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Zenon Fiuk:  Dążyliśmy do tego, 
aby gwarancjami socjalnymi objąć 
całą załogę. » STRONA 4

Katarzyna Kopczak-Zagórna: Nie mam 
złudzeń. Ta sprawa została zamknięta, ale 
gorycz pozostała. » STRONA 6

K
ontrolerzy NIK 
wykazali  m.in. 
że w poradniach 
e n d o k r y n o l o -
gicznych średni 

czas oczekiwania wzrósł w 
ubiegłym roku o 21 dni (ze 
146 do 164) a w oddziałach 
otorynolaryngologicznych dla 
dzieci o 40 dni (ze 127 do 167). 
Z kolei na świadczenie z zakresu 
rehabilitacji leczniczej w 2015 
roku trzeba było czekać 348 
dni, czyli o 62 dni dłużej niż 
jeszcze rok wcześniej.

Pod względem dostępności 
świadczeń medycznych fatalnie 
wypadamy na tle innych 
krajów. Z danych zawartych 
w raporcie Organizacji Współ-
pracy Gospodarczej i Rozwoju 
wynika, że np. czas oczekiwania 
na operację zaćmy w Polsce jest 
najdłuższy spośród wszystkich 
państw należących do OECD. 
Natomiast w przypadku czasu 
oczekiwania na operację stawu 
biodrowego wyprzedzamy 
tylko Chile. 

Większe pieniądze, większe kolejki
Raport NIK wskazuje, że okres 
oczekiwania na świadczenia 
zdrowotne nie zmniejsza się 
lub rośnie mimo wdrażania 
kolejnych programów mają-
cych rozwiązać ten problem 
oraz przede wszystkim mimo 
zwiększenia nakładów na 
świadczenia zdrowotne o 
ponad 4 mld zł (z 64,3 mld do 
67,7 mld zł) w ubiegłym roku. 
Jednak jak podkreśla Halina 
Cierpiał, przewodnicząca Regio-
nalnego Sekretariatu Ochrony 
Zdrowia NSZZ Solidarność, 
dzieje się tak dlatego, że podno-
szenie nakładów na ochronę 
zdrowia nie przekłada się na 
zwiększenie limitów świadczeń 
w ramach kontraktów zawiera-
nych przez NFZ z placówkami 
medycznymi. – Po pierwsze 
rosną koszty niezwiązane 

bezpośrednio z leczeniem 
pacjentów, czyli m.in. koszty 
utrzymania placówek ochrony 
zdrowia, ceny środków opatrun-
kowych czy leków. Po drugie 
cały czas wzrasta liczba niepub-
licznych podmiotów opieki 
zdrowotnej, które również 
podpisują kontrakty z NFZ. 
Te podmioty działające jako 
spółki prawa handlowego 
zajmują się przede wszystkim 
świadczeniem najbardziej opła-
calnych usług medycznych. 

W latach 2014-2015 w woje-
wództwie śląskim powstało 
ponad 100 takich podmiotów 
– tłumaczy przewodnicząca. 

Jak wynika z raportu NIK, 
bardzo ograniczona dostęp-
ność świadczeń medycznych 
nie wynika z braku sprzętu, 
którym dysponują placówki 
ochrony zdrowia, ani z niedo-
boru wykwalifi kowanej kadry 
medycznej. – Blisko 90 proc. 
szpitali deklaruje, że mogłaby 
wykonywać więcej zabiegów 

bez zwiększania zatrudnienia i 
zakupu dodatkowego sprzętu, 
a zawarte kontrakty mogłyby 
być wyższe o ok. 18 proc. – 
czytamy w raporcie.

Recepty dla zmarłych
Kontrolerzy NIK wskazują 
również na znaczną skalę 
nieprawidłowości i nadużyć 
występującą w systemie refun-
dacji świadczeń zdrowot-
nych, które przyczyniają się 
do marnotrawienia nakładów 

na opiekę zdrowotną. W ubie-
głym roku NFZ zrefundował 
m.in. ponad 11 tys. recept 
wystawionych na osoby zmarłe 
oraz prawie 75 tys. recept 
wystawionych przez nieży-
jących lekarzy. Wątpliwości 
kontrolerów wzbudziły też 
m.in. przypadki realizacji przez 
jednego pacjenta 881 recept w 
ciągu roku oraz wystawienie 
przez jednego lekarza niemal 
34 tys. recept w ciągu roku, czyli 
powyżej 90 recept dziennie. 

Likwidacja i co dalej?
Receptą Ministerstwa Zdrowia 
na skrócenie kolejek i poprawę 
dostępności do świadczeń 
medycznych ma być likwidacja 
NFZ i powołanie w jego miejsce 
Urzędu Zdrowia Publicz-
nego. 14 października minister 
zdrowia Konstanty Radzi-
wiłł zapowiedział, że ustawa 
w tej sprawie będzie gotowa 
w ciągu dwóch miesięcy. 
Mimo iż termin ten mija 
za kilka dni, nie wiadomo 
jednak jak reforma miałaby 
wyglądać. W październiku 
szef resortu zapowiedział 
jedynie ogólnikowo, że jej 
cześcią będzie m.in. zwięk-
szenie nakładów na ochronę 
zdrowia do 6 proc. PKB w 2025 
roku i fi nansowanie opieki 
zdrowotnej bezpośrednio 
z budżetu państwa. Nowy 
system miałby wystartować 
od 1 stycznia 2018 roku. 
– Poznaliśmy już pana mini-
stra z tego, że dużo mówi, a z 
realizacją jego deklaracji bywa 
różnie. Dlatego do tej sprawy 
podchodzimy ostrożnie. 
Wiemy tylko, że prace nad 
projektem trwają, a odnieść 
się do niego będziemy mogli 
dopiero wtedy, gdy ujrzy on 
światło dzienne – podkreśla 
przewodnicząca RSOZ. – Jeśli 
reforma będzie rzeczywi-
ście zakładać zwiększenie 
środków na realizację świad-
czeń medycznych oraz zracjo-
nalizowanie polityki doty-
czącej refundowania świadczeń 
wykonywanych przez nowo 
powstające, prywatne placówki, 
to oczywiście będzie to krok w 
dobrym kierunku. Natomiast 
jeżeli reforma ograniczy się 
jedynie do zastąpienia NFZ 
nową inaczej nazywającą się 
instytucją, to szkoda na to 
czasu i pieniędzy – zaznacza 
Halina Cierpiał. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Kolejki do lekarzy nie maleją mimo zwiększenia nakładów na opiekę zdrowotną o ponad 4 mld zł. Wręcz 
przeciwnie, czas oczekiwania na część zabiegów ciągle się wydłuża – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Resort 
zdrowia zapowiada likwidację NFZ i zastąpienie go nową instytucją. Na razie jednak szczegóły reformy nie są znane.

NA REHABILITACJĘ 
PROSZĘ PRZYJŚĆ ZA ROK

Foto: commons.wikipedia.org/MOs810
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P
oziom sporu politycznego w naszym 
kraju już dawno przekroczył granice 
strawności dla normalnego czło-

wieka. Na placu boju zostali już tylko 
wyznawcy jednej lub drugiej strony 
barykady. Wierni i bezkrytyczni. Partie 
polityczne wciąż mają zwykłych zwolen-
ników czy sympatyków, potrafiących 
spojrzeć szerzej, zdobyć się na konstruk-
tywną krytykę swoich politycznych fawo-
rytów. Ci jednak z reguły siedzą cicho i 
o polityce wolą nie rozmawiać. Tak jest 
bezpieczniej. Wskutek wieloletniego 
nakręcania nastrojów przez polityków 
i media rozsądni kiedyś ludzie dostali 
kompletnej korby i są w stanie poza-
bijać się o to, które polityczne plemię 
jest lepsze. Miejsca na dyskusję nie ma 
żadnego. Jesteś z nami, albo przeciw nam. 

W tej rubryce zdarzają się felietony, 
które można nazwać politycznymi. 
Zawsze jednak dotyczą one konkretnej 
sprawy, pomysłu polityków, ustawy, 
rozwiązania, które może pomóc lub 
zaszkodzić zwykłym zjadaczom chleba. 
Nie ma za to bieżącej politycznej młócki, 
ekscytowania się naparzanką posła „x” 
z posłem „y” czy ideologicznych sporów 
o imponderabilia, które tzw. „warszawka” 
jest w stanie tłuc tygodniami. 

