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Ponad 40 proc. Polaków nie może pozwolić sobie na nieplanowany 
wydatek, a prawie jedna trzecia z nas pracuje na umowach na czas 
określony. Mimo to jesteśmy zadowoleni z życia – tak przynajmniej wynika z 
badania Głównego Urzędu Statystycznego. 

Jak żyje się w Polsce

K
ilka dni temu 
GUS opublikował 
kolejną edycję 
raportu „Jakość 
życia w Polsce”, 

w którym zawarte są dane 
dotyczące najważniejszych 
obszarów życia zawodowego i 
osobistego mieszkańców naszego 
kraju. Wbrew stereotypowi, 
zgodnie z którym Polacy to 
naród lubujący się w narze-
kaniu, z danych GUS wynika, 
że jesteśmy pełni optymizmu. 
Zadowolonych z życia jest 8 
na 10 mieszkańców naszego 
kraju. Czy na pewno mamy 
ku temu powody? 

Chude portfele
Analitycy GUS podzielili 
swój raport na kilka części 
obrazujących różne aspekty 
naszego życia. Pierwszy dotyczy 
warunków materialnych. 

Jedną czwartą naszych 
dochodów pochłaniają wydatki 
na żywność. Choć jest ona u 
nas tania w porównaniu do 
innych krajów Unii Euro-
pejskiej, z powodu niskich 
płac wydajemy na jedzenie 
procentowo niemal najwięcej 
w UE. Większą procentowo 
część swoich dochodów prze-
znaczają na żywność tylko 
mieszkańcy krajów bałty-
ckich oraz Rumunii i Bułgarzy. 

Niemal 38 proc. z nas nie może 
sobie pozwolić nawet na tygo-
dniowy wyjazd na wakacje w 
ciągu roku. 4 na 10 Polaków 
nie jest w stanie sfi nansować 
nieprzewidzianego wydatku, 
a blisko jedna trzecia z nas źle 
ocenia stan swoich budżetów 
domowych. Choć w porów-
naniu do poprzednich edycji 
badania wskaźniki te ulegają 
systematycznej poprawie dzieje 
się to jednak bardzo powoli. 

Chcemy więcej zarabiać
Wnioski płynące z raportu 
GUS dotyczące życia zawo-
dowego Polaków również 
nie są najlepsze. Co prawda 
niespełna 62 proc. z nas jest 
zadowolonych ze swojej sytu-
acji zawodowej, jednak odsetek 
ten szybko spada. Jeszcze w 
2013 roku wynosił on pond 70 
proc. Co warte podkreślenia, 
liczba Polaków niezadowo-
lonych z życia zawodowego 
rośnie mimo najlepszej od 
wielu lat sytuacji na rynku 
pracy. Jak wskazują wyniki 
badań przeprowadzonych przez 
portal InfoPraca.pl, dzieje się 
tak prawdopodobnie dlatego, że 
z powodu rekordowo niskiego 
bezrobocia, pracownikom prze-
staje już wystarczać to, że mają 
jakąkolwiek pracę. Większą 
uwagę zaczynają zwracać 

na warunki zatrudnienia, w 
szczególności na wysokość 
wynagrodzeń. Jak wynika z 
danych InfoPraca.pl, 90 proc. 
Polaków deklaruje, że jeśli nie 
dostaną w ciągu roku podwyżki, 
to poszukają nowego zajęcia. 
O wyższe wynagrodzenie 
poprosiło swoich szefów w 
ostatnich miesiącach 45 proc. 
pracowników. 

Frustrację pracowników w 
Polsce budzi też brak stabil-
ności zatrudnienia. Od lat nasz 
kraj jest europejskim liderem 
pod względem popularności 
zatrudniania na czas określony. 
Jak wskazuje raport GUS, na 
umowach terminowych pracuje 
28 proc. Polaków. Jeszcze trzy 
lata temu niestabilne umowy 
na czas określony miało tylko 
niespełna 22 proc. pracujących, 
czyli o 6 proc. mniej. 

Kiepska opieka zdrowotna
Jeszcze mniej korzystnie od 
danych dotyczących życia 
zawodowego Polaków wypa-
dają w raporcie GUS statystyki 
na temat stanu zdrowia obywa-
teli i jakości opieki zdrowotnej 
w naszym kraju. Jak wskazują 
autorzy badania, niemal co 
czwarty Polak ze względu 
na problemy zdrowotne ma 
ograniczoną zdolność do 
wykonywania codziennych 

czynności. Prawie co piąty 
Polak w tym roku musiał 
zrezygnować z wizyty u lekarza 
specjalisty z powodów fi nan-
sowych. Od 2013 roku liczba 
mieszkańców naszego kraju, 
których nie stać na leczenie 
wzrosła ponad czterokrotnie. 

Jeszcze gorzej wyglądają 
dane dotyczące długości 
kolejek do lekarzy specjali-
stów. W tym roku ponad 32 
proc. z nas zrezygnowało z 
wizyty u specjalisty właśnie 
z powodu zbyt długiej listy 
oczekujących lub braku odpo-
wiedniego skierowania. Jeszcze 
3 lata temu problem ten doty-
czył według GUS zaledwie 
niespełna 5 proc. Polaków.

Skąd bierze się w nas tyle 
optymizmu mimo kiepskich 
zarobków, niestabilnego 
zatrudnienia i niewydolnego 
systemu opieki zdrowotnej? 
Jak wynika z raportu GUS, 
dobre samopoczucie zawdzię-
czamy przede wszystkim 
naszym bliskim. Niemal 97 
proc. mieszkańców naszego 
kraju deklaruje, że w przy-
padku kłopotów może liczyć 
na wsparcie ze strony krew-
nych, przyjaciół, znajomych 
lub sąsiadów, a niemal 80 
proc. z nas ma zaufanie do 
innych ludzi. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK
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CZTERY pytania
dr Beata Piecha-van Schagen 
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Patronka niebezpiecznych zawodów
Święta Barbara została uznana za opiekunkę 
górników w XVII wieku. Jej wspomnienie 
na początku miało jedynie liturgiczny 
charakter, ale z biegiem lat przerodziło 
się w jedno z najważniejszych świąt w 
naszym regionie...

– Św. Barbara patronowała także innym 
niebezpiecznym zawodom. Szczególnie w 
średniowieczu jej kult był bardzo popularny. 
Na górnictwo i hutnictwo, bo na początku 
św. Barbara była także patronką hutników, 
został ukierunkowany w XIX wieku. Mówimy 
nawet o złotym okresie kultu św. Barbary, 
który trwał do wybuchu I wojny światowej. 
Wspierali go właściciele zakładów przemysło-
wych, np. opłacając msze, w których górnicy 
brali udział. W XIX i jeszcze na początku 
XX wieku na Górnym Śląsku bardzo silna 
była tradycja śpiewania pieśni kościelnych 
do św. Barbary. Wydawano także specjalne 
modlitewniki dla górników.
Świeckie zwyczaje związane z Barbórką 
także ulegały zmianie?

– W tej chwili sposób świętowania dnia 
św. Barbary staje się coraz bardziej zbliżony 
do tego, co odbywało się na kopalniach do 
1914 roku. Górnicy brali udział w mszach, 

ale nie w kościołach znajdujących się w 
pobliżu kopalń, tylko w parafi ach, do których 
należeli. Oczywiście w kopalniach odbywały 
się uroczystości honorowania jubilatów, czy 
dopinania guzików do mundurów młodych 
górników, ale takich obchodów, jakie pamię-
tamy z PRL-u nie było. Nie organizowano 
akademii, przemarszów orkiestr górniczych. 
Te obyczaje pojawiły się w okresie PRL.
Na pewno jedno się nie zmieni, Barbórka 
zawsze będzie dla górników najważniej-
szym świętem...

– Górnicy mają poczucie, że to jest ich dzień. 
Odczuwają więź ze św. Barbarą, dlatego jej 
święto jest także ich świętem. W ten sposób 
pokazują, że mają swoje tradycje, nie są tylko 
i wyłącznie zwykłą grupą zawodową. Zresztą, 
jak pamiętamy górnicy nie dali sobie odebrać 

Barbórki. W 1948 roku władze planowały 
przenieść ich święto z 4 grudnia, czyli dnia, w 
którym przypada kościelne wspomnienie św. 
Barbary, na termin sierpniowo-wrześniowy. 
We wszystkich krajach demokracji ludowej 
w ostatnią niedzielę sierpnia lub w pierwszą 
niedzielę września odbywały się obchody Dnia 
Górnika. Górnicy w Polsce nie pozwolili na 
taką zmianę, ale do 1956 roku w ofi cjalnej 
nomenklaturze państwowej pojawia się 
Dzień Górnika. Dopiero odwilż październi-
kowa w1956 roku spowodowała, że słowo 
Barbórka zaczęło wkraczać do ofi cjalnego 
nazewnictwa.
Czy górnicy świętują w tym dniu także w 
swoich domach?

