatu. Podczas czerwcowego 
zebrania plenarnego biskupi wyrazili 
nadzieję, że społeczeństwo przyjmie 
tę inicjatywę – bez względu na świa-
topogląd – jako wartość religijną, 
kulturową i rodzinną.

Arcybiskup Wiktor Skworc 
podziękował również obecnej na 

uroczystościach pielgrzymkowych 
premier Beacie Szydło za program 
„Rodzina 500+”, zaznaczając, że jest 
on przełomowy i niweluje różnice 
społeczne. W jego ocenie pojawiające 
się krytyczne opinie o tym programie 
obrażają rodziny, szczególnie wielo-
dzietne. W swoim przemówieniu 
abp Skworc podkreślił też jak ważne 

dla Polaków będą kolejne rządowe 
programy poprawiające sytuację 
materialną najmniej zamożnych 
grup społecznych. Wśród nich 
wymienił program mieszkaniowy 
oraz program uprawniający osoby, 
które skończyły 75. lat do darmo-
wych lekarstw.

Jak co roku w pielgrzymce do 
Sanktuarium Matki Sprawiedli-
wości i Miłości Społecznej wzięły 
udział dziesiątki tysięcy kobiet 
i dziewcząt. Tegoroczna piel-
grzymka odbyła się pod hasłem 
„Maryja Matką Miłosierdzia”. 
Homilię podczas uroczystej mszy 
świętej odprawionej na piekar-
skim wzgórzu wygłosił abp Jan 
Graubner z Ołomuńca, metropolita 
Moraw, który wezwał do naślado-
wania Maryi w codziennym życiu 
oraz do otwarcia się na problemy 
innych. – Mówmy Bogu tak i wtedy, 
gdy nas jego żądania przerastają, 
kiedy ich nie rozumiemy, gdy nas 
to dużo kosztuje, kiedy stajemy 
się celem krytyki. Bądźmy reali-
stami, którzy widzą problemy i 
potrzeby świata i ludzi – zaapelował 
abp Jan Graubner.

AK, ŁK

Foto: commons.wikimedia.org/Leonard Szmaglik

4 września miną 23 lata od tragicznej 
śmierci przewodniczącego śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności Grzegorza 
Kolosy, przewodniczącego górniczej 
Solidarności Adama Stepeckiego i związ-
kowego kierowcy Jana Tyszkiewicza.
W 23. rocznicę ich śmierci o godz. 11:30 
w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w Wodzisławiu Śląskim odpra-
wiona zostanie msza święta. Po nabożeństwie 
jego uczestnicy przejdą na cmentarz przy 
ul. Pszowskiej, gdzie spoczywa śp. Grzegorz 
Kolosa. Na grobie przewodniczącego złożą 
kwiaty i zapalą znicze.
Do udziału w rocznicowym nabożeń-
stwie zapraszamy poczty sztandarowe 
Solidarności oraz wszystkich członków 
i sympatyków związku.

23. rocznica śmierci 
Grzegorza Kolosy

Oddział IPN w Katowicach prowadzi 
zbiórkę bibuły, czyli druków i wydaw-
nictw podziemnych. 

Akcja związana jest z przypadającą w 
tym roku 40. rocznicą powstania Komitetu 
Obrony Robotników oraz z przygotowaniem 
ekspozycji podziemnych drukarni PRL w 
uruchamianym Centrum Edukacyjnym 
IPN w Łodzi. – Zachęcamy posiadaczy tzw. 
bibuły, którzy chcieliby wspomóc Instytut 
Pamięci Narodowej w tworzeniu wystaw na 
temat druków drugiego obiegu, o przeka-
zanie nam swoich materiałów – podkreśla 
Monika Kobylańska, asystent prasowy IPN 
w Katowicach.

Bibułę można przynosić od ponie-
działku do piątku do Przystanku Historia 
– Centrum Edukacyjne IPN w Katowicach, 
ul. św. Jana 10 (III piętro), ul. Sobieskiego 
7 w Częstochowie w godz. 8.00-15.00 oraz 
na ulicę Piastowską 40 w Bielsku-Białej w 
godz. 9.00-15.00.

AK

Zbiórka bibuły

Foto: TŚD
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Małgorzata 
Karolczyk-Pundyk

W trudnych chwilach po śmierci 

TATY 
łączymy się w bólu z naszym Kolegą

Mirosławem Truchanem

wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność.

