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Piotr Duda: 21 postulatów 
sierpniowych jasno wskazywało, 
w jakim kierunku ma iść Polska. 
» STRONA 3

Grzegorz Zmuda:  Państwowa 
Inspekcja Pracy ocenia, że zostałem 
zwolniony z naruszeniem prawa. 
» STRONA 3

31 
l a t  t e m u 
p o d p i s a -
niem umów 
społecznych 
społeczeń-

stwo odniosło zwycięstwo. 
Zapoczątkowało drogę do 
wolności – powiedział podczas 
uroczystości pod pomnikiem 
Porozumienia Jastrzębskiego 
Dominik Kolorz, szef Śląsko
-Dąbrowskiej Solidarności. – 
Jeszcze nie wykonaliśmy za-
dania powierzonego nam 31 
lat temu. Porozumienia z 1980 
roku zapoczątkowały drogę do 
wolności, ale nie udało zrobić 
się wszystkiego, by zrealizować 
podpisane wówczas postulaty. 
Solidarność w dalszym ciągu 
jest potrzebna w Polsce robot-
nikom i wszystkim ludziom 
pracy. Wszyscy ci, którzy kazali 
nam kiedyś zwinąć sztandary, 
myślę, że się pomylili – dodał 
Dominik Kolorz.

– Dzisiaj wiele mówi się 
o Solidarności w Polsce i w 
Europie. Najlepiej tę ideę ro-
zumieli polscy robotnicy 31 
lat temu i dlatego tu dzisiaj 
jesteśmy – podkreślił Piotr 
Duda, przewodniczący NSZZ 
Solidarność.

Było uroczyście
Obchody w Jastrzębiu Zdroju 
rozpoczęła uroczysta msza 
św. pod przewodnictwem 
metropolity górnośląskiego 
abp. Damiana Zimonia, od-
prawiona w kościele pw. Naj-
świętszej Marii Panny Matki 
Kościoła w Jastrzębiu Zdro-
ju (tzw. kościół „na górce”). 
W jej trakcie na znaczenie 
ugody społecznej podpisanej 
w kopalni Zofi ówka zwrócił 
również uwagę ks. prałat 
Marek Szkudło. Zaznaczył, 
że Porozumienie Jastrzębskie 
było uwieńczeniem wielkie-
go zbiorowego wysiłku pol-
skiego społeczeństwa, które 
odmówiło życia w klimacie 
kłamstwa i propagandy, po-
niżania i braku godności. 
– Jesteśmy tu dzisiaj, żeby 
podziękować za przemiany, 
które sprawiły, że nowe się 
zaczęło. Jesteśmy przeko-
nani, że protest robotników 
Wybrzeża poparty protestem 
górników ze Śląska zaowoco-
wał umowami społecznymi. 
Zarazem chcemy prosić, by 
to nowe znalazło swoje do-
pełnienie – powiedział ks. 
prałat Marek Szkudło.

Po mszy członkowie So-
lidarności, przedstawiciele 
władz państwowych i sa-
morządowych, parlamen-
tarzyści, przedstawiciele 
wojska, straży oraz policji 
złożyli wieńce i kwiaty pod 
pomnikiem Porozumienia 
Jastrzębskiego. Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisława Komorowskiego 
reprezentował jego doradca 
Jan Lityński. Rząd reprezen-
towali wicepremier i minister 
gospodarki Waldemar Pawlak 
i wojewoda śląski Zygmunt 
Łukaszczyk. Gościem obcho-
dów był przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego 
Jerzy Buzek.

Jest jedna Solidarność
Pod pomnikiem nie było 
przemówień. Jedynie Jan 
Lityński odczytał list pre-
zydenta RP do uczestników 
obchodów.

– Polska wyrosła z buntu 
robotników, tych właśnie 
ludzi, którym państwo ode-
brało realną reprezentację, 
faktyczne prawa i wobec 
których zachowywało się wy-
jątkowo brutalnie. Dziękuję 

śląsko-dąbrowskim struktu-
rom NSZZ Solidarność za pa-
mięć o testamencie pierwszej 
Solidarności oraz codzienną 
troskę o przestrzeganie praw 
pracowniczych w wolnej i 
niepodległej Rzeczypospolitej 
– napisał prezydent RP.

Słowa Bronisława Ko-
morowskiego o pierwszej 
Solidarności zostały chłod-
no przyjęte przez związ-
kowców. – Proszę przypo-
mnieć panu prezydentowi, 
że nigdy nie było pierwszej 
Solidarności. Od 1980 roku 
jest jeden Niezależny Samo-
rządny Związek Zawodowy 
Solidarność – odpowiedział 
Dominik Kolorz. 