– Dawniej był to dzień świąteczny także w 
rodzinach górniczych. Podawano świąteczny 
obiad. Takie świętowanie było możliwe, 
ponieważ górnicy mieli w Barbórkę dzień 
wolny. Dzisiaj zmienia się model rodziny 
górniczej. Żony zwłaszcza młodych górników 
pracują. Z tego względu zazwyczaj jest to 
skromna uroczystość przy kawie i ciastku, 
a większe spotkania rodzinne przekłada się 
na niedzielę.

AGA

W tej chwili sposób świętowania 
dnia św. Barbary staje się coraz 
bardziej zbliżony do tego, co 
odbywało się na kopalniach 
do 1914 roku.
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6,6 tys. zł 
tyle w 2017 roku będzie wynosiła kwota 
wolna od podatku. 29 listopada Sejm 
przegłosował zmiany w ustawach o PIT, CIT i 
Ordynacji podatkowej. Ministerstwo Finansów 
szacuje, że skorzysta na niej 3,5 mln Polaków, 
których miesięczne zarobki nie przekraczają 
550 zł. Natomiast dla osób, zarabiających 
rocznie od 11 tys. do 85 tys. 528 zł kwota 
wolna od podatku wyniesie tyle samo co 
obecnie, czyli 3091 zł. W tej grupie znalazło 
się 20 mln Polaków, którzy nic nie zyskają. 
Zmiana nie dotyczy posłów, dla których kwota 
wolna od podatku w dalszym ciągu będzie 
wynosiła aż 30 tys. zł.

O
statnio siedząc za kierownicą mojego 
samochodu, dużo rozmyślam o tym 
zasłużonym dla mnie i rodziny środku 

transportu. Muszę jednak bardzo uważać, 
żeby nie myśleć na głos, bo to auto nie jest 
rzeczą. Ma swoje emocje, narowy i, śmiem 
przypuszczać, swoje marzenia i tęsknoty. 
Już parę razy tak było, że mi się za kółkiem 
wypsnęło: fajne to combi przed nami, albo: 
o, takiego to chciałbym mieć. Zemsta była 
natychmiastowa. A to kontrolka się zapa-
liła, a to silnik zakaszlał i nie mógł przestać, 
a to obroty zaczęły falować ze złości, aby 
na skrzyżowaniu spaść do zera. Zdarzyło 
się też, że auto nie reagowało od razu i już 
mi się wydawało, że ogłuchło ze starości. 
Byłem w błędzie. Zapomniałem, że istnieje 
coś takiego, jak kara odłożona w czasie. 
Moja igiełka od Niemca, który ją pod kocem 
trzymał, dusiła w sobie gniew przez kilka 
dni, by ostatecznie załatwić mnie, rzucając ze 
złością tłumikiem o asfalt. Może to i z pozoru 
zabawne, ale w gruncie rzeczy kosztowne. 
Po każdym takim ataku szału trzeba zabrać 
pacjenta do lekarza, a wiadomo, jak to jest 
w prywatnych gabinetach. Profesjonalne 
trzepanie portfela do czysta. 

Nie wiem, jak się liczy wiek auta. Na przy-
kład u kotów jest przelicznik. Mój futrzak stąpa 
po stołach, wspina się po fi rankach, wyleguje 
koło telewizora i generalnie psuje mi krew 
od blisko 15 ludzkich lat, czyli według prze-
licznika ma około 75 lat. Z kolei mój środek 
transportu indywidualnego i rodzinnego 
ma 14 ludzkich lat. Jak na polskie warunki 
jest w średnim wieku, ale jednak mocno już 
sterany życiem, bo pracuje w szczególnych 
warunkach i szczególnym charakterze, 
czyli głównie w korkach i na gładkich jak 
powierzchnia księżyca nawierzchniach infra-
struktury drogowej w naszym regionie. Już 
jest w tym wieku, że nie tylko bierze olej, 
ale też i gubi, głośno chrapie, gorzej trawi, 
ma skłonność do hemoroidów na wydechu 
oraz zmiany skórne na nadkolach. Takie, 
można rzec, zaawansowane 50 plus. Z jednej 
strony już marzy o emeryturze, ale z drugiej 

strony chciałby pojeździć jak najdłużej, bo 
życie jest brutalne jak ZUS. Na emeryturze 
ciężko wyżyć. Pozostaje więc tylko alter-
natywa, albo dalej pracować, albo uciąć 
problem defi nitywnie, korzystając z usług 
fi rmy pogrzebowej „Aaabsolutnie każde za 
gotówkę odkupię”.

Ja to rozumiem i najchętniej ulżyłbym 
seniorowi. Nie odsyłałbym na emeryturę, tylko 
zatrudniał jako tzw. drugie auto w rodzinie. 
Obu nam byłoby lżej. Tylko skąd wziąć to 
pierwsze. Jasne, że najchętniej z salonu. 
Ale to oznaczałoby, że wcześniej musiałby 
mnie odwiedzić św. Mikołaj i to nie taki, 

w którego wierzyłem w dzieciństwie, tylko 
taki, w którego wierzą dorośli, czyli totolotek. 
A ten, jak powszechnie wiadomo, raczej 
prezenty zabiera niż rozdaje. Moja historia 
kredytowo-oszczędnościowa nakazuje mi 
raczej rozejrzeć się za autem używanym, 
nieco już steranym życiem, ale będącym w 
dopiero w połowie drogi do emerytury. I 
to najlepiej z polecenia, bo ściema w CV to 
rzecz nagminna. 

Jeśli wzruszyła Was moja historia, to 
czekam na atrakcyjne oferty. Jeśli nie, to nie 
miejcie z tego powodu wyrzutów sumienia. 
Ja się lubię z moim starym autem. Nawet jeśli 
zgrzyty między nami będą nabierać na sile, 
to rząd już zadba o to, aby nasze uczucie nie 
wygasło. Świadczą o tym plany podwyższenia 
akcyzy na używane samochody. Wygląda 
na to, że choć moja stara miłość rdzewieje, 
rozwodu prędko nie będzie. Cóż w końcu 
to miała być dobra zmiana, a nie zmiana 
samochodu. 

JEDEN Z DRUGĄ;)

CHODZI O TO zwłaszcza...
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Ja się lubię z moim starym autem. 
Nawet jeśli zgrzyty między nami 
będą nabierać na sile, to rząd już 
zadba o to, aby nasze uczucie 
nie wygasło.

KRÓTKO

Wzrost funduszu płac 
w gliwickim PKM 
» W LATACH 2017-2019 NASTĄPI 
SYSTEMATYCZNY WZROST funduszu wynagrodzeń 
pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej 
w Gliwicach. Od 1 stycznia 2017 roku fundusz będzie 
wyższy o 5 proc. niż dotychczasowy. Od początku 2018 
roku wzrośnie jeszcze o 3 proc. W 2019 roku jego 
podwyżka ma wynieść 2 proc. Gwarancje zwiększania 
funduszu płac w gliwickim PKM przez najbliższe trzy 
lata zawiera protokół dodatkowy do Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy. To efekt negocjacji pomiędzy 
zakładową Solidarnością w PKM Gliwice, a zarządem 
przedsiębiorstwa.
Jak informuje Tadeusz Olejnik, przewodniczący 
związku w PKM Gliwice, celem przeforsowanego 
przez związkowców trzyletniego programu wzrostu 
wynagrodzeń, jest zniwelowanie różnic płacowych 
w stawkach zasadniczych kierowców. – Do tej pory 
kierowcy zatrudniani są w naszej spółce na co najmniej 
trzynastu stawkach płacowych, mimo że wykonują taką 
samą pracę. To w konsekwencji prowadzi do bardzo 
dużych różnic w ich zarobkach, sięgających nawet 
1000 zł brutto. Uznaliśmy, że musimy znaleźć dobre 
rozwiązania, które pozwolą zlikwidować nierówności 
płacowe w zakładzie, a następnie przekonać do tych 
zmian pracodawcę – mówi Tadeusz Olejnik. 
Podczas kilkumiesięcznych negocjacji związkowcy m.in. 
odwoływali się do zapisów Kodeksu pracy, zgodnie z 
którymi pracownicy świadczący pracę w tym samym 
charakterze powinni otrzymywać wynagrodzenie 
na takim samym poziomie. – Przekonywaliśmy, że 
niższe stawki powinny dotyczyć tylko pracowników 
zatrudnionych na okresach próbnych. Natomiast różnice 
płacowe nie powinny występować pomiędzy kierowcami 
zatrudnionymi w naszym PKM na czas nieokreślony. W 
rezultacie pracodawca zgodził się na postulowany przez 
nas wzrost płac przez najbliższe trzy lata. Wspólnie 
uzgodniliśmy też, że w tym czasie o co najmniej 
połowę ograniczona zostanie liczba stawek, na których 
zatrudniani są kierowcy– podkreśla przewodniczący. 
Do protokołu dodatkowego do ZUZP związkowcy 
wprowadzili również zapis o wypłacie dodatku 
wyrównawczego przez okres trzech lat dla pracowników 
z najniższymi wynagrodzeniami. Jego wysokość 
wynikać będzie z różnicy pomiędzy dotychczasową 
a nową stawką wynagrodzenia zasadniczego. – Po 
przeprowadzonym w PKM procesie wartościowania 
stanowisk wiadomo już, że takich pracowników 
mamy dziewięciu. Zarząd spółki zaakceptował też 
nasz wniosek, by po upływie trzech lat dodatek 
wyrównawczy został im doliczony do stawek 
zasadniczych – mówi Olejnik. 
W aneksie do ZUZP zakładowa Solidarność zastrzegła, 
że realizowany przez najbliższe trzy lata wzrost płac w 
PKM, nie będzie miał żadnego wpływu na wysokość 
nagród rocznych. Ten bonus związki zawodowe negocjują 
z zarządem spółki zwykle na początku każdego roku. 
Gliwicki PKM zatrudnia.500 pracowników. Spółka 
świadczy usługi na rzecz KZK GOP.