Wyrazy najgłębszego współczucia i słowa otuchy

Rodzinie i Bliskim

w imieniu
Prezydium Zarządu Regionu

przekazuje
przewodniczący
Dominik Kolorz

Koledze 

Mirosławowi Truchanowi

wyrazy serdecznego współczucia   
z powodu śmierci

TATY 
składają 

koleżanki i koledzy
z Sekcji Krajowej 

Górnictwa Węgla Kamiennego 
NSZZ Solidarność
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Odbiór korespondencji urzędowej
Odbieranie listów wydaje się 
być prostą sprawą. Problemy 
pojawiają się w przypadku 
doręczania korespondencji urzę-
dowej, komorniczej i sądowej.

Klienci, którzy zgłaszają 
się do mnie w celu napisania 
pism, apelacji, odwołań itp., 
często nie znają odpowiedzi 
na pytanie – „od kiedy liczymy 
termin?”. Znaczna część osób 
nie posiada świadomości, jak 
ważna jest data odebrania 
pisma. Najczęściej za datę, 
od której liczony jest termin 
odpowiedzi na pismo, strony 
uważają datę sporządzenia 
pisma. To wielki błąd, który 
działa na niekorzyść strony. 

Dla strony najistotniejszą 
datą jest data odebrania pisma 
na poczcie lub doręczenia przez 
listonosza. Proszę zauważyć, 
że pisma z sądu lub z urzędu 

zawsze doręczane są za potwier-
dzeniem odbioru (za wyjątkiem 
niektórych decyzji z ZUS, 
np. decyzji emerytalnych). 
Potwierdzenie odbioru jest 
po to, aby organ, komornik 
lub sąd wiedział, kiedy strona 
pismo faktycznie otrzymała.

Dlatego nie ma także 
znaczenia data awiza. Jeśli 
jednak pomimo podwójnej 
awizacji nie odbierzemy pisma, 
to skutek jest taki jakbyśmy 
pismo odebrali w ostatnim 
dniu, w którym list miał zostać 
odebrany. Od tego dnia biegnie 
termin na odpowiedź, np. 
odwołanie, apelację, zarzuty itp.

Każdy list należy odebrać 
i przeczytać. Nie wolno 
ignorować korespondencji, 
ponieważ takie działanie 
może powodować negatywne 
skutki prawne.

Jeśli odbierają Państwo 
korespondencję to suge-
ruję wpisać na kopercie datę 
odbioru. Taka praktyka jest 
stosowana nawet w mojej 
kancelarii, dzięki czemu 
zawsze mamy pewność, kiedy 
przesyłka została odebrana i 
od kiedy należy liczyć terminy.

Jeśli listonosz zostawi list 
sąsiadowi lub dorosłemu 
domownikowi co do zasady 
termin liczy się od daty pozo-
stawienia listu. Jeśli sąsiad 
lub domownik przekazuje 
stronie list po jakimś czasie, 
wtedy termin powinien być 
liczony od dnia faktycz-
nego otrzymania listu przez 
stronę. Jednak takie liczenie 
jest dość niebezpieczne, 
ponieważ pismo złożone 
po terminie, który organ 
liczy od dnia wpisanego na 

potwierdzeniu (czyli dnia 
odbioru przez domownika, 
sąsiada), powinno zawierać 
uzasadnienie, w którym będzie 
wskazany właściwy termin 
odbioru. W praktyce osoby, 
które nie znają prawa, nie 
powinny same dokonywać 
takich czynności, bowiem 
wymagają one zastosowania 
odpowiednich środków 
prawnych oraz wykazania 
okoliczności przekroczenia 
terminu (np. wniosek o przy-
wrócenie terminu). Dlatego 
radzę przyjmować, że termin 
liczy się od dnia odbioru listu 
przez sąsiada lub domownika. 
Jeśli list został przekazany 
po kilku dniach, a Państwo 
chcieliby na niego odpowie-
dzieć w terminie, najlepszym 
wyjściem będzie kontakt 
z prawnikiem.
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Po śmierci 