Jednak od każdej reguły musi prędzej 
czy później pojawić się wyjątek. Nawet 
przy najmocniejszym postanowieniu i 
najszczerszej woli nieangażowania się w 
politykę przez duże „P” trudno przejść 
obojętnie wobec tego, co opozycja planuje 
na 13 grudnia. Przez lata przyzwyczailiśmy 
się już do tego, że politycy dla własnego 
interesu są w stanie wykorzystać abso-
lutnie wszystko, zszargać każdą świętość, 
przekroczyć granicę, do której kilka lat 
wcześniej baliby się nawet zbliżyć. Mogłoby 
się wydawać, że taką granicą jest data 
13 grudnia. Ta data to nie tylko ofi cjalne 
uroczystości i składanie kwiatów. To ciągle 
żywa pamięć żywych ludzi. Wciąż są z 
nami ci, dla których ten dzień oznaczał 
początek bicia, aresztowania, zwolnienie 
z pracy, zmuszenie do emigracji. Wciąż 
są z nami ci, dla których wprowadzony 

13 grudnia 1981 roku stan wojenny to 
ból i tęsknota za zamordowanym mężem, 
synem czy ojcem. 

Politycy opozycji organizują 13 grudnia 
polityczną nawalankę. Jeden z nich, 
nazwiskiem Mazguła, stwierdził, że w 
stanie wojennym „dochowano kultury”, 
choć były jakieś tam „bijatyki” i „ścieżki 
zdrowia”. Inni się od tych słów co prawda 
odcięli, ale nawalankę szykują dalej. Tylko 
po to, aby podnieść słupki w sondażach, 
aby przybliżyć się do utraconego koryta. 
Tak naprawdę oni wcale nie różnią się 
od pana Mazguły. Zupełnie jak on nie 

mają grama szacunku dla ludzi, dla 
których 13 grudnia to nie tylko ważna 
data z podręcznika, ale rocznica osobistej, 
rodzinnej tragedii. Dnia, w którym całe 
życie legło w gruzach. 

Co smutne po drugiej stronie poli-
tycznej barykady też nie brakuje ludzi, 
którzy wyżej od szacunku dla ofi ar stanu 
wojennego stawiają bieżący polityczny 
interes. Jeden z najbardziej wpływowych 
publicystów największego prorządowego 
tygodnika i portalu internetowego napisał 
kilka dni temu, że odpowiedzią na marsz 
pana Mazguły i mu podobnych, powinna 
być wielka kontrmanifestacja. Trzeba 
pokazać, że „nas” jest więcej niż „ich”, trzeba 
udowodnić, że „my” jesteśmy silniejsi.

Ja 13 grudnia pójdę do kościoła 
św. Jadwigi w Zabrzu Zaborzu na mszę 
w intencji internowanych w stanie 
wojennym. Trzy dni później będę pod 
kopalnią Wujek. A oni niech sobie masze-
rują. Najlepiej jak najdalej stąd. 

TRZECI Z CZWARTĄ;)

CHODZI O TO zwłaszcza...
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13 grudnia pójdę na mszę w 
intencji internowanych w stanie 
wojennym. Trzy dni później będę 
pod kopalnią Wujek. A oni niech 
sobie maszerują. Najlepiej jak 
najdalej stąd.

KRÓTKO

Fundusz socjalny 
częściowo odmrożony
» OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU podstawowy odpis 
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wzrośnie o 
91,74 zł na jednego pracownika i rocznie będzie wynosił 
1185,67 zł. 2 grudnia Sejm przyjął ustawę o szczególnych 
rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 
2017. Podczas głosowania posłowie uwzględnili poprawki 
dotyczące zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych naniesione do ustawy podczas prac 
w Senacie. – W tym roku rząd w ogóle nie planował 
odmrożenia wysokości odpisu podstawowego na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych. To, że zmienił zdanie, jest 
dużym sukcesem Solidarności, której udało się przekonać 
senatorów do zmiany decyzji – napisano w komunikacie 
wydanym przez Dział Informacji Komisji Krajowej NSZZ 
Solidarność. Zdaniem Henryka Nakoniecznego, członka 
Prezydium KK, odpowiedzialnego m.in. za dialog społeczny, 
jest to krok w dobrym kierunku, uruchamiający proces 
przywracania pełnego odpisu na fundusz świadczeń 
socjalnych, który jest zamrożony od 6 lat.
Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych podstawowy roczny odpis na pracownika 
powinien wynosić 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej w poprzednim roku lub drugim 
półroczu roku poprzedniego, jeżeli było ono wyższe. 
Od 6 lat wysokość odpisu zamrożona jest na poziomie 
przeciętnego wynagrodzenia z drugiego półrocza 2010 
roku, które wynosiło 2917,14 zł.
Ustawą z 2 grudnia 2016 roku odpis został odmrożony 
do poziomu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 
gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 roku. Gdyby 
odpis został odmrożony, zgodnie z zapisami ustawy o ZFŚS, 
w 2017 roku wynosiłby ponad 1400 zł na osobę.

Nagroda świąteczna 
w Węglokoks Energia
» 400 ZŁ BRUTTO PREMII ŚWIĄTECZNEJ otrzymają 
pracownicy spółek wchodzących w skład Węglokoks 
Energia – to wynik porozumień podpisanych przez 
Solidarność i zarządy spółek wchodzących w skład Grupy. 
– Solidarność jako jedyny związek zawodowy wystąpiła 
o premię świąteczną dla pracowników wszystkich spółek 
wchodzących w skład Węglokoks Energia. Udało nam 
się wynegocjować jednakową kwotę dla pracowników 
poszczególnych spółek Grupy oraz biur zarządu 
Węglokoks Energia. To dobre rozwiązanie. W zeszłym 
roku wysokość tej premii była różna w poszczególnych 
spółkach, a część pracowników nie dostała jej wcale 
– mówi Dariusz Gierek, przewodniczący Solidarności 
w Grupie Węglokoks Energia.
Premia świąteczna trafi  na konta pracowników wraz z 
wypłatą za listopad, czyli 10 grudnia. – Co ważne, będzie 
ona wypłacona ze środków pracodawcy, a nie np. z 
funduszu socjalnego – podkreśla przewodniczący.
W trakcie negocjacji dotyczących premii Solidarność 
zawnioskowała również o podjęcie rozmów na temat 
podwyżek wynagrodzeń w spółkach Węglokoks Energia 
w 2017 roku. – Pracodawcy przyjęli ten postulat. 
Uzgodniliśmy, że rozmowy płacowe rozpoczną się w 
styczniu – informuje Dariusz Gierek.
W skład Grupy Węglokoks Energia wchodzą Węglokoks 
Energia NSE oraz mieszczące się w Rudzie Śląskiej spółki 
Węglokoks ZPC, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
oraz Węglokoks Energia ZUT. Łącznie spółki Grupy WE 
zatrudniają ok. 500 pracowników.

AGA, ŁK

INNI napisali

Chcą minimum 
15 USD za godzinę

29 
listopada w całych Stanach Zjed-
noczonych odbyły się masowe 
protesty i demonstracje pracow-

ników restauracji, domów opieki, lotnisk i 
kierowców taksówek, którzy domagają 
się podniesienia minimalnej stawki 
godzinowej do 15 dolarów – poinfor-
mował portal niezależna pl., powołując 
się na abcnews.go.com. Protesty zorga-
nizowane zostały w ramach ogólno-
krajowej akcji na rzecz wprowadzenia 
15-dolarowej stawki za godzinę pracy. 
Przy obecnym kursie dolara to równo-
wartość ok. 60 złotych.

Tylko w sieci restauracji McDonalds 
pracę przerwały tysiące osób. W akcji 
uczestniczyli też taksówkarze oraz 
pracownicy obsługi lotnisk. – Niektórzy 
z nas śpią na lotnisku, bo nie stać ich 
na mieszkanie – mówiła jedna ze sprzą-
taczek pracująca na lotnisku w Chicago. 

Podczas akcji doszło do aresztowań 
uczestników protestów. Na przykład 
w Detroit policja aresztowała około 40 
demonstrantów, którzy zablokowali ruch. 
Do aresztów trafiło też 25 uczestników 
demonstracji w Nowym Jorku i 30 osób 
w Cambridge w stanie Massachusetts.