BEA
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Deklaracje a rzeczywistość
Narasta nieufność przedstawicieli górniczych związków zawodowych wobec Ministerstwa Energii. 
Związkowcy, którzy początkowo dobrze oceniali kierownictwo resortu, coraz częściej zaczynają mówić, że wkrótce 
może wybuchnąć poważny konfl ikt związany z postawą rządu wobec branży górniczej.

N
a razie nikt nie 
występuje jeszcze 
z otwartą przy-
łbicą. Oficjalnie 
strony nie ustają 

w wysiłkach, aby w duchu 
dialogu rozwiązywać problemy 
górnictwa. Jednak w kuluarach 
związkowcy coraz głośniej 
zaczynają mówić o tym, że postę-
powanie rządu, a szczególnie 
Ministerstwa Energii w sprawie 
ścieżki i sposobu restruktury-
zacji branży coraz wyraźniej 
rozmijają się z wcześniejszymi 
deklaracjami i zapewnieniami. 
– Słyszymy, że wszystko idzie w 
dobrym kierunku, żebyśmy się 
nie przejmowali informacjami 
w mediach, bo są przekłamane, 
ale fakty pokazują, że to tylko 
mydlenie oczu. Okazuje się, że 
co innego ludzie z ministerstwa 
mówią na spotkaniach z zało-
gami i związkami, a co innego 
robią. Polityka polityką, ale są 
granice – mówi TŚD jeden z 
uczestników rozmów z rządem 
w sprawie restrukturyzacji w 
Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

To właśnie w związku z 
sytuacją w tej spółce docierają 
do naszej redakcji informacje, 
które pod ogromnym znakiem 
zapytania stawiają wiarygodność 
deklaracji składanych przez 
resort energii.

Przypomnijmy. Na wniosek 
Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego został powo-
łany zespół, który miał ocenić 
zasadność decyzji zarządu 
JSW w sprawie przekazania 

KWK Krupiński w Suszcu do 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 
W skład tego zespołu obok 
przedstawicieli pracodawców i 
związków zawodowych wcho-
dzili też parlamentarzyści, w 
tym m.in. senator Prawa i Spra-
wiedliwości Krystian Probierz. 
Oficjalnych wyników prac 
jeszcze nie podano, ale wiadomo, 
że senator Probierz przygo-
tował tzw. zdanie odrębne. W 

treści swojej opinii przedstawił 
znacząco różniące się od ofi cjal-
nych dane dotyczące dostępu 
do zasobów węgla koksującego 
w kopalni Krupiński, a jest to 
węgiel, którego ceny są obecnie 
najwyższe i co jeszcze ważniejsze 
prognozy wskazują, że popyt na 
ten surowiec będzie rósł przez 
najbliższe co najmniej pięć 
lat. Z analizy senatora można 
wyciągnąć zupełnie odmienne 

wnioski niż z analizy zarządu 
JSW przekazanej do resortu 
energii. Nie wdając się w szcze-
góły, z tego, co ustalił senator 
Probierz, wynika, że dostępność 
zasobów węgla koksującego w 
Krupińskim wskazuje, iż to nie 
jest tzw. trwale nierentowna 
kopalnia, ale zakład, który może 
przynosić spore zyski.

Pikanterii sprawie dodaje 
fakt, że jeszcze w trakcie prac 

zespołu powołanego na 
wniosek WRDS Dom Maklerski 
PKO BP wydał komunikat o 
wysokich rekomendacjach 
dla akcji JSW, uzasadnionych 
analizą, z której wynikało, 
że JSW S.A. w 2017 nie tylko 
spłaci długi, ale osiągnie zysk 
przekraczający 3 mld zł. To 
tym bardziej stoi w sprzecz-
ności z koncepcją przekazania 
kopalnia Krupiński do SRK. 

Jeden z informatorów prze-
kazał nam, że podobno wysocy 
przedstawiciele resortu energii 
interweniowali w tej sprawie 
w spółce PKO BP, domagając 
się, aby te optymistyczne 
rekomendacje domu makler-
skiego dla JSW jak najszybciej 
wycofać i zmodyfi kować. Jego 
zdaniem chodzi o to, żeby 
rekomendacje otrzymały taki 
kształt, który uzasadnia likwi-
dację kopalni Krupiński, bo 
taki jest cel przekazania jej do 
SRK. Trudno będzie uzyskać 
ofi cjalne potwierdzenie tej 
informacji. Niemniej zatacza 
ona coraz szersze kręgi w środo-
wisku górniczym i może być 
zarzewiem ostrego konfl iktu.

Oliwy do ognia dolały infor-
macje dotyczące notyfi kacji 
przez Komisję Europejską 
pomocy publicznej dla polskiego 
górnictwa. Strona społeczna, 
czyli związki zawodowe zostały 
zaskoczone informacją, że do 
wniosku notyfi kacyjnego polski 
rząd bez ich wiedzy dołączył 
rekomendację w sprawie likwi-
dacji 7 kopalń wraz z datami 
zakończenia ich działalności.
I choć resort energii uspo-
kaja, że była to konieczna 
formalność i że nic nie jest 
przesądzone, a przyszłość tych 
kopalń jest sprawą otwartą, to 
związkowcy z rosnącą nieuf-
nością podchodzą do obietnic 
i deklaracji ministrów resortu 
odpowiedzialnego za restruk-
turyzację branży.

JACEK GAWROŃSKI
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Dwugodzinny strajk w gliwickim Isoverze
24 listopada w gliwickim 
zakładzie Isover należącym do 
spółki Saint-Gobain Constru-
ction Products Polska odbył 
się dwugodzinny strajk ostrze-
gawczy. W ten sposób załoga 
zakładu upomniała się o 
podwyżki wynagrodzeń.

Protest rozpoczął się o 5.00 
rano. Od maszyn produkcyj-
nych odeszła nocna zmiana, 
następnie strajk był kontynu-
owany przez pracowników, 
którzy mieli rozpocząć pracę 
na  pierwszej ,  porannej 
zmianie. Akcję zorganizo-
wała zakładowa Solidarność. 
W proteście wzięli udział 
pracownicy produkcyjni, 
pracownicy utrzymania ruchu 
i surowcowni. Jak informuje 
przewodniczący zakładowej 
Solidarności Boguław Superat, 
przy maszynach została tylko 
garstka ludzi, którzy odpowia-
dali za utrzymanie prawid-
łowej pracy tych urządzeń. 
– Pracownicy pokazali soli-
darność. W strajku wzięły 
udział osoby z długim stażem i 
bardzo młodzi pracownicy. Do 
protestu przystąpiły również 
osoby, które nie są zrzeszone 

w naszym związku. Grupa 
pracowników, którzy w tym 
czasie mieli wolne, zebrała 
się przed siedzibą zakładu 
i wsparła strajkujących. To 

pokazuje, jak bardzo pracow-
nicy fi rmy są zdeterminowani, 
by walczyć o lepsze płace 
– podkreśla przewodniczący 
zakładowej Solidarności.