TATY
dzielimy smutek
z naszym Kolegą 

Mirosławem Truchanem

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia

Rodzinie i Bliskim

w imieniu
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność 

składa
przewodniczący

Piotr Duda

Naszemu Koledze

Karolowi Pluszczykowi

przewodniczącemu Solidarności 
w spółce Alstom Konstal w Chorzowie

wyrazy najserdeczniejszego współczucia
z powodu śmierci 

MAMY 

w imieniu
Prezydium Zarządu Regionu

Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność 

składa 
przewodniczący 
Dominik Kolorz

Wyrazy najgłębszego współczucia i słowa wsparcia
z powodu śmierci 

TATY 
Koledze 

Mirosławowi Truchanowi

przekazują 
koleżanki i koledzy 

z Biur Zarządu Regionu
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność     

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2016 roku):   1.850,00 zł

» Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
(w I kwartale 2016 roku):  4.244,58 zł

» Najniższa emerytura 
(od 1 marca 2016 roku):  882,56 zł

Z ogromnym smutkiem
przyjęliśmy wiadomość

o śmierci

TATY 
Naszego Kolegi 

Mirosława Truchana

Wyrazy serdecznego współczucia
oraz zapewnienia o modlitwie w intencji Zmarłego 

Rodzinie i Bliskim

składa
Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 

NSZZ Solidarność

Wyrazy najgłębszego współczucia 
z powodu śmierci 

MAMY
naszego Kolegi

Krzysztofa Pluszczyka

przewodniczącego Społecznego Komitetu 
Pamięci Górników KWK Wujek Poległych 16.12.1981  

Rodzinie i Bliskim

w imieniu Prezydium Zarządu Regionu
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność 

składa 
przewodniczący 
Dominik Kolorz
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» IGRZYSKA, IGRZYSKA I PO 
IGRZYSKACH. Zdobyliśmy 11 medali 
i tak naprawdę nie wiadomo czy to 
dużo, czy mało. Media sprzyjające 
obecnej władzy mówią, że to najlepszy 
wynik od Olimpiady w Atlancie, czyli 
od 20 lat, co oczywiście jest zasługą 
ekipy „Dobrej Zmiany”. Z kolei druga 
strona polityczno-medialnej barykady 
wypomina, iż w klasyfi kacji medalowej 
zajęliśmy dopiero 33. pozycję, a tak 
nisko byliśmy ostatni raz w 1948 roku. 
Winny zaistniałej sytuacji jest oczywiście 
złowrogi Kaczafi  i jego poplecznicy. I 
teraz sami nie wiemy czy się cieszyć, 
czy smucić. Na szczęście jest nas dwóch. 
Umówiliśmy się, że gdy ktoś zapyta 
nas co sądzimy o występie Polaków w 
Rio, Podróżny zacznie skakać z radości 
i wiwatować, a Gospodzki zaintonuje 
łamiącym się z rozpaczy głosem: „Polacy 
nic się nie stało”. 

» MIMO, ŻE ZNICZ OLIMPIJSKI 
W RIO już dawno zgasł, nie milkną 
kontrowersje wokół fi nałowego biegu 
na 800 metrów pań, choć słowo „pań” 
jest tu nieco problematyczne. Otóż 
wszystkie trzy miejsca na podium zajęły 
„zawodniczki”, przy których NRD-owskie 
pływaczki to uosobienie kobiecości i 
delikatnego, niewieściego wdzięku. 
Co więcej okazuje się, że zdobywczyni 
złotego medalu niejaka Caster Semenyi 
z RPA na co dzień nie tylko ubiera się 
jak facet, ale również ma żonę. Aby 
zwiększyć liczbę medali w następnych 
Igrzyskach, proponujemy do wszystkich 
siłowych konkurencji żeńskich wystawić 
Pudziana. Z wyglądu chłop na schwał, 
żonę ma, więc MKOL nie powinien mieć 

zastrzeżeń. A jak będą kręcić nosem, to 
pan Mariusz zawsze może porozmawiać 
z nimi po swojemu. 