 Jeśli emerytura, 
to duńska

D
ania ma najlepszy system emerytalny 
na świecie – podał portal Forsal.pl,
powołując się na najnowszy raport 

Melbourne Mercer Global Pension Index. 
Drugie miejsce w światowym rankingu 
świadczeń emerytalnych zajęła Holandia, 
a trzecie Australia. Wśród 27 wybranych 
krajów świata tylko systemy emerytalne 
duński i holenderski otrzymały najwyższą 
ocenę „A”. Kategorię „B+” przyznano 
Australii, a w grupie oznaczonej kate-
gorią „B” znalazły się systemy emery-
talne z Finlandii, Szwecji, Szwajcarii, 
Kanady, Chile i Singapuru. Emerytury 
w Irlandii i Wielkiej Brytanii zakwa-
lifikowane zostały do kategorii „C+”.
Polski system emerytalny zyskał kategorię 
„C” i znalazł się poza czołówką rankingu, 
obok Niemiec, USA, Francji, Austrii 
i Brazylii. W raporcie najgorzej wypadły 
oznaczone kategorią „D” Włochy, 
Indonezja, Korea Południowa, Chiny, 
Meksyk, Indie, Japonia i Argentyna. 
Melbourne Mercer Global Pension Index 
ocenia systemy emerytalne na świecie 
m.in. na podstawie aktualnej sytuacji 
emerytów w wybranych krajach i poziomu 
ich oszczędności. 

Nie stać nas 
na rozrywki

C
o siódmy Polak nie ma pieniędzy 
na wyjście po pracy z rodziną lub 
znajomymi do kina, restauracji, 

pubu, na basen czy na siłownię – podał 
portal pb.pl, powołując się na najnowsze 
statystyki Eurostatu. Z raportu tej insty-
tucji wynika, że blisko 13 proc. Polaków 
nie daje rady odłożyć nawet na jedno 
takie wyjście w miesiącu. Z powodu 
niskich zarobków aż 22,5 proc. Polaków 
nie korzysta też regularnie z żadnych 
rozrywek związanych z rekreacją i zaję-
ciami sportowymi po godzinach pracy 
lub nauki. Problem ten w największym 
stopniu dotyczy osób w wieku produk-
cyjnym, 25-64 lata.

Jeśli chodzi o pozostałe kraje Unii Euro-
pejskiej, to problem ten w największym 
stopniu dotyka Węgrów. Aż 36,5 proc. 
obywateli i obywatelek tego kraju nie 
odwiedza kawiarni, klubów i restauracji, 
bo ich na to nie stać. To większy odsetek 
niż w sąsiedniej Rumunii, która uchodzi 
za najbiedniejszy kraj UE. Dla porównania 
w Szwecji problem braku pieniędzy na 
wyjście do kina czy restauracji dotyczy 
zaledwie 0,8 proc. społeczeństwa.

OPRAC. BEA

Komunikat

UWAGA
Drodzy Czytelnicy, informujemy, 
że następny numer Tygodnika 
ukaże się w środę 14 grudnia.

Redakcja TŚD



W 
środę 7 grudnia w 
kopalni Krupiński w 
Suszcu na wszystkich 
zmianach odbyły się 
masówki, podczas 

których związkowcy rozmawiali z 
górnikami o przyszłości zakładu. 

Jak informuje Mieczysław 
Kościuk, przewodniczący Soli-
darności w kopalni Krupiński, 
frekwencja na masówkach była 
bardzo duża. Mieszcząca kilkaset 
osób cechownia wypełniła się po 
brzegi. 

Większość przeciw
Podczas masówek związkowcy 
zadawali górnikom dwa pytania 
związane z przyszłością kopalni. 
Pierwsze dotyczyło gotowości 
do przejścia do pracy do innych 
kopalń, drugie poparcia działań 
podejmowanych przez organizacje 
związkowe w celu obrony zakładu 
i nie przekazywania go do SRK. – 
Mandatu zaufania udzieliło nam 
ponad 90 proc. górników z pierw-
szej zmiany i 85 proc. z drugiej 
zmiany. Zdecydowana większość 
opowiedziała się za pozostawieniem 
kopalni Krupiński w strukturach 
JSW i nie chce zmieniać pracy 
– mówi Mieczysław Kościuk.

Wkrótce decyzje
Zaznacza, że w ciągu najbliższych 
kilku dni zapadną decyzje dotyczące 
dalszych działań, jakie podejmą 
górnicze centrale związkowe. 
W ocenie górników przekazanie 
kopalni Krupiński do SRK będzie 
oznaczało jej likwidację i straty dla 
JSW. – Data przekazania kopalni 
Krupiński do SRK nie została jeszcze 
podana, ale gdyby tak się stało 
jeszcze w tym roku, oznaczałoby, 
że JSW zrezygnuje z wydobycia 
1,8 mln ton węgla w roku 2017 – 
dodaje związkowiec.

Decyzję o przeniesieniu kopalni 
Krupiński do Spółki Restruktury-
zacji Kopalń 1 grudnia podjęło 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 
Likwidacji kopalni oprócz związków 
zawodowych sprzeciwiają się samo-

rządowcy. W ich ocenie zamknięcie 
zakładu oznacza nie tylko utratę 
miejsc pracy, ale także degradację 
Suszca i sąsiednich miejscowości. 

Sondaż w Makoszowach
Również w środę 7 grudnia rozpoczęły 
się masówki w kopalni Makoszowy 
w Zabrzu. Równocześnie organizacje 
związkowe prowadzą sondaż wśród 
pracowników. – Górnicy odpowiadają 
na pytania, czy wyrażają chęć pozo-
stania na tej kopalni, czy odejścia do 
innych kopalń znajdujących się w 
PGG – informuje Artur Banisz, prze-
wodniczący zakładowej Solidarności. 
Głosowanie jest anonimowe i potrwa 
do piątku 9 grudnia.

Atmosfera w kopalni jest coraz 
bardziej napięta. – Docierają do nas infor-
macje, że górnicy nie chcą wyjeżdżać 
z dołu. Boją się o pracę. Niby minister 
Tobiszowski wszystkim gwarantuje 
zatrudnienie, ale na piśmie tego nigdzie 
nie ma – dodaje związkowiec.

Obecnie kopalnia Makoszowy 
jest oddziałem Spółki Restruktu-
ryzacji Kopalń, do której została 
przekazana 30 kwietnia 2015 roku 
w wyniku nieodpłatnego zbycia 
przez Kompanię Węglową. Wcześ-
niej stanowiła część dwuruchowej 
KWK Sośnica-Makoszowy. Od ponad 
roku zakład pokrywa straty produk-
cyjne i fi nansuje osłony socjalne dla 
górników ze środków uzyskiwanych 
w ramach pomocy publicznej. Jednak 
to wsparcie wygaśnie z końcem 
grudnia tego roku. 

Niepewność i strach
Informacja o tym, że pomoc dla 
kopalni Makoszowy będzie udzielana 
zgodnie z programem zaakceptowanym 
przez Komisję Europejską tylko do 
końca roku, pojawiła się na stronie 
internetowej Ministerstwa Energii w 
listopadzie. – Choć ministerstwo nie 
mówi o tym wprost, w naszej ocenie 
oznacza to, że zapadła decyzja o likwi-

dacji Makoszów i alokacji górników 
do innych kopalń wchodzących w 
skład PGG. Nie wiadomo jednak, w 
jaki sposób miałoby się to odbywać, 
gdzie ludzie mieliby być przenoszeni. 
Wzbudza to ogromne obawy wśród 
załogi. Część boi się, że stanie przed 
wyborem, albo codziennie kosz-
towne i czasochłonne dojazdy do 
pracy po 50, 60 km w jedną stronę, 
albo konieczność przeprowadzki do 
innego miasta. Część boi się, czy w 
ogóle otrzyma jakąś pracę w innych 
kopalniach. Wielu nawet nie chce 
słyszeć o zmianie miejsca pracy – mówi 
Artur Banisz. Podkreśla, że o dalszych 
działaniach górnicze związki poin-
formują po zakończeniu sondażu.