Jak informuje Superat, w 
nocy do zakładu przyjechał 
dyrektor gliwickiego Isovera 
i dyrektor generalny całej 
spółki, ale żaden z nich nie 

wyszedł, by porozmawiać z 
protestującymi pracownikami. 
– Natomiast po rozpoczęciu 
nocnej zmiany zdarzyły się 
próby zniechęcenia pracow-
ników do strajku. Padały też 
sugestie ze strony niektórych 
przełożonych, że jest on 
nielegalny, ale pracownicy w 
to nie uwierzyli – zaznacza.

Spór zbiorowy na t le 
płacowym w gl iwickim 
Isoverze trwa od lipca tego 
roku. Zakładowa organi-
zacja Solidarności domaga się 
podwyżek wynagrodzeń w 
wysokości 750 zł brutto dla 
wszystkich pracowników 
firmy oraz podniesienia 
stawek za nadgodziny dla 
całej załogi. Jednak dotychcza-
sowe rozmowy z pracodawcą 
nie przynoszą rezultatów. 
Propozycje przedstawione 
przez zarząd zakładu dotyczą 
jedynie wypłaty jednora-
zowej premii w wysokości 
500 zł brutto dla wszystkich 
pracowników i 70 zł brutto 
podwyżki dla ok. 60 proc. 
załogi. Pracodawca jest też 
skłonny podnieść stawkę za 
nadgodziny z 50 do 100 proc., 

ale tylko osobom zatrud-
nionym przy produkcji. Soli-
darność odrzuca te propozycje. 
W ocenie Bogusława Superata, 
nie spełniają one oczekiwań 
pracowników.

Przewodniczący zakładowej 
Solidarności przypomina, 
że w lipcu tego roku, praco-
dawca zmienił harmonogramy 
czasu pracy z równoważnego 
12-godzinnego na 8-godzinny 
i mimo protestów załogi z tej 
decyzji nie wycofał się. – Ta 
zmiana pogorszyła sytuację 
wielu pracowników, utrud-
niła im pogodzenie pracy 
z opieką nad dziećmi. W 
dodatku nie zadbano o pełne 
obsady brygad produkcyj-
nych. Ludzie i tak pracują po 
12-godzin na dobę. Zgłaszając 
postulaty płacowe, mieliśmy 
na uwadze także te zmiany, 
one powinny zostać pracow-
nikom zrekompensowane
– podkreśla związkowiec.

Gliwicka spółka Isover jest 
częścią międzynarodowego 
koncernu zajmującego się 
produkcją materiałów izola-
cyjnych.

 AGA
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Realne podwyżki wynagrodzeń, premia motywacyjna oraz premia z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia – to tylko część postulatów, które przedstawiły pracodawcom 
organizacje związkowe działające w Hucie Łaziska i spółce Re Alloys. Obydwa zakłady są ze 
sobą powiązane, zatrudnieni w nich pracownicy pracują w podobnych warunkach.

Walka o wyższe płace w Hucie 
Łaziska i spółce Re Alloys
J

ak informuje Danuta Daniel-
czyk, przewodnicząca między-
zakładowej organizacji związ-
kowej NSZZ Solidarność, która 
zasięgiem swojego działania 

obejmuje Hutę Łaziska i spółkę Re 
Alloys, żądania zgłoszone przez stronę 
związkową mają doprowadzić do 
znaczącej poprawy wynagrodzeń 
wszystkich pracowników. Dotyczą 
one przede wszystkim podwyżek 
w wysokości 300 zł brutto w Hucie 
Łaziska i 500 zł brutto w Re Alloys.

Związkowcy domagają się też 
wprowadzenia w obydwu zakła-
dach dodatku za pracę w systemie 
czterobrygadowym w niedziele i 
święta, premii z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia wynoszącej 80 proc. 
płacy minimalnej oraz premii z 
okazji Dnia Hutnika w wysokości 
45 proc. płacy minimalnej. Kolejne 
żądanie jest związane z wprowadze-
niem premii motywacyjnej. Strona 
związkowa chce, by wynosiła ona 
30 proc. płacy zasadniczej każdego 
pracownika. Danuta Danielczyk 
dodaje, że zarobki w obydwu fi rmach 
są bardzo niskie i nieadekwatne do 
ciężkiej pracy, jaką wykonują pracow-
nicy. Pracownicy otrzymują tylko 
podstawowe pensje, bez żadnych 
dodatków i premii motywacyjnej, 
która nie jest wypłacana od stycznia 
tego roku. – Część pracowników 
Re Alloys dostaje 1500, 1600 zł na 
rękę. Zarobki na produkcji, bez 
nadgodzin nie przekraczają 2000 
zł. Jak ci ludzie mają żyć za takie 
pieniądze? W jaki sposób mają 
utrzymać rodziny? – pyta przewod-
nicząca zakładowej Solidarności. 

Podkreśla, że w Hucie Łaziska płace 
są tylko nieznacznie wyższe.

5 września NSZZ Solidarność i 
Sierpień ’80 wszczęły spory zbio-
rowe na tle płacowym w obydwu 
zakładach. Przystąpiono do nego-
cjacji, ale w ich trakcie nie udało 
się osiągnąć porozumienia.

– Pracodawcy nie słuchali 
naszych argumentów i cały czas 
podkreślali, że kondycja obydwu 
zakładów nie jest najlepsza. My 
się z tym nie zgadzamy. Żądania, 
które przedstawiliśmy, są możliwe 
do zrealizowania, pracownicy 
czekają na poprawę warunków 
płacowych – dodaje. 

Wstępny konsensus osiągnięto 
jedynie w sprawie świątecznej 
premii, której wysokość uzgod-
niono na 1000 zł brutto, ale jej 
wypłata została uzależniona przez 
pracodawców od podpisania poro-
zumienia zawieszającego spór 
zbiorowy. – Zostaliśmy zaszanta-
żowani, co pracownicy przyjęli z 
oburzeniem. Nie zamierzamy się 
wycofać, nie rezygnujemy z pozo-
stałych postulatów. Podpisaliśmy 
protokół rozbieżności, kończący 
pierwszy etap sporu zbiorowego. 
Teraz czekamy na rozmowy z 
udziałem mediatora – zaznacza 
Danuta Danielczyk. Związkowcy 

nie wykluczają rozpoczęcia akcji 
protestacyjnych oraz przeprowa-
dzenia strajku ostrzegawczego w 
obydwu fi rmach.

Spółka Re Alloys działa na rynku 
od 2001 roku i podobnie jak Huta 
Łaziska specjalizuje się w produkcji 
żelazostopów wykorzystywanych 
w procesach stalowniczych i odlew-
niczych. Większość produkcji trafi a 
na eksport. Spółka Re Alloys jest 
częścią grupy Luma Investment S.A., 
której właścicielem jest Radosław 
Miśkiewicz. W Hucie Łaziska i Re 
Alloys łącznie zatrudnionych jest 
ok. 500 osób.

AGNIESZKA KONIECZNY
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Maksymalnie 150 pracowników 
spośród liczącej 187 osób załogi 
Fabryki Maszyn i Urządzeń Tagor 
w Tarnowskich Górach zostanie 
objętych programem dobrowolnych 
odejść. PDO został uruchomiony 
21 listopada. 

W październiku Zarząd Kopeksu 
podjął uchwałę o połączeniu 
Kopex S.A. ze spółkami: Fabryka 
Maszyn i Urządzeń Tagor, Kopex 
Machinery, Zabrzańskie Zakłady 
Mechaniczne – Maszyny Górnicze 
i Kopex Hydraulika Siłowa. Podmioty, 
które dotychczas działały jako 
samodzielne spółki należące do 
Grupy Kopex będą stanowić po 
połączeniu oddziały Kopex S.A. 

W wyniku połączenia produkcja 
w tarnogórskiej fabryce Tagor będzie 
stopniowo wygaszana, a pracow-
nicy zakładu zostaną przeniesieni 
do Zabrza. W komunikacie opubli-
kowanym na stronie internetowej 
grupy Kopex wskazano, że Program 
Dobrowolnych Odejść jest skiero-
wany do pracowników, którzy nie 
zdecydują się na zmianę miejsca 

pracy z Tarnowskich Gór na Zabrze. 
– Wielu z naszych pracowników 
dojeżdża do Tarnowskich Gór z 
miejscowości oddalonych o kilka-
dziesiąt kilometrów. Teraz musieliby 
dojeżdżać jeszcze dalej do Zabrza. 
Gdy pojawiła się informacja o połą-
czeniu spółek Kopeksu, pracownicy 
sami przychodzili do nas i mówili, 
że nie będą zainteresowani pracą 
w Zabrzu. Na nasz wniosek, aby 
utrzymać produkcję w Tarnowskich 
Górach, otrzymaliśmy zdecydowaną 
odpowiedź, że nie ma takiej moż-
liwości. Zawnioskowaliśmy więc o 
zawarcie porozumienia dotyczącego 
warunków przejścia pracowników 
do nowego pracodawcy i odejścia 
z pracy tych, którzy się na pracę 
w Zabrzu nie zdecydują – mówi 
Stefan Jacznik, przewodniczący 
Solidarności w Fabryce Maszyn i 
Urządzeń Tagor.