Nowa formuła święta
Tegoroczne obchody miały 
inny charakter, niż do tej 
pory, bardziej wesoły i zaba-
wowy. Po zakończeniu czę-
ści ofi cjalnej na placu przed 
kopalnią Zofi ówka na scenę 
weszli Piotr Duda, Dominik 
Kolorz i prezydent miasta 
Marian Janecki. Przewod-
niczący Duda i prezydent 
Janecki zdjęli krawaty, szef 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidar-

ności, znany z niechęci do tej 
ozdoby rozpiął guzik przy 
kołnierzyku i w ten sposób 
symbolicznie rozpoczęła się 
ta luźniejsza część obcho-
dów, czyli plenerowy kon-
cert i piknik. Na scenie na 
rozgrzewkę wystąpiła blues-
rockowa grupa Cool z Pszowa, 
a następnie katowicki Friday 
Feeling Band, towarzyszący 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidar-
ności podczas manifestacji w 
maju i w czerwcu. Muzycy 
przypomnieli znane utwory 
z lat 80., takie jak „Szklana 
pogoda”, „Nie wierzę poli-
tykom” i „Mniej, niż zero”. 
Później na scenie królował 
Kabaret Młodych Panów 
z Rybnika, doprowadzając 
wielu widzów do łez, oczy-
wiście ze śmiechu. Potem 
przyszedł czas na urodzino-
wy tort, sprawnie pokrojony 
przez Dominika Kolorza w 
okamgnieniu zniknął wśród 
gości. Stało się to tak szybko, 
że nasz fotoreporter nie zdą-
żył tego sfotografować.

W trakcie imprezy prze-
prowadzony został konkurs 
zorganizowany przez Ty-
godnik Śląsko-Dąbrowski. 

Wystarczyło odpowiedzieć 
na proste pytanie, żeby wy-
grać: karnet na wyciąg nar-
ciarski, telewizor 42-calo-
wy, wyjazd do Parlamentu 
Europejskiego lub kompu-
ter. Główną nagrodą był 
skuter ufundowany przez 
przewodniczącego Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności. 
Choć konkurs podobnie jak 
całą konferansjerkę podczas 
koncertu prowadził znany 
aktor Dariusz Niebudek, to w 
trakcie losowania objawił się 
nowy talent konferansjerski, 
wiceprzewodnicząca Zarządu 
Regionu Justyny Latos. 

Gdy szczęśliwi zwycięzcy 
konkursu z nagrodami zeszli 
ze sceny rozpoczęła się fi na-
łowa część koncertu, czyli 
występ zespołu Carranto-
uhill, któremu towarzyszył 
zespół taneczny Salake z 
Gliwic oraz poeta, pieśniarz 
i kompozytor Robert Ka-
sprzycki. Imprezę zakoń-
czył pokaz sztucznych ogni. 
Na zakończenie urodzinowej 
imprezy nad placem przy 
kopalni rozbłysnął wielki 
napis SOLIDARNOŚĆ.

AGNIESZKA KONIECZNY, POD

Był ogromny urodzinowy tort, świetna muzyka, dużo dobrego humoru i wspaniały pokaz sztucznych ogni. 3 września 
Śląsko-Dąbrowska Solidarność świętowała 31. rocznicę podpisania Porozumienia Jastrzębskiego.

URODZINOWA ZABAWA 
W JASTRZĘBIU ZDROJU

To nie jest święto elit politycznych. To święto zwykłych, normalnych ludzi i mam nadzieję, że będzie obchodzone w następnych latach w takiej formule, jak w tym roku – podkreślał Dominik Kolorz
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Te podwyżki przyjmujemy jak jałmużnę 
Jak Pana grupa zawodowa przyjęła in-
formacje na temat wysokich wynagro-
dzeń nauczycieli, podawane w mediach 
na podstawie danych z Ministerstwa 
Edukacji Narodowej ? 

– Myślę, że nauczyciele mają już 
świadomość, że medialne informacje na 
temat ich pensji znacznie odbiegają od 
tych, które oni widzą na pasku. Biorąc 
pod uwagę przepisy Karty Nauczyciela, 
faktycznie może się wydawać, że nauczy-
ciel dyplomowany z 20-letnim stażem 
zarabia ponad 4,5 tys. zł, ale to nie jest 
prawdą. Dziennikarzom podającym na 
podstawie danych z MEN wysokości 
zarobków nauczycieli zabrakło pewnej 
wiedzy. Podana średnia nie dotyczy za-
robków konkretnego nauczyciela, lecz 
zawiera pochodne, których on nie widzi 
i nie będzie widział. Zresztą podobnie 
oblicza się średnią w innych grupach 
zawodowych. Tam również wliczane 
są w nią wysokie wynagrodzenia i pre-
mie prezesów. W nauczycielską średnią 
wlicza są m.in. dodatki funkcyjne i mo-
tywacyjne dyrektorów oraz dodatki za 
wychowawstwo, a przecież nie każdy 
nauczyciel jest wychowawcą klasy. W 

rzeczywistości nauczyciel dyplomowa-
ny na rękę otrzymuje nie 4,5 tys. lecz 
góra 2,7 tys. zł.
Czy na nauczycielskie konta wpłynęły już 
zapowiadane przez rząd 7-procentowe 
podwyżki wynagrodzeń? Ich wysokość 
Was zadowala?

– Wpłynęły 1 września, ale należy 
sobie uświadomić, że w skali całego roku, 
który przecież trwa od stycznia do grud-
nia, te podwyżki tak naprawdę wynoszą 
2,3 proc. To jest sukces