Decyzję o przeprowadzeniu 
masówek i sondażu wśród załóg w 
obu kopalniach podjęła 6 grudnia 
na nadzwyczjnym posiedzeniu Rada 
Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla 
Kamiennego NSZZ Solidarność.

AGNIESZKA KONIECZNY, NY
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Reklama

List otwarty 
do posła
Organizacje związkowe z kopalni 
Krupiński w Suszcu zapowie-
działy, że „dołożą wszelkich 
starań”, aby poseł Prawa i 
Sprawiedliwości Grzegorz Matu-
siak w kolejnych wyborach 
parlamentarnych nie uzyskał 
mandatu poselskiego. To reakcja 
na postawę posła wobec planów 
likwidacji kopalni. 

Związkowców szczególnie 
oburzyła opublikowana przez 
portal wnp.pl wypowiedź Grzegorza 
Matusiaka, w której ocenił m.in. 
że związki zawodowe z Krupiń-
skiego nie mają poparcia załogi. 
Liderzy kopalnianych organizacji 
NSZZ Solidarność, ZZ Kadra i ZZ 
Kadra-Solidarność 80 skierowali 
do posła list otwarty, w którym 
przypominają, że przed wyborami 
PiS zapowiadało , że nie dopuści do 
zamknięcia żadnej kopalni, której 
złoża nie są sczerpane. – Nasze zdzi-
wienie wywołała Pańska postawa w 
sprawie dalszego funkcjonowania 
kopalni. Okazał się Pan gorącym 
zwolennikiem jej zamknięcia. 
Należy stwierdzić, że potraktował 
Pan swoją misję poselstwa jako 
odskocznię do kariery politycznej, 
tym samym stając się zaprzeczeniem 
tzw. „dobrej zmiany” – czytamy 
w liście związkowców do posła 
Matusiaka. Sygnatariusze listu 
otwartego odnosząc się do opinii 
posła, jakoby organizacje związkowe 
z Krupińskiego nie miały poparcia 
załogi, zaprosili go do odwiedzin 
w kopalni, aby „mógł przekazać 
załodze, co dla niej zrobił w obronie 
miejsc pracy”. Zapowiedzili, że 
nie tylko sami dołożą starań, aby 
Matusiak nie uzyskał ponownie 
mandatu poselskiego, ale zwrócą 
się też w tej sprawie z apelem do 
górników z jastrzębskich kopalń.

Górnicy z KWK Krupiński nie zgadzają się z decyzją o przekazaniu ich zakładu do SRK. Kopalnia Makoszowy 
w Zabrzu stoi przed widmem likwidacji, bo od stycznia nie będzie mogła korzystać z pomocy publicznej. 
Związki zawodowe w obu kopalniach zorganizowały masówki, aby poznać opinię załóg w sprawie przyszłości ich zakładów.

Masówki w kopalniach 

Foto: commons.wikimedia.com/Klaumich49
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1 stycznia 2017 roku do 
pracy w Wojewódzkim Szpi-
talu Specjalistycznym nr 3 w 
Rybniku powróci 150 pracow-
ników, których przejęła w 
latach 2004-2013 zewnętrzna 
fi rma Impel z Wrocławia. Są 
to m.in. salowe, noszowi, 
opiekunki medyczne, sani-
tariuszki oraz pracownicy 
ochrony. Do ich ponownego 
zatrudnienia przekonały praco-
dawcę związki zawodowe.

– Od początku sprzeci-
wialiśmy się przekazywaniu 
pracowników do Impela, 
świadczącego w naszej 
placówce usługi porząd-
kowe i ochroniarskie. Robili 
to samo, co wcześniej, ale 
na dużo gorszych warun-
kach. M.in. nie płacono im 
za nadgodziny, nie dosta-
wali dodatków za pracę w 
soboty i niedziele. Przez lata 
zabiegaliśmy o ich ponowne 
zatrudnienie w szpitalu, lecz 
wciąż natrafi aliśmy na mur, bo 
poprzedni szefowie placówki 
byli zwolennikami outsour-
cingu. Twierdzili, że przy-
niesie to pozytywne skutki 
dla budżetu szpitala – mówi 
Piotr Rajman, przewodniczący 
zakładowej Solidarności.

Dopiero w listopadzie tego 
roku wieloletnie starania 
związkowców zakończyły się 
sukcesem. Obecna dyrektor 
szpitala poinformowała 

stronę społeczną, że zamierza 
ponownie zatrudnić pracow-
ników przekazanych wcześ-
niej do spółek Grupy Impel. 
Wpływ na tę decyzję miały
m.in.  opubl ikowane w 
czerwcu tego roku wyniki 
kontroli NIK w szpitalach 
korzystających z outsourcingu. 
– Najwyższa Izba Kontroli 
wykazała, że spółki outso-
urcingowe nie gwarantują 
wysokiej jakości usług, a to 
zagraża prawidłowej realizacji 
świadczeń zdrowotnych. 
Inspektorzy ocenili też, że 
dyrekcje szpitali bez żadnych 
analiz z góry zakładały, że 

outsourcing oznacza niższe 
koszty, tymczasem w prak-
tyce bywało z tym różnie. 
NIK wykazała też, że fi rmy 
zewnętrzne nagminnie zastę-
powały normalne umowy 
o pracę umowami cywilno-
prawnymi – wylicza Rajman.

 Zdaniem przewodniczą-
cego ponowne zatrudnienie 
w rybnickim szpitalu pracow-
ników przekazanych wcześniej 
do fi rm zewnętrznych jest 
korzystnym rozwiązaniem 
zarówno z punktu widzenia 
pracowników, jak i pacjentów, 
a dodatkowo poprawi sytu-
ację finansową placówki.

– Ludzie nareszcie będą mieli 
normalną, spokojną pracę na 
czas nieokreślony i uczciwe 
zarobki. To z pewnością pozy-
tywnie wpłynie na jakość 
obsługi pacjentów. I, co trzeba 
wyraźnie podkreślić, z analiz 
przedstawionych nam przez 
panią dyrektor jasno wynika, 
że ich ponowne przyjęcie 
do pracy nie zwiększy, lecz 
ograniczy koszty placówki – 
dodaje Piotr Rajman.    

 Wojewódzki Szpital Specja-
listyczny nr 3 w Rybniku 
zatrudnia obecnie ponad 
1100 pracowników. 

BEA

Solidarność z gliwickiego 
zakładu Isover rozpoczęła 
przygotowania do referendum 
strajkowego. To efekt fi aska 
ostatniej rundy mediacji 
w sporze płacowym pomiędzy 
związkiem zawodowym 
a zarządem fi rmy. 5 grudnia 
strony podpisały protokół 
rozbieżności.

– Pracodawca nie przed-
stawił żadnych propozycji, 
które znacząco różniłyby się 
od poprzednich. W dalszym 
ciągu są one nie do zaakcep-
towania dla pracowników 
zakładu – mówi Bogusław 
Superat, przewodniczący 
zakładowej Solidarności. 
– Zarząd proponuje m.in. 
wzrost płac średnio o 4 proc., 
ale tylko dla części pracow-
ników, co trzeci z zatrudnio-
nych nie otrzymałby nic. 
My upominamy się o podwyżki 
dla całej załogi – podkreśla 
związkowiec. Początkowo 
strona związkowa przedsta-
wiła postulat wzrostu płac o 
750 zł brutto. – Podczas 
mediacji byliśmy skłonni 
zgodzić się na podwyżkę  400 zł 
brutto dla wszystkich pracow-
ników i maksymalnie 150 zł 
brutto podwyżki uznaniowej, 
ale pracodawca odrzucił  tę 
propozycję – wyjaśnia Superat.

Stronom nie udało się też 
osiągnąć porozumienia w 
sprawie m.in. dodatku za 

pracę w godzinach nadlicz-
bowych. Postulat związ-
kowców dotyczył podnie-
sienia jego wysokości z 50
do 100 proc. dla wszyst-
kich pracowników. – Praco-
dawca zgodził się jedynie na 
podniesienie dodatku pracow-
nikom, którzy wcześniej byli 
zatrudnieni w równoważnym 
12-godzinnym systemie czasu 
pracy – zaznacza związkowiec.