21 listopada zakładowa Soli-
darność podpisała z pracodawcą 
porozumienie dotyczące szczegółów 
Programu Dobrowolnych Odejść. 
Decyzję o przystąpieniu do PDO 

pracownicy musieli podjąć do 29 
listopada. – Staraliśmy się wyne-
gocjować jak najwięcej dla ludzi. 
Zdajemy sobie jednak sprawę w 
jak trudnej sytuacji finansowej 
znajduje się grupa Kopex. Uzgod-
niliśmy, że PDO będzie podzielony 
na 4 etapy od grudnia do marca. 
Pracownicy, którzy zdecydują się 
odejść z fi rmy już z końcem grud-
nia, poza trzymiesięczną odprawą 
otrzymają dodatkowo jednorazowe 
odszkodowanie w wysokości trzy-
miesięcznego wynagrodzenia wyli-
czanego jak ekwiwalent za urlop 
wypoczynkowy. Dla pracowników, 
którzy rozstaną się z fi rmą w kolej-
nych miesiącach, to świadczenie 
będzie proporcjonalnie mniejsze 
– wyjaśnia przewodniczący. 

Jak wskazuje szef zakładowej 
„S”, Program Dobrowolnych Odejść 
cieszy się sporym zainteresowaniem 
pracowników. Liczba osób, która z 
niego skorzysta, najprawdopodob-
niej będzie zbliżona do maksymal-
nego wymiaru wynoszącego 150 
pracowników. Pracownicy Tagoru, 

którzy nie przystąpią do PDO, 
zostaną przeniesieni do Zabrza na 
podstawie artykułu 23¹ Kodeksu 
pracy, czyli z zachowaniem przez 
rok dotychczasowych warunków 
zatrudnienia. – W najbliższych 
dniach Tagor jako samodzielna 
fabryka formalnie przestanie istnieć 
i stanie się oddziałem Kopex S.A. 
Natomiast, kiedy dokładnie nastąpi 
przeniesienie pracowników do 
Zabrza, na razie nie wiadomo. Nikt 
nie jest też w stanie zagwarantować, 
że np. za pół roku nie będzie kolej-
nych zwolnień czy zmian warunków 
pracy i płacy pracowników. Praco-
dawca dał nam do zrozumienia, 
że po połączeniu restruktury-
zacja będzie nadal prowadzona 
– wskazuje Stefan Jacznik. 

Należąca do Grupy Kopex Fabryka 
Maszyn i Urządzeń Tagor zajmuje 
się projektowaniem i produkcją 
zmechanizowanych obudów 
ścianowych dla górnictwa oraz 
serwisowaniem i remontowaniem 
urządzeń górniczych. 

KAR

Dobrowolne odejścia w Tagorze

PKP S.A.
» 23 LISTOPADA NA KONTA 
PRACOWNIKÓW SPÓŁKI PKP S.A. 
wpłynęły nagrody z okazji Święta Kolejarza 
i obchodzonej w tym roku 90. rocznicy 
powstania PKP. – Większość pracowników 
otrzymała łącznie 800 zł brutto – mówi 
Barbara Miszczuk, przewodnicząca Sekcji 
Zawodowej NSZZ Solidarność PKP S.A. 
Podkreśla, że wynosząca 300 zł brutto nagroda 
z okazji Święta Kolejarza przyznana została 
wszystkim pracownikom. Natomiast nagrodę 
związaną z rocznicą powstania PKP w wysokości 
500 zł brutto dostały osoby zatrudnione w PKP 
S.A. lub innej spółce z Grupy PKP dłużej niż 
rok. – Zdecydowana większość załogi to osoby 
z dłuższym stażem, więc otrzymały obydwie 
nagrody – zaznacza Miszczuk. – Jesteśmy 
zadowoleni z takiego rozwiązania. Obydwie 
nagrody łącznie są równe kwocie, o jaką 
zwróciliśmy się do pracodawcy. W naszej spółce 
przez ostatnie trzy lata nie było żadnej nagrody z 
okazji branżowego święta – dodaje.
W PKP S.A. zatrudnionych jest ponad 2200 osób. 

Tramwaje Śląskie
» PRACOWNICY TRAMWAJÓW ŚLĄSKICH 
otrzymali po 1200 zł brutto z okazji branżowego 
święta. Tramwajarze podobnie, jak kolejarze 
swoje święto obchodzą 25 listopada. Ich 
patronką jest św. Katarzyna Aleksandryjska. 
Jak mówi Antoni Krzęciesa, przewodniczący 
Solidarności w spółce Tramwaje Śląskie, wypłatę 
premii z okazji dnia św. Katarzyny gwarantuje 
pracownikom fi rmy wynegocjowany przez 
związki zawodowe zakładowy układ zbiorowy 
pracy. – Co roku podczas rozmów płacowych 
negocjujemy też z zarządem wysokość nagrody 
na dzień św. Katarzyny. Zazwyczaj ta premia 
jest wyższa niż rok wcześniej. Kiedy przed 
przeszło dekadą zaczął obowiązywać układ 
zbiorowy i otrzymaliśmy nagrodę branżową po 
raz pierwszy, wynosiła ona ok. 600 zł. W tym 
roku tzw. katarzynka jest już dwukrotnie wyższa 
– dodaje Krzęciesa. 
Spółka Tramwaje Śląskie zatrudnia blisko 1700 
pracowników. 

Knauf Jaworzno III
» O 2 PROC. WZROSNĄ OD 1 GRUDNIA 
stawki godzinowe w spółce Knauf Jaworzno 
III. Tym samym miesięczne płace zasadnicze 
pracowników będą wyższe o blisko 160 zł 
brutto. Dodatkowo wraz z wypłatą za listopad 
każdy z nich dostanie bonus na Święta Bożego 
Narodzenia w wysokości 2050 zł brutto. 
Gwarancje podwyżek i wypłaty świątecznej 
premii zapisano w porozumieniu zawartym 
21 listopada pomiędzy zarządem spółki a 
zakładową Solidarnością.
Jak zaznacza Maciej Żmuda, przewodniczący 
związku w Knauf Jaworzno III, ten wzrost 
płac to kompromis, bo oczekiwania strony 
związkowej były większe. – Zwykle staraliśmy 
się o podwyżki wyższe niż infl acja. Ale w 
związku z tym, że od dwóch lat jej w Polsce 
nie odnotowano, to w rozmowach płacowych 
z pracodawcą musieliśmy zrezygnować z 
tego kryterium. Mimo to udało nam się 
wynegocjować podwyżki na przyzwoitym 
poziomie, wyższe o kilkadziesiąt złotych 
niż w ubiegłym roku. Do tego jeszcze 
dołożyliśmy solidną premię na święta – mówi 
przewodniczący. Zaznacza, że dzięki staraniom 
zakładowej Solidarności płace załogi 
systematycznie pną się górę. W ostatnich 
pięciu latach zarobki pracowników wzrosły 
średnio o 500-600 zł brutto.
Spółka Knauf Jaworzno III zajmuje się produkcją 
tynków gipsowych i cementowo-wapiennych. 
Właścicielem zakładu jest niemiecka fi rma 
Knauf, producent materiałów budowlanych.

AGA, BEA

KRÓTKO 



D
wudniowe obrady 
XXVIII Krajowego 
Zjazdu Delegatów 
NSZZ Solidarność 
rozpoczęły się 24 

listopada w hali Orlen Arena w 
Płocku. W ich trakcie delegaci 
zatwierdzili zmiany w statucie 
NSZZ Solidarność zmierzające 
do jego „odchudzenia” i wyeli-
minowania sprzecznych lub 
nieprecyzyjnych zapisów. KZD 
przyjął stanowisko wzywające 
rząd do powiązania wieku 
emerytalnego ze stażem 
pracy. W ocenie Solidarności 
kobiety powinny nabywać 
prawo do przechodzenia na 
emeryturę po 35, a mężczyźni 
po 40 latach pracy.

Delegaci wyrazili sprzeciw 
wobec prób likwidacji kopalń 
węgla kamiennego poprzez 

przenoszenie ich do Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń, gdy 
nie wiąże się to ze sczerpaniem 
złoża danej kopalni. – Oczeku-
jemy od rządu RP wypełnienia 
obietnic przedwyborczych w 
sprawie sektora górniczego 
– czytamy w stanowisku KZD. 