» A PROPOS RZECZY DZIWACZ-
NYCH, Gazeta Wyborcza kilka dni 
temu opublikowała wywiad dotyczący 
bieżących wydarzeń z nieżyjącym od 16 
lat śp. księdzem Józefem Tischnerem. 
Wyglądało to tak, że do pytań traktu-
jących o obecnej sytuacji politycznej 
doklejono wypowiedzi ks. Tischnera 
sprzed lat dotyczące czegoś całkiem 
innego, tak żeby wyszło, jaki to ten 
PiS jest straszny i zły. Internauci prze-
ścigają się w propozycjach kolejnych 
nagłówków dla GW. Nam najbardziej 

spodobał się ten: „Oko za oko, ząb za 
ząb – Hammurabi o fi nansowaniu NFZ”.

» NA KONIEC INFORMACJA dzięki 
której ciśnienie podskoczy wam niczym 
poziom testosteronu u afrykańskich 
biegaczek przed Olimpiadą. Po tym jak 
posłom nie udało się przepchnąć ustawy 
dającej im 3 koła podwyżki, znaleźli 
inny sposób, aby uszczknąć dla siebie 
nieco więcej z naszych pieniędzy. Otóż 
okazuje się, że dostaną o 500 zł więcej na 
prowadzenie swoich biur poselskich. To 
już druga podwyżka ryczałtu na biura w 
tym roku, bo w maju wzrósł on o 1000 zł. 
Innymi słowy, ot takie skromne 1500+.

GOSPODZKI&PODRÓŻNY

ROZBAWIŁO nas to

Foto: esmem

Dwóch gliniarzy łączy się przez 
radio z wydziałem zabójstw:
– Przyślijcie ekipę...
– Jaka sytuacja?
– Zabójstwo, ofi ara to mężczyzna, 
lat 38, matka uderzyła go nożem 
kilkanaście razy za to, że wszedł na 
mokrą, dopiero co umytą podłogę.
– Aresztowaliście matkę?
– Nie, podłoga jeszcze mokra.

***
Facet próbuje wyrzucić teściową 
przez balkon.
Pod balkonem przechodzi sąsiad 
i krzyczy:
– Panie, zabijesz pan człowieka!
– To się pan odsuń!

***
Jedzie chłopak z dziewczyną autem.
Chłopak kieruje, a dziewczyna siedzi 
z tyłu.Chłopak się odwraca, a ona:
– Patrz na drogę!
– Patrz przed siebie, idioto!
– Na miłość boską, patrz gdzie 
jedziesz!
On nie wytrzymuje:
– Zamknij się idiotko – cofam!

***
Robotnik krzyczy do majstra:
– Majster, Edek spadł z rusztowania!
– To mu wyjmijcie ręce z kieszeni... 
Będzie wypadek przy pracy. 

***
Kowalscy wyjechali na wczasy. 
Na miejscu Kowalska łapie się 
za głowę i krzyczy:
– Zapomniałam wyłączyć żelazko! 
Cały dom się spali!
– Nie spali się – odpowiada 
spokojnie mąż. – Zapomniałem 
zakręcić kran.

Rozmowa kolegów:
– Co porabiasz zawodowo?
– Obecnie jestem architektem 
krajobrazu.
– O!? A na czym to polega?
– Jeżdżę buldożerem.

*** 
Mówi żona do męża:
– Kochanie, sprawmy sobie wyśmie-
nity weekend!
– Cudowny pomysł moja droga, 
do zobaczenia w poniedziałek.

***
– Kochanie, pójdziesz ze mną 
na siłownię?
– Uważasz, że jestem gruba?
– No dobra, jak nie chcesz...
– I do tego leniwa?
– Uspokój się.
– Masz mnie za histeryczkę?
– Wiesz, że nie o to chodzi.
– Twierdzisz, że przeinaczam 
prawdę?
– Nie, po prostu nie musisz ze 
mną nigdzie iść!
– A dlaczego ci tak zależy, żeby 
iść samemu?

***
Rozmowa męża z żoną:
– Piwo się skończyło! Skoczysz 
do sklepu?
– Ale na zewnątrz jest lód, jeszcze 
się wywrócę!
– To kup w puszce, żeby się nie stłukło.

***
Spotykają się dwaj koledzy. Pierwszy 
z nich zagaduje:
– Wyglądasz na wypoczętego 
i zadowolonego z życia. Jesteś 
na urlopie?
– Ja nie, ale mój szef tak...

Autopromocja

ZAŁÓŻ ZWIĄZEK I BĄDŹ SILNY W PRACY. 
Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci: 
tel.: 32 728 41 13 kom. 693 410 836 

e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl

Reklama