Oprócz podwyżek płac i 
wzrostu dodatku za pracę w 
godzinach nadliczbowych, 
zakładowa Solidarność domaga 
się wprowadzenia w zakła-
dzie dodatku za uciążliwość 
pracy w systemie zmianowym 
w wysokości 70 zł, zamiast 
dodatku za dojazdy do pracy.

Bogusław Superat zaznacza, 
że po spisaniu protokołu 
rozbieżności stronie związkowej 
nie pozostało nic innego tylko 
sięgnąć po kolejny instrument, 
jaki daje jej ustawa o rozwią-
zywaniu sporów zbiorowych, 
czyli zorganizować referendum 
strajkowe. – Podczas głoso-
wania pracownicy zdecydują, 
czy chcą przystąpić do strajku 
bezterminowego – mówi.

Spór zbiorowy na t le 
płacowym trwa w Isoverze 
od lipca tego roku. 24 listopada 
w zakładzie przeprowadzony 
został dwugodzinny strajk 
ostrzegawczy.

AGA

D
o t y c h c z a s  w 
spółce obwią-
zywał podobny 
pakiet, ale obej-
mował on tylko tę 

część pracowników Kombinatu 
Koksochemicznego w Zabrzu, 
którzy zostali zatrudnieni w 
tym zakładzie przed 20 lipca 
2011roku. Teraz gwarancje 
zatrudnienia obejmują całą 
załogę spółki JSW Koks 
– i pozostałych pracowników 
zabrzańskiego kombinatu, 
pracowników Koksowni Przy-
jaźń w Dąbrowie Górniczej.

P o d p i s a n i e  p a k i e t u 
gwarancji socjalnych dla 
pracowników JSW Koks to
 efekt trwających blisko dwa 
lata negocjacji pomiędzy 
zarządem spółki a związ-
kami zawodowymi. O usta-
nowienie takich gwarancji 
strona społeczna zwróciła 
się do nowego pracodawcy 
w 2014 roku, tuż po połą-
czeniu Koksowni Przyjaźń 
z Kombinatem Koksoche-
micznym w Zabrzu i utwo-
rzeniu spółki JSW Koks. 
– W zabrzańskim zakładzie 
pakiet gwarancji socjalnych 
obowiązywał już od 2011 roku, 
ale obejmował tylko pracow-
ników zatrudnionych w dniu 

jego zawarcia. Natomiast w 
dąbrowskiej koksowni taka 
umowa nigdy nie funkcjono-
wała. W praktyce wyglądało 

to więc tak, że w tej samej 
spółce jedni pracownicy mieli 
ochronę przed ewentualnymi 
zwolnieniami, a drudzy byli 

jej pozbawieni. Dążyliśmy 
do tego, aby gwarancjami 
socjalnymi objąć całą załogę. 
Rozmowy trwały długo i były 

bardzo trudne, ale w końcu 
udało nam się wypracować 
kompromisowe rozwiązania 
– mówi Zenon Fiuk, prze-

wodniczący Solidarności 
w JSW Koks.  

 W podpisanym 29 listopada 
dokumencie zarząd spółki JSW 
Koks zobowiązał się m.in., że 
20 lipca 2021 roku nie będzie 
wypowiadał umów o pracę, ani 
przeprowadzał zwolnień grupo-
wych i indywidualnych z przy-
czyn nie leżących po stronie 
pracowników. – W przypadku 
złamania przez zarząd tego 
zobowiązania pracownikowi 
będzie się należeć odprawa w 
wysokości 15-krotnej pensji, 
liczonej jak ekwiwalent za 
urlop – podkreśla przewodni-
czący.  W dokumencie praco-
dawca zastrzegł sobie prawo do 
wypowiedzenia umowy o pracę 
z przyczyn leżących po stronie 
pracownika i w przypadku 
osób, które nabędą  upraw-
nienia emerytalne. Może też 
zmienić warunki pracy i płacy 
w przypadku wprowadzenia 
nowego Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy.

 Załoga spółki JSW Koks 
liczy ponad 2400 pracow-
ników. 1600 zatrudnionych 
jest w Koksowni Przyjaźń 
w Dąbrowie Górniczej, a ok. 
800 osób pracuje w Kombinacie 
Koksochemicznym w Zabrzu.

 BEATA GAJDZISZEWSKA

Foto: TŚD

29 listopada związki zawodowe i zarząd JSW Koks podpisały pakiet gwarancji socjalnych dla pracowników 
spółki. Pracodawca zobowiązał się w tym dokumencie, że do 20 lipca 2021 roku w fi rmie nie będzie zwolnień, 
a w przypadku złamania tego zobowiązania pracownikom będą przysługiwały 15-miesięczne odprawy.

Pakiet gwarancji socjalnych w JSW Koks

Referendum i strajk?Powrót z outsourcingu

Foto: commons.wikimedia.org/przykuta



Koncert „Pamiętamy”, który 
odbędzie się 17 grudnia w 
Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym w Katowi-
cach, nie będzie zwykłym 
wydarzeniem muzycznym. Za 
pomocą muzyki i obrazu na 
scenie zostanie opowiedziana 
historia... 

– Będziemy starali się 
opowiedzieć o tym, co działo 
się w latach 80’ ubiegłego wieku 
od powstania Solidarności, 
przez tragiczne wydarzenia 
stanu wojennego w szczegól-
ności na kopalni Wujek, aż po 
współczesność. Nie będzie to 
jednak dokumentalne kalen-
darium historyczne. Chcemy 
pokazać te wydarzenia poprzez 
pryzmat ludzi, których losy 
zostały trwale z nimi związane. 
Koncert został podzielony na 
dwie części. Pierwsza zostanie 
wyemitowana w TVP. Jak 
będzie ona wyglądać?

– W pierwszej części usły-
szymy 10 piosenek z lat 80’. 
Co najważniejsze, te bardzo 
dobrze znane piosenki zabrzmią 
zupełnie inaczej, w nowych, 
nieoczekiwanych aranżacjach. 
Zaśpiewają je artyści wywo-
dzący się z różnych pokoleń i 
prezentujący bardzo odmienne 
gatunki i style muzyczne. Przy-
kładem może być piosenka „Nie 
gniewaj się na mnie Polsko” 
grupy Sztywny Pal Azji, która 
zostanie wykonana w stylu 
reggae przez Dariusza „Maleo” 

Malejonka i Basa Tajpana. 
Mamy też napisaną przez 
osadzonych w obozie inter-
nowania w stanie wojennym 
piosenkę „Więzienne Tango”, 
którą17 grudnia usłyszymy 
w w zupełnie nowej formie.
A druga część?

– W drugiej części artyści 
zaprezentują własne utwory. 

To będzie dobra zabawa
i świętowanie tego, że dzisiaj 
mamy wolność i demokrację, 
między innymi dzięki ofi erze 
złożonej w 1981 roku.
Obok starszych muzyków 
jak Paweł Kukiz czy Janusz 
„Yanina” Iwański na scenie 
katowickiego MCK wystąpią 
również młodzi, choć uznani 

artyści tacy, jak m.in. raper 
Tadek Polkowski i jego goście, 
Ania Rusowicz, Cree czy 
Mesajah & Riddim Bandits.

– Chcemy, aby przesłanie 
tego koncertu trafi ło przede 
wszystkim do młodych ludzi, 
dla których wydarzenia z 
najnowszej historii Polski są 
znane jedynie z kart podręcz-

ników. Chodzi też o to, o czym 
mówiłem wcześniej. Kultowe 
piosenki z lat 80’ wykonają 
młodzi artyści, po swojemu, w 
swoich aranżacjach. To będzie 
coś zupełnie innego i nowego. 
W pierwszej części muzyce 
towarzyszyć będą filmowe 
wizualizacje wyświetlane na 
wielkim telebimie. Będą one 

zawierać m.in. archiwalne 
fotografi e i materiały... 

– Tak, ale to nie będzie 
rekonstrukcja historyczna, czy 
coś w rodzaju pokazu slajdów 
archiwalnych zdjęć. Jeżeli np. 
pokażemy zdjęcie z kopalni 
Wujek, to będzie ono tylko 
częścią tego, co będzie widać 
na ekranie, częścią historii, 
którą będziemy opowiadać. 
Wykorzystacie też archiwalne 
nagrania dźwiękowe z okresu 
stanu wojennego, w tym z 
pacyfi kacji kopalni Wujek.