Podczas zjazdu w Płocku 
przyjęto również stanowisko 
wzywające rząd do pilnego 
wprowadzenia rozwiązań 
umożliwiających rozwój 
polskiego górnictwa. Wśród 
najważniejszych działań 
w tym zakresie delegaci 
wymienili m.in. ograniczenie 
importu węgla do Polski, 
czasowe obniżenie lub zawie-
szenie części obciążeń publicz-
noprawnych górnictwa oraz 
wsparcie tzw. czystych tech-
nologii węglowych. 

KZD przyjął również stano-
wisko w sprawie procedowa-
nych zmian w europejskim 
systemie handlu emisjami 
(ETS), które stanowią część tzw. 
drugiegu Pakietu Klimatyczno-
-Energetycznego. 

Delegaci zwrócili uwagę, że 
Polska zgodziła się na przyjęcie 
pakietu w zamian za derogacje 
dla naszego kraju, czyli mecha-
nizmy łagodzące skutki polityki 
klimatycznej UE. Tymczasem 
procedowany projekt zmian w 
systemie ETS nie uwzględnia 
porozumienia w tej sprawie. 
KZD zwróciło się do rządu 
RP o podjęcie pilnych działań 
w celu zmiany groźnych dla 
polskiej gospodarki zapisów 
reformy systemu ETS. 

Członkowie KZD wyrazili 
też sprzeciw wobec planów 

zamrożenia wysokości odpisu 
na zakładowy fundusz świad-
czeń socjalnych na kolejny 
rok. Wysokość odpisu jest 
zamrożona od 2010 roku.

W kolejnym stanowisku 
delegaci wyrazili też zaniepo-
kojenie brakiem postępów w 
negocjacjch pomiędzy rządem 
a oświatową Solidarnością w 
sprawie działań osłonowych 
dla zagrożonych zwolnieniami 
pracowników oświaty.

Gośćmi pierwszego dnia 
KZD w Płocku byli m.in. prezy-
dent RP Andrzej Duda i premier 
Beata Szydło. Prezydent podkre-
ślił w swoim wystąpieniu, że 
zobowiązania rządzących 
wobec Solidarności są i będą 
realizowane. Andrzej Duda 
nawiązał do umowy progra-
mowej podpisanej z Solidar-

nością przed ubiegłorocznymi 
wyborami prezydenckimi. – Ta 
umowa, którą wtedy zawar-
liśmy jest dla mnie umową 
wiążącą, którą wspólnie reali-
zujemy – powiedział.

Prezydent Andrzej Duda 
wręczył zasłużonym dzia-
łaczom NSZZ Solidarność 
odznaczenia państwowe. Z 
naszego regionu Złote Krzyże 
Zasługi otrzymali Alfred Bujara 
i Danuta Jemioło.

Premier Szydło mówiła w 
swoim wystąpieniu m.in. o 
przyjętej przez rząd „ustawie 
dezubekizacyjnej”. Projekt 
przygotowany przez resort 
spraw wewnętrznych i admi-
nistracji zakłada obniżenie 
świadczeń emerytalnych i 
rentowych 32 tys. byłych funk-
cjonariuszy aparatu bezpie-

czeństwa PRL. – Ci, którzy 
byli oprawcami, którzy gnębili 
ludzi Solidarności nie będą już 
mieli tak wysokich emerytur 
i uposażeń. Ten projekt dziś 
przyjmie polski rząd – poin-
formowała szefowa rządu. 
Stwierdziła, że ustawa stanowi 
przywracanie normalności i 
sprawiedliwości społecznej.

Krajowy Zjazd Delegatów 
będący najwyższą władzą w 
związku składa się obecnie z 
325 osób. Oprócz delegatów 
wyłonionych w poszczegól-
nych regionach w skład KZD 
wchodzą przewodniczący 
zarządów regionów i rad 
krajowych sekretariatów bran-
żowych oraz przewodniczący 
Rady Krajowego Sekretariatu 
Emerytów i Rencistów. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK
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Kwestia powiązania wieku emerytalnego ze stażem pracy oraz zmiany w statucie związku – m.in. tym tematom 
poświęcone były obrady XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność w Płocku. Gośćmi zjazdu byli 
prezydent Andrzej Duda i premier Beata Szydło.

XXVIII Krajowy Zjazd Delegatów

Foto: Wojciech Obremski
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Tam się zaczęło
13 grudnia o godz. 10.30 w 
Katowicach-Brynowie na ścianie 
budynku, w którym mieszka 
Jan Ludwiczak przewodniczący 
Solidarności w 1981 roku, 
odsłonięta zostanie tablica 
upamiętniająca tragiczne 
wydarzenia sprzed 35. lat. 

Marmurowa płyta będzie 
nawiązywała do wydarzeń, do 
których doszło w tym miejscu 
w nocy z 12 na 13 grudnia 
1981 roku – zatrzymania Jana 
Ludwiczaka, dotkliwego pobi-
cia górników przed drzwiami 
do jego mieszkania, a także do 
strajku w kopalni Wujek zakoń-
czonego krwawą pacyfi kacją. 

W grudniu 1981 roku Jan 
Ludwiczak, podobnie jak 
tysiące innych działaczy Soli-
darności i opozycjonistów 
uznany został przez komu-
nistyczne władze za wroga 
ustroju i znalazł się na liście 
osób, które miały zostać inter-
nowane. Milicja przyszła po 
niego 12 grudnia dokładnie 
o godz. 23.35. Na początku 
funkcjonariusze próbowali 
przekonywać przewodniczą-
cego kopalnianej Solidarności, 
że do siedziby związku było 
włamanie i powinien pójść z 
nimi. – Pan Jan nie uwierzył 
w te słowa. Zatrzasnął drzwi i 
przez zakładowy telefon poin-
formował kolegów z oddziału 

szybowego, że pod drzwiami 
do jego mieszkania stoi milicja. 
Funkcjonariusze wycofali się, 
ale tylko po to, żeby wezwać 
posiłki. Chwilę później czte-
rech górników, którzy przyszli 
Ludwiczakowi z pomocą, 
zostało dotkliwie pobitych 
– mówi Krzysztof Pluszczyk, 
przewodniczący Społecznego 
Komitetu Pamięci Górników 
KWK Wujek w Katowicach 
Poległych 16 grudnia 1981 roku.

Następnie milicjanci wywa-
żyli drzwi do mieszkania i 
wyprowadzili przewodniczą-
cego Solidarności skutego w 
kajdankach. Pobici górnicy 
wrócili do kopalni, gdzie w 
ambulatorium zostali opatrzeni. 
Wieść o tym, co się stało błyska-
wicznie zaczęła obiegać zakład. 
Jeszcze nikt nie wiedział, że 
w Polsce właśnie rozpoczyna 
się stan wojenny. – W nocy 
kopalnia przerwała wydobycie, 
ludzie zaczęli wyjeżdżać na 
powierzchnię, domagając się 
uwolnienia Jana Ludwiczaka. 
Dopiero rano dowiedzieliśmy 
się, że Jaruzelski wypowiedział 
wojnę narodowi – dodaje 
Krzysztof Pluszczyk.

Fundatorem tablicy upa-
miętniającej wydarzenia z 
grudnia 1981 roku jest prezy-
dent miasta Katowice.

AGA

13 grudnia 2016 roku

godz. 12.00 – msza św. w intencji internowanych w stanie wojennym w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej (Zabrze Zaborze, ul. Wolności 504).

godz. 13.00 – składanie kwiatów pod tablicą upamiętniającą internowanych w stanie wojennym.

14 grudnia 2016 roku

godz. 5.00 – rekonstrukcja wydarzeń z 14 grudnia 1981 roku w kopalni Piast w Bieruniu, gdzie przeprowadzono najdłuższy strajk w 
stanie wojennym (kopalnia Piast, ul. Granitowa 16).

godz. 6.00 – uroczysta masówka na cechowni kopalni Piast połączona z projekcją fi lmu Wojciecha Wikarka „Najdłuższa Szychta”.

godz. 10.00 – początek sztafetowego biegu ulicznego „Ocalić od zapomnienia” z udziałem polityków, działaczy związkowych, samorzą-
dowców, sportowców, górników i młodzieży szkolnej. Uczestnicy biegu wyruszą z Ronda im. Strajku Górników KWK Piast w Bieruniu w 
kierunku Krzyża Pomnika znajdującego się przy kopalni Wujek w Katowicach.

15 grudnia 2016 roku

godz. 8.00 – konferencja prasowa oraz panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli IPN oraz uczestników strajku w kopalni Piast z grudnia 
1981 roku (kopalnia Piast w Bieruniu, ul. Granitowa 16).

godz. 10.00 – msza św. w kościele pw. św. Barbary w Bieruniu. (ul. Kościelna 3).

godz. 12.00 – uroczysta akademia w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu (ul. Granitowa 130).