– Zachował się zestaw nagrań 
na kasetach magnetofonowych 
z tamtych wydarzeń. Wykorzy-
stamy też nagrania z dźwiękami 
kopalni, pracujących górników 
i maszyn. To wszystko będzie 
wplecione w piosenki wyko-
nywane przez artystów, będzie 
się przebijało przez muzykę, 
tak aby razem  z tym, co będzie 
się działo na ekranie, stworzyć 
jedną całość.
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Koncerty, konferencje naukowe, 
uliczne biegi oraz szereg innych 
wydarzeń zostanie zorganizo-
wanych w naszym regionie w 
związku z 35. rocznicą wpro-
wadzenia stanu wojennego 
i pacyfikacji kopalni Wujek. 
1 grudnia w Śląskim Centrum 
Wolności i Solidarności w Kato-
wicach przedstawiony został 
harmonogram grudniowych 
obchodów.

Jak mówił podczas konfe-
rencji zorganizowanej w ŚCWiS 
Krzysztof Pluszczyk, przewod-
niczący Społecznego Komitetu 
Pamięci Górników KWK Wujek 
Poległych 16 grudnia 1981 
roku, tradycyjnie kulmina-
cyjnym punktem rocznico-
wych obchodów w naszym 
regionie będą uroczystości pod 
Krzyżem-Pomnikiem miesz-
czącym się przed kopalnią 
Wujek. Uroczysta msza święta 
z udziałem rodzin zamordo-
wanych górników oraz apel 
poległych zostaną poprzedzone 
13 fi nałem Biegu Dziewięciu 
Górników. Pod Krzyż-Pomnik 
przebiegnie około 400 uczniów 
wraz z opiekunami z 40 szkół 
województwa śląskiego.

Dominik Kolorz, szef śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności 
podczas konferencji poinfor-
mował, że regionalne obchody 
rocznicy wprowadzenia stanu 
wojennego rozpoczną się 
13 grudnia w Zabrzu-Zaborzu 

w kościele św. Jadwigi, nieopodal 
którego mieścił się największy 
ośrodek internowania w stanie 
wojennym na terenie dawnego 
województwa katowickiego.

Przewodniczący mówił 
również m.in. o koncercie 
„Pamiętamy”, który 17 grudnia 
odbędzie się w Międzynaro-
dowym Centrum Kongre-
sowym w Katowicach oraz o 
sztafetowym biegu ulicznym 
„Ocalić od zapomnienia”, 
którego uczestnicy 14 grudnia 
pokonają dystans dzielący 
kopalnie Piast w Bieruniu 
i Wujek w Katowicach.

Prezydent Katowic Marcin 
Krupa zaznaczył, że pacyfi kacja 
kopalni Wujek była jednym 
z najtragiczniejszych wyda-
rzeń w 150-letniej historii 
miasta. Prezydent zaprosił też 
na poświęcony  grudniowym 
wydarzeniom koncert Naro-
dowej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia w Katowicach, 
Chóru Filharmonii Śląskiej 
i zespołu Camerata Silesia, 
który  odbędzie się 16 grudnia.

Po d c z a s  k o n f e r e n c j i 
Mariusz Siembiga, zastępca 
dyrektora oddziału Naro-
dowego Banku Polskiego w 
Katowicach poinformował, 
że NBP wyemituje z okazji 
35. rocznicy wprowadzenia 
stanu wojennego okolicznoś-
ciową srebrną monetę.

ŁK

Konferencja o obchodach
13 grudnia
Zabrze Zaborze 

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

godz. 13.00 – składanie kwiatów pod tablicą upamiętniającą inter-
nowanych w stanie wojennym (obok kościoła)

Jastrzębie-Zdrój

godz. 12.00 – konferencja „Stan wojenny. Międzyzakładowy Komitet 
Strajkowy, 13.12-15.12. 1981 w KWK Jastrzębie”. Panel poświęcony 
będzie historii utworzenia i działania MKS oraz historii strajków 
górników w jastrzębskich kopalniach w grudniu 1981 roku (Zespół 
Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju ul. 11 listopada 45)

14 grudnia
Bieruń

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. 5.40 – 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, 
samorządowców, 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
Bieruń

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)

Jastrzębie-Zdrój

godz. 17.00 – koncert „Wolność z nami” , wystąpią Józef Skrzek, 
Eli Skrzek i Beata Mańkowska (aula Zespołu Szkół nr 6 w Jastrzębiu-
-Zdroju, ul. Harcerska 12)

16 grudnia 
Katowice

godz. 13.00 – uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą upamiętnia-
jącą postawę lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia, 
którzy nieśli pomoc górnikom w czasie pacyfi kacji kopalni Wujek 
(hol Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach-Ligocie, 
ul. Medyków 14)

godz. 16.00 – msza święta w kościele pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego (Katowice, ul. Piękna 8)

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 
(siedziba NOSPR, Katowice, pl. W. Kilara 1)

17 grudnia
Katowice

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, 
pl. Sławika i Antalla 1)

Kalendarium obchodów rocznicowych w naszym regionie

Z Łukaszem Kobielą, reżyserem koncertu „Pamiętamy” rozmawia Łukasz Karczmarzyk.

To nie będzie rekonstrukcja historyczna

Foto: TŚD

UWAGA
Drodzy Czytelnicy, wejściówki 
na koncert można nabyć w 
siedzibie śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności w Katowicach 
przy ul. Floriana 7 oraz w 
biurach terenowych związku. 
Cena 5 zł.



Fala internowań działaczy Soli-
darności było dopiero począt-
kiem represji wymierzonych 
w Polaków po wprowadzeniu 
stanu wojennego. Wciąż nie 
wiadomo, ile osób padło ofi arą 
morderstwa, zostało pobitych 
przez „nieznanych sprawców” 
lub odniosło obrażenia podczas 
ulicznych demonstracji.

Aresztowania członków 
związku, Niezależnego Zrze-
szenia Studentów czy Konfe-
deracji Polski Niepodległej 
rozpoczęły się w nocy z 12 na 
13 grudnia 1981 roku. Lista 
mieszkańców ówczesnego 
woj. katowickiego, którzy mieli 
trafić do ośrodków odosob-
nienia, początkowo liczyła 
blisko 650 nazwisk. W miarę 
jak narastał opór społeczeństwa 
przeciwko wprowadzeniu stanu 
wojennego, lista się wydłużała. 
– Do 23 grudnia 1982 roku tą 
formą represji dotkniętych 
zostało blisko 2 tys. osób z 
województwa katowickiego. 
Niektóre więcej niż jeden raz 
– mówi dr Jarosław Neja z 
katowickiego oddziału IPN.

Procesy polityczne
Organizatorom i najbardziej 
aktywnym uczestnikom 
grudniowych strajków wyta-
czano procesy polityczne. Za 
udział w protestach zatrzymano 
1000 osób. Skazanych przez sądy 

zostało ponad 120. – W ciągu 
19-stu miesięcy stanu wojen-
nego w województwie kato-
wickim toczyło się ponad 200 
procesów politycznych – dodaje 
historyk. Procesom niejedno-
krotnie towarzyszyła oprawa 
propagandowa. Informacje o 
ich przebiegu publikowane 
były w Trybunie Robotniczej, 
organie prasowym katowickiego 
Komitetu Wojewódzkiego PZPR, 
jedynej regionalnej gazecie 
codziennej wydawanej po
13 grudnia 1981 roku na terenie 
województwa. Organizatorów 
strajków przedstawiano w tych 
materiałach w jak najgorszym 
świetle, przygotowując opinię 
publiczną na wysokie wyroki. 
Nierzadko były to kary kilku-
letniego więzienia. – Wiesław 
Różyk z kopalni Jankowice 
dostał najdłuższy wyrok,
8 lat pozbawienia wolności. 
Niewiele niższe wyroki zasą-
dzono najbardziej aktywnym 
uczestnikom strajku w Hucie 
Katowice – dodaje dr Neja. 

Chociaż nie wszystkich 
uczestników grudniowych 
protestów posadzono na 
ławach oskarżonych, represje 
i szykany i tak dotknęły więk-
szość z nich. Bardzo często 
po zakończeniu strajków 
uczestników protestów zwal-
niano z pracy i poddawano 
weryfi kacji. O pracę musieli 

starać się od nowa. Jeżeli 
zostali ponownie zatrudnieni 
w dotychczasowym zakła-
dzie pracy, to zazwyczaj na 
znacznie gorszych warunkach 
fi nansowych. 

Kolegia, zatrzymania, rewizje
Równolegle wytaczano procesy 
osobom, które mimo zakazu 
prowadziły podziemną działal-
ność związkową. Powszechną 
formą represji były też kary 
orzekane przez kolegia ds. 
wykroczeń, rozmowy profi -

laktyczno-ostrzegawcze czy 
zatrzymania na 48 godzin. 
– W 1982 roku do kolegiów ds. 
wykroczeń skierowano ponad 
500 wniosków przeciwko 
uczestnikom demonstracji 
ulicznych, za co groziła kara do 
3 miesięcy aresztu lub wysoka 
grzywna. Tylko na terenie 
województwa katowickiego 
do momentu zawieszenia 
stanu wojennego SB prze-
prowadziła 25 tys. rozmów 
profi latyczno-ostrzegawczych 
i 1600 rewizji. Na 48 godzin 

zatrzymanych zostało ponad 
1300 osób – mówi dr Neja.

Zwolnienia z pracy
Początek stanu wojennego ozna-
czał czystki w wielu środowi-
skach. Ich skala była szczególnie 
widoczna wśród dziennikarzy 
i w środowiskach akademi-
ckich. Internowano najwyższe 
władze Uniwersytetu Śląskiego, 
rektora tej uczelni prof. Augusta 
Chełkowskiego oraz prof. Irenę 
Bajerową, prorektor ds. studen-
ckich. Szykany nie ominęły 

pracowników naukowych 
innych uczelni województwa 
katowickiego, m.in. Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach. Ze stano-
wiska odwołany został rektor 
tej uczelni prof. Ryszard Petela i 
siedmiu dziekanów wydziałów, 
a ponad 200 pracowników 
naukowych straciło pracę.

Przymusowa emigracja
Dr Neja podkreśla, że wyjątkowo 
perfidną formą represji było 
nakłanianie osób przebywają-
cych w ośrodkach internowania 
i więzieniach do wyjazdu za 
granicę. – Dawano im do zrozu-
mienia, że w Polsce nie mają 
już czego szukać. Po wyjściu 
na wolność często nie mogli 
znaleźć pracy. Szykanowano i 
zastraszano także ich rodziny. 
W obawie o przyszłość swoją 
i swoich najbliższych decy-
dowali się na wyjazd z kraju. 
W krótkim czasie musieli się 
pozbyć gromadzonego latami 
majątku, rozstać się z bliskimi i 
przyjaciółmi – mówi historyk. 
Zaznacza, że najwięcej osób 
w skali kraju zmuszonych 
zostało do emigracji na terenie 
ówczesnego województwa 
katowickiego. Do 1984 roku 
wnioski paszportowe wydano 
608 osobom, ale ostatecznie 
nie wszystkie zdecydowały się 
na wyjazd.

AGNIESZKA KONIECZNY
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Pełna lista ofi ar stanu wojennego wciąż nie jest znana

Foto: arch. TŚD

W chwili wprowadzenia stanu 
wojennego miała Pani ponad dwa 
lata i z pewnością nie pamięta 
tamtych wydarzeń. Kiedy uświa-
domiła sobie Pani, że życie Pani
i Pani mamy jest inne?

– To był powolny proces. 
Oczywiście, im byłam starsza, 
tym więcej informacji do mnie 
docierało. Jednak to, że jest 
inaczej, wiedziałam już w 
momencie, w którym zginął 
mój tata. Po jego śmierci 
mama cały czas płakała i była 
nieobecna. Było jej bardzo 
ciężko, podupadła na zdrowiu.
Które chwile z dzieciństwa czy 
okresu dorastania były dla Pani 
najtrudniejsze?

– Moment w technikum, 
kiedy kolega z klasy, zresztą 
syn policjanta, opowiadając o 
Wujku z perspektywy drugiej 
strony, stwierdził że „terrory-
stów należy usuwać”. Byłam 
zszokowana, że ktoś w ogóle 
w ten sposób może myśleć. 
Bardzo trudne były też pierwsze 
lata po pacyfikacji kopalni. 
Bez przerwy chodzili za nami 
tajniacy, przez jakiś czas nawet 
bałyśmy się z mamą wycho-
dzić z domu.
W jednym z wywiadów powie-
działa Pani, że wyroki skazujące 
członków plutonu specjalnego 
są ważniejsze od kar więzienia…

Nie chciałam, żeby tych 
ludzi zamykano do więzień. 
Nie chciałam się mścić. Cały 
tamten system był chory, a oni 
byli tylko narzędziami w jego 

ręku. Moje dziecko chodziło do 
przedszkola, w którym wycho-
wawczynią była żona jednego 
z zomowców. Byłam w szoku, 
gdy się o tym dowiedziałam, 

bo znałam tę panią wcześniej. 
Czasem zastanawiam się, czy 
one nie miały jeszcze trud-
niej niż my, bo ich mężowie, 
ojcowie zostali naznaczeni 

piętnem morderców. W tym 
wymiarze wyroki skazujące 
mi wystarczą.
To znaczy, że przebaczyła Pani 
mordercom swojego taty?

– Nie do końca, żeby jedna 
strona mogła przebaczyć, druga 
musi przyznać, że zrobiła coś 
złego, a to nigdy nie nastąpiło. 
Oni wciąż są przekonani, że w 
1981 roku zwalczali terrorystów. 
Chyba nigdy nie spotkamy się 
w postrzeganiu tamtych wyda-
rzeń. Zresztą list o pojednanie, 
który napisaliśmy wspólnie z 
rodzinami innych górników 
zastrzelonych podczas pacy-
fi kacji kopalni Wujek, został 
wyśmiany przez drugą stronę. 
Prywatnie też napisałam list 
z prośbą o spotkanie do tej 
pani, o której wspomniałam 
wcześniej i jej dzieci, ale nie 
doczekałam się odpowiedzi.
Część członków plutonu specjal-
nego rzeczywiście została skazana 
prawomocnymi wyrokami. Trudno 
jednak mówić o sprawiedliwości, 
skoro nie wszyscy zostali ukarani. 
Z drugiej strony zadośćuczy-
nienie w wysokości 50 tys. zł, 
które kilka lat temu otrzymały 
rodziny górników z Wujka, nie 
było adekwatne do tragedii jaką 
przeżyły...

– Te pieniądze trudno 
nazwać odszkodowaniem, 

ale myślę, że już nie mamy na 
co liczyć. Nie mam złudzeń. 
Ta sprawa została zamknięta, 
ale gorycz pozostała. Gdy 
widzę, że ludzie dostają wyższe 
kwoty odszkodowań za mniej 
traumatyczne przeżycia, to 
rodzi się we mnie poczucie 
niesprawiedliwości.
O sprawiedliwości trudno także 
mówić w kontekście pogrzebu 
twórcy stanu wojennego. W maju 
2014 roku generał Wojciech 
Jaruzelski został pochowany z 
państwowymi honorami…

– To nigdy nie powinno się 
zdarzyć. Kiedyś spotkałyśmy 
się z Moniką Jaruzelską i rozma-
wiałyśmy o naszych ojcach. W 
mojej ocenie generał Jaruzelski 
wcale nie musiał użyć siły na 
Wujku i to on był zdrajcą. 
O tragedii w kopalni Wujek 
rozmawia Pani ze swoimi córkami?

– One doskonale wiedzą, co 
się wtedy stało. Tłumaczę im 
to, odkąd były małe. Najpierw 
rozmawiałyśmy w sposób 
dostosowany do ich wieku, 
dzisiaj już normalnie. Przykre 
jest to, że o tym nie uczy 
się w szkole. Nawet bardzo 
inteligentne osoby wciąż są 
przekonane, że stan wojenny 
trzeba było wprowadzić, bo za 
granicami Polski stało sowie-
ckie wojsko.

Z Katarzyną Kopczak-Zagórną, córką Bogusława Kopczaka, górnika zamordowanego 16 grudnia 1981 roku 
podczas pacyfi kacji kopalni Wujek, rozmawia Agnieszka Konieczny.