16 grudnia 2016 roku

godz. 16.00 – msza święta w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (Katowice, ul. Piękna 8). Następnie przemarsz pod 
Krzyż-Pomnik przy kopalni Wujek. 

godz. 17.30 – uroczystości pod Krzyżem-Pomnikiem, apel poległych, składanie kwiatów

godz. 20.00 – koncert Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, Chóru Filharmonii Śląskiej i zespołu Camerata 
Silesia. Artyści zaprezentują marsz żałobny z Symfonii nr 3 Eroica Ludwiga van Beethovena, Ad Matrem op. 29 Henryka Mikołaja Góre-
ckiego, Lacrimosę Krzysztofa Pendereckiego i Exodus Wojciecha Kilara. (siedziba NOSPR, Katowice, plac Wojciecha Kilara 1).

17 grudnia 2016 roku

godz. 17.30 – koncert „Pamiętamy” – wystąpią: Anna Rusowicz, Paweł Kukiz, Dariusz „Maleo” Malejonek, Sebastian Riedel&Cree, Janusz 
„Yanina” Iwański&Y-Band, Jan Trebunia-Tutka, Mesajah & Riddim Bandits,Tadek Polkowski i jego goście oraz Bas Tajpan. (Międzynarodowe 
Centrum Kongresowe w Katowicach, Plac Sławika i Antalla 1).

Obchody 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w regionie

24 listopada rząd przyjął nowelizację ustawy dezubekizacyjnej, znacznie obniżającej emerytury i renty 
byłych esbeków. – To dobry krok, ale te cięcia powinny być jeszcze większe. Powinny też objąć wszystkich, którzy 
służyli komunizmowi – oceniają solidarnościowi działacze opozycyjni.

Cięcia w esbeckich emeryturach
N

o w e l i z a c j a 
zakłada m.in., 
że emerytury 
i renty byłych 
funkcjonariuszy 

aparatu bezpieczeństwa PRL 
wyniosą maksymalnie tyle, ile 
wynoszą średnie świadczenia 
w ZUS. Cięciami objętych 
zostanie 32 tys. funkcjonariuszy, 
którzy w latach 1944-1999 
służyli w Służbie Bezpieczeń-
stwa, jednostkach resortów 
bezpieczeństwa publicznego, 
spraw wewnętrznych i obrony 
narodowej. Zgodnie z nowelą 
obniżone zostaną też renty 
rodzinne po byłych esbekach. 
Teraz nie będą mogły prze-
kraczać wysokości średniej 
renty rodzinnej z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych.

– Cieszymy się, że rząd 
podjął wreszcie próbę spra-
wiedliwego rozwiązania 
kwestii sowitych świadczeń 
dla byłych funkcjonariuszy SB. 
Ale powinny one być obni-
żone w wyższym wymiarze 
i bezwzględnie wszystkim, 
którzy służyli tamtemu syste-
mowi. M.in. należałoby je 
obciąć sędziom i prokuratorom, 
którzy skazywali polskich 
patriotów za działalność opozy-
cyjną, a także funkcjona-
riuszom tajnych służb PRL 

i komitetów partyjnych. Dla 
wszystkich kary powinny być 
znacznie surowsze niż obni-
żenie im emerytur i rent do 
poziomu średnich świadczeń 

w systemie powszechnym. 
Przecież emerytur na tym 
poziomie nie mają setki tysięcy 
prześladowanych przez nich 
uczciwych Polaków – uważa 

Andrzej Rozpłochowski, solidar-
nościowy działacz opozycyjny.

Weterani opozycji antykom-
nunistycznej zaznaczają, że 
chociaż nowela tylko częściowo 

realizuje ich oczekiwania, to 
jednak wprowadza znacznie 
bardziej radykalne cięcia w 
świadczeniach byłych esbeków, 
niż ustawa dezubekizacyjna 
przyjęta w 2009 roku przez 
koalicję PO-PSL. – Tamta regu-
lacja, to był jedynie zabieg 
kosmetyczny, bo ówczesny 
rząd nieznacznie tylko obniżył 
emerytury esbeków. Ustawa 
w ogóle nie zakładała też cięć 
w rentach rodzinnych po 
komunistach. Teraz żony po 
generałach, będą musiały żyć 
za o wiele mniejsze pieniądze 
niż 9 tys. zł na miesiąc. Obecna 
nowelizacja daje nam wreszcie 
nadzieję na to, że w Polsce 
skończyło się pozorne dzia-
łanie – podkreśla Eugeniusz 
Karasiński, przewodniczący 
Stowarzyszenia Represjono-
wanych w Stanie Wojennym 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
w Katowicach.

Po przyjęciu nowelizacji 
ustawy dezubekizacyjnej 
Centrum Informacyjne Rządu 
w komunikacie podkreśliło, 
że nowela nie karze byłych 
funkcjonariuszy SB, a jedynie 
odbiera im niesłusznie przy-
znane przywileje w postaci 
wysokich świadczeń emery-
talnych i rentowych. – Ci 
funkcjonariusze byli przez lata 

w bardzo korzystnej sytuacji, 
gdyż pobierali i nadal pobierają 
wysokie emerytury i renty, 
których od początku w takiej 
wysokości otrzymywać nie 
powinni – głosi komunikat 
CIR. Jak zauważają byli opozy-
cjoniści, to pierwsza po 26 
latach, a zarazem największa 
do tej pory „kara” dla esbeków. 
– To wstyd, że przyszło nam 
na nią tak długo czekać. Ale 
lepiej późno niż wcale – ocenia 
Eugeniusz Karasiński.

Rząd zakłada, że nowela 
ustawy dezubezkizacyjnej 
wejdzie w życie 1 stycznia 
2017 roku. Obniżone świad-
czenia miałyby być wypłacane 
byłym esbekom i ich rodzinom 
od 1 października 2017 roku. 
Cięcia dotyczyć będą 18 tys. 
emerytur, 9 tys. rent rodzin-
nych i ponad 4 tys. rent inwa-
lidzkich. Budżet państwa ma 
na nich zaoszczędzić blisko 
546 mln zł rocznie. Obecnie 
najwyższe świadczenia byłych 
funkcjonariuszy SB sięgają 19 
tys. zł miesięcznie. Co miesiąc 
12 tys. zł dostaje 32 osoby, a 
blisko 1300 byłych esbeków 
otrzymuje od 6 tys. do 12 tys. 
zł. Po cięciach ich emerytury 
wynosić będą maksymalnie 
2130 zł, a renty góra 1610 zł. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

Foto: commons.wikimedia.org/PD
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» ZACZYNAMY OD KOLEJNEJ ZŁOTEJ 
MYŚLI lidera polskiej opozycji. Otóż Rychu 
Swetru był niedawno gościem radiowej 
Trójki. W trakcie wywiadu stwierdził co 
następuje: „Ignorowanie twardych danych 
z Głównego Urzędu Statystycznego, jest 
jak bicie termometru podczas choroby”. 
Tu w zasadzie należy postawić kropkę, 
bo Rychu, jak to ma w zwyczaju, spuen-
tował się sam. Jedyne co możemy zrobić 
to przyłączyć się do antyprzemocowego 
apelu Swetru. My też jesteśmy przeciwko 
biciu kogokolwiek i czegokolwiek, nawet 
chorych termometrów. 

» NIEMCY MAJĄ SAMOCHODY, 
japończycy elektronikę, amerykanie coca-
-colę i hamburgery, a my nie mamy nic. 
Problem braku towarów eksportowych 
made in Poland, na który narzekają od 
lat ekonomiści postanowił rozwiązać 
minister środowiska Szyszko Jan. Otóż 
pan minister zaproponował, na spotkaniu 
szefów resortów środowiska z państw UE, 
że możemy im eksportować żurby i to nie 
te z puszki, ale te z Puszczy Białowieskiej. 
Zgodnie z pomysłem pana ministra inni 
mają tylko wyznaczyć teren wielkości 
50 tys. ha, czyli mniej więcej wielkości 
Warszawy, a my zajmiemy się resztą. 
Pytany o reakcję unijnych polityków na 
swój pomysł minister Szyszko oznajmił 
triumfalnie, że zamilkli. My obawiamy 
się jednak, że raczej ich zatkało. 

» NAS ZA TO ZATKAŁO PO LEK-
TURZE POSTU na twitterze młodej 
działaczki LSD niejakiej Justyna Kli-
masary. Pani Justyna znana głównie 
z tego, że na portale społecznościowe 

wrzuca fotki, na których prezentuje nie 
tylko swoje poglądy, napisała po śmierci 
kubańskiego dyktatora Fidela Castro: 
„Odszedł wyzwoliciel Kuby, wielka postać 
i człowiek wierny do końca życia swoim 
ideałom”. Naszym zdaniem lepszym 
pomysłem eksportowym od żubrów 
byłyby barany. Mamy ich w naszym 
kraju zdecydowaną nadwyżkę.

» NADWYŻKA TA WYSTĘPUJE NIE 
TYLKO po lewej stronie sceny politycznej. 
Przeczytaliśmy kilka dni temu, że radny 
PiS z Gdańska niejaki Jerzy Milewski nie 
dość, że wjechał pod prąd swoim oplem, 
w którym przewoził małe dziecko bez 

fotelika, to jeszcze potrącił próbującego 
go zatrzymać policjanta. Pan radny nie 
przyznaje się do winy i twierdzi, że padł 
ofi arą spisku mundurowych. Jak tłuma-
czył portalowi trojmiasto.pl chciał tylko 
zapytać policjantów o drogę, a ci zamiast 
pomóc zaczęli na niego krzyczeć. – Doszło 
do utarczki. Pan policjant próbował mnie 
wkręcić w ten sposób, że podszedł do 
przodu mojego samochodu, podstawił 
nogę, udając, że go najechałem i się 
przewrócił – twierdzi pan radny. Strach 
jechać nad morze na wakacje. Nie dość, 
że drożyzna i marna pogoda, to jeszcze 
policjanci się pod koła rzucają. 

GOSPODZKI&PODRÓŻNY

WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe ROZBAWIŁO nas to

Foto: demotywatory.pl

Żona do męża:
– Jesteś najgorszym leniem jakiego 
znam. Pakuj się i wynoś.
– Ty mnie spakuj.

***
Na pierwszej randce chłopak 
mówi do dziewczyny:
– Ty chyba lubisz rysować, tak?
– Tak, a jak to poznałeś?
– Po twoich brwiach.

***
– Proszę pani, ja się w pani chyba 
zakochałem – mówi dziesięcioletni 
Jasiu do dorosłej sąsiadki.
– Przykro mi Jasiu, ale ja nie 
lubię dzieci.
– A kto lubi? Będziemy uważali.

***
Niedziela, czwarta rano. Niemiło-
siernie skacowany facet wraca do 
domu. Wpada do kuchni, odkręca 
kran z wodą i pije... pije... pije.
– Krystyna! – krzyczy napiwszy 
się. – Krystyna, wstawaj! Dzieci 
budź! Chodźcie tu szybko!
– Co się stało?!
– Spróbujcie jaka cudowna woda! 
Co za smak!

***
Pani pyta dzieci w szkole, co jadły 
na śniadanie. Zgłasza się Jasio:
– Ja jadłem drożdżówkę z dżemem.
– Podejdź i napisz to na tablicy.
Jasio pomyślał i mówi:
– To jednak była bułka z masłem.

***
– Cześć Janusz, co tam?
– A w porządku, kupiłem auto i 
wziąłem urlop
– O kurde, pozazdrościć, to gdzie 

się wybierasz na wczasy?
– Na przegląd, do wydziału komu-
nikacji i do urzędu skarbowego.

***
– Tato, dasz mi jakieś pieniądze?
– To zależy na co są ci potrzebne.
– Chciałbym spotkać się z pewną 
dziewczyną.
– Ok, rozumiem. Masz tu 50 zł. 
Kim właściwie jest ta dziewczyna?
– Ekspedientką w monopolowym.

***
Do banku w Szwajcarii wchodzi 
klient z walizką i ściszonym głosem 
mówi do bankiera:
– Chciałbym wpłacić pieniądze, w tej 
walizce są całe cztery miliony euro.
Na to bankier uśmiechnięty:
 – Proszę nie ściszać głosu, bieda 
to żaden wstyd.

***
Dyrektor oznajmia sekretarce:
– Pani Krysiu, podaję się do dymisji.
– Mój Boże! – zmartwiła się 
sekretarka. – A kto przyjdzie na 
pana miejsce?
– Nie wiem, pewnie jakiś bałwan!
– Znowu! – załamuje ręce sekretarka.

***
Ojciec piątki dzieci wygrał zabawkę 
na loterii. Zawołał swoje dzieciaki 
i spytał, które z nich powinno 
otrzymać prezent: 
– Kto jest najbardziej posłuszny? 
– spytał. Kto nigdy nie pyskuje 
mamie? Kto robi wszystko, co każe? 
Pięć głosików odpowiedziało 
jednocześnie: 
– Dobra, tato, możesz zatrzymać 
zabawkę.

Autopromocja

TEŻ WYSZEDŁ CI TAKI RACHUNEK? NIE MUSI TAK BYĆ! 
ZAŁÓŻ ZWIĄZEK I BĄDŹ SILNY W PRACY. 

ZORGANIZOWANI MAJĄ LEPIEJ! 

Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci: 
tel.: 32 728 41 13 kom. 693 410 836 

e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl
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WYJĄTKOWY KONCERT 17 GRUDNIA
Połączenie różnych gatunków 
i stylów muzycznych, kultowe 
utwory z lat 80. w aranżacjach 
czołowych artystów sceny rockowej, 
reggae i hip-hop oraz multime-
dialne wizualizacje i animacje 
towarzyszące występom muzyków 
– wszystko to będzie można 
zobaczyć i usłyszeć 17 grudnia 
w Katowicach podczas koncertu 
upamiętniającego 35. rocznicę 
wprowadzenia stanu wojennego 
i pacyfi kacji kopalni Wujek. 

Koncert „Pamiętamy” rozpocznie 
się o godz. 17.30 w Międzynaro-
dowym Centrum Kongresowym 
w Katowicach. Wystąpią czołowi 
artyści polskiej sceny muzycznej w 
tym m.in Paweł Kukiz, Ania Ruso-
wicz czy Dariusz „Maleo” Malejonek 
znany z zespołów Armia i Houk 
oraz projektu muzycznego Panny 
Wyklęte. Blues-rockowe brzmienie 
katowickiej publiczności zapewni 
syn Ryśka Riedla, legendarnego 
wokalisty zespołu Dżem Sebastian 
z zespołem Cree. Solistom towa-
rzyszyć będzie muzyk rockowy i 
jazzowy Janusz „Yanina” Iwański 
współpracujący w przeszłości m.in 
ze Stanisławem Soyką i Maanamem. 
Publiczność koncertu będzie też 
miał okazję zobaczyć i posłuchać 
JanaTrebunię-Tutkę ze słynnej 
muzycznej rodziny z Podhala.
17 grudnia w katowickiej hali MCK 
pojawią się też artyści młodego 
pokolenia grający reggae i hip-hop 
w tym m.in. Mesajah&Riddim 
Bandits, Bas Tajpan oraz raper 
Tadek Polkowski i jego goście. 

Wydarzenie zostało podzielone 
na dwie części. Pierwsza, która 
zostanie wyemitowana na żywo w 
TVP, będzie bezpośrednio nawią-
zywać do tragicznych wydarzeń 
sprzed 35. lat. Kultowe utwory 
pochodzące z tamtego okresu 
w tym m.in „Mury” i „Wróżba” 
Jacka Kaczmarskiego, czy „Sen o 
Victorii” Dżemu zostaną wykonane 
w zupełnie nowych współczesnych 
aranżacjach. Muzyce towarzyszyć 
będą fi lmowe wizualizacje i animacje. 
W aranżacjach hip-hopowych 
wykorzystane zostaną m.in orygi-
nalne nagrania dźwiękowe z okresu 
stanu wojennego, w tym nagrania 
z pacyfi kacji kopalni Wujek.

Multimedialny charakter 
koncertu skierowany jest przede 
wszystkim do młodszej części 
publiczności, której tragiczne 
wydarzenia z grudnia 1981 roku 
są znane jedynie z kart podręcz-
ników do historii. W drugiej części 
koncertu artyści zaprezentują 
własny repertuar. Na scenie MCK 
połączone zostaną różne pokolenia, 
gatunki i style polskiej muzyki. 

Dystrybucja wejściówek na 
koncert „Pamiętamy” prowa-
dzona jest przez biura terenowe 
Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego NSZZ Solidarność. Cena 
wynosi 5 zł. Całkowity dochód z 
dystrybucji wejściówek zostanie 
przekazany Społecznemu Komi-
tetowi Pamięci Górników KWK 
„Wujek” w Katowicach Poległych 
16 grudnia 1981r. Liczba miejsc jest 
ograniczona. Szczegółowych infor-
macji dotyczących koncertu oraz 
zasad odpłatności za wejściówki 
udzielają biura terenowe Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność.

ŁK