Wyroki skazujące mi wystarczą

Foto: facebook.com/gabinetpsychoterapeuty
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» 100 TYS. WYDAŁA KANCELARIA 
SEJMU na szkolenie urzędników z zasad 
savoir-vivre’u – wyczytaliśmy w Super 
Expresie. Podczas kursu panie urzędniczki 
i panowie urzędnicy dowiedzieli się m.in. 
jak dobierać skarpetki do stroju. I bardzo 
dobrze, nic nas tak nie drażni w urzęd-
nikach, jak skarpetki w niewłaściwym 
odcieniu. Nie po to im płacimy pensje 
z naszych podatków, żeby chodzili w 
źle dobranych skarpetach i rajstopach. 

» O ROZRZUTNOŚCI KANCELARII 
kierowanej przez marszałka Marka 
Kuchcińskiego z PiS poinformował Super 
Express wicemarszałek Stanisław Tyszka 
z Kukiz`15. Czepia się. Zaprzyjaźnione 
z dobrą zmianą fi rmy szkoleniowe też 
muszą z czegoś żyć, a poza tym 100 tys. 
zł wyrzucić na bezsensowne szkolenie to 
dla każdej władzy jak splunąć. Grosiki, 
panie, grosiki.

» MARSZAŁEK KUCHCIŃSKI W 
MŁODOŚCI był hipisem. Nosił wtedy 
dwie urocze ksywy „Penelopa” i „Członek” 
oraz długie włosy, a także prawdopodob-
nie „dzwony” i kolorowe koszule. Nie 
wiemy niestety, czy nosił wtedy skarpetki 
i czy były dobrze dobrane. W związku z 
tym musimy płynnie przejść do następ-
nej porażającej informacji związanej z 
innym ważnym przedstawicielem partii 
rządzącej. Chodzi o zięcia pierwszego 
Polaka w kosmosie, czyli europosła PiS 
Ryszarda Czarneckiego. Ten to w kos-
mos lata regularnie. Ostatnio chłopina 
poskarżył się na Twitterze, że muslimy 
przetrzepały mu bagaż na lotnisku w 
Jordanii i zabrały prawidła do butów. To 
musi boleć. Zastanawiamy się teraz, czy 
trzewiki go piją, czy cisną. W przypadku 
Kwaśniewskiego lub takiego Protasiewicza 
na przykład nie mielibyśmy wątpliwości. 
Wiadomo, że ich ciasne buty piją.

» NIE WIEMY, KTO ZALECIŁ prezy-
dentowi Andrzejowi wzmóc aktywność 
na Twitterze, ale wygląda nam to na 

jakąś piątą kolumnę. Niedawno tabloidy 
obiegła informacja, że partnerka Roberta 
Lewandowskiego jest brzemienna. I 
co w związku z tym zrobił prezydent 
Andrzej? Pogratulował ciężarnej cele-
brytce na Twitterze. W moim bloku pod 
dwójką też mieszka pani Ania, też jest 
w ciąży i też czeka na gratulacje. Nie 
jest celebrytką, jej mąż nie gra ani w 
nożną, ani w ręczną, tylko od czasu do 
czasu na kompie, ale ona też ma prawo 
do prezydenckich gratulacji, wszak na 
kandydata Andrzeja głosowała.

» A PRZECIEŻ PREZYDENT ANDRZEJ 
ma dobrego rzecznika. Piszemy to bez 
złośliwości. Byliśmy zachwyceni jego 
komentarzem do akcji piosenkarki Dody, 
która na gali Super Expressu wpadła 
spontanicznie na pomysł, aby wręczyć 
głowie państwa kawałek tortu i przy 
okazji równie spontaniczne zaprezento-
wała zupełnie inną część własnego ciała. 

Pan rzecznik skomentował to tak: „Idą 
mrozy i pani Dorota powinna się cieplej 
ubierać”. To się nazywa zimna krew. 

» ALE LUBIMY TEŻ INNY TYP ŻAR-
TÓW, w których np. bryluje Szymon 
Majewski. On występ piosenkarki sko-
mentował tak: „Doda Andrzejowi Polskę 
podzieloną na pół pokazała”. Tylu pub-
licystów ten temat pęknięcia zgłębiało, 
tylu komentatorom sen z powiek spędza 
myśl, jak syntetycznie a zarazem anali-
tycznie ująć ten problem. A, tu proszę, 
taka wizualizacja, że nic dodać, nic ująć.

» W TYM TYGODNIU NIE PISZEMY 
NIC o wybitnych umysłach z Nowoczesnej, 
z peło, o alimenciarzach, kodziarzach i 
innych takich. Patrząc na to, co wyrabiają 
z tragiczną datą 13 grudnia, uznaliśmy, 
że nie zasługują nawet na wyśmianie, 
ale wyłącznie na pogardę.

PODRÓŻNY&GOSPODZKI

WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe ROZBAWIŁO nas to

Foto: demotywatory.pl

Zima jest jak kobieta: pięknie 
wygląda na zdjęciach, ale w rzeczy-
wistości wkurza już od samego rana.

***
– Stary, ty wiesz, że Eskimosi 
mają ponad sto słów na okre-
ślenie śniegu?
– Eee, ja to mam nawet więcej 
jak rano śpiesząc się do pracy 
samochód odśnieżam.

***
Przychodzi eskimos do baru i mówi: 
– Kelner, whisky!
– Z lodem? 
– Nawet mnie nie wkurzaj!

***
Kiedy Eskimos wie, że zima jest 
naprawdę siarczysta?
Jak mu się psy łamią na zakręcie.

***
Policjant zatrzymuje samochód i 
mówi do kierowcy:
– Siódmy raz pana zatrzymuję 
i siódmy raz gubi pan ładunek!
– A ja siódmy raz panu powtarzam, 
że jest zima, a ten samochód to 
piaskarka.

***
Zima, mróz minus trzydzieści 
stopni, zamieć śnieżna, matce 
przypomniało się, że nie wysłała 
kartek na święta. Dziecko mówi:
– Mamusiu, ja pójdę i wyślę.
Matka na to:
– Na taką pogodę psa bym nie 
wyrzuciła, tata pójdzie.

***
Jasio się pyta taty:
– Tato, gdzie są bałwany latem?
Tata odpowiada:
– Pracują u mnie w biurze!

*** 
Dzieci opowiadają mamie:
– Ulepiliśmy bałwana jeszcze 
większego od naszego tatusia.

*** 
Mały chłopczyk pyta kolegę: 
– Jak myślisz, czy Święty Mikołaj 
istnieje? 

– Istnieje. 
– A skąd wiesz? 
– Bo rodzice nie kupowaliby mi 
takich głupich prezentów.

***
Kłóci się mąż z żoną. Kłótnia w 
stadium zaawansowanym. Żona ma 
pretensje o wszystko. W pewnym 
momencie mąż jej przerywa i 
mówi spokojnym głosem:
– Ty to powinnaś być żoną Świę-
tego Mikołaja.
– Jak to?
– Może by częściej z prezentami 
w świat wyjeżdżał…

***
Po świętach Bożego Narodzenia 
do psychiatry przychodzi mały 
Jasio i mówi:
– Panie doktorze, z moim tatą 
jest coś nie w porządku. Przed 
kilkoma dniami przebrał się za 
starego dziadka i twierdził, że 
nazywa się św. Mikołaj!

***
Mały Giovanni, syn szefa sycy-
lijskiej mafii pisze list do św. 
Mikołaja:
– Święty Mikołaju! Jak z pewnością 
wiesz, przez cały rok byłem grzeczny 
i sprawiłbyś mi wielką przyjemność 
przynosząc kolejkę elektryczną.
W tym momencie koło pokoju 
chłopca przechodzi ojciec, więc 
dzieciak zaczyna pisać list od nowa:
– Święty Mikołaju, byłem grzeczny, 
więc przynieś mi dwie kolejki 
elektryczne.
Ojciec chłopca wchodzi do środka z 
kilkoma mafi ozami, więc Giovanni 
zaczyna pisać list po raz trzeci:
– Mikołaju, jeśli chcesz jeszcze 
kiedykolwiek zobaczyć swoją 
matkę...

***
Z ostatniej chwili:
CBA zatrzymało Świętego Mikołaja 
podczas próby wręczenia korzyści 
majątkowej.

Reklama
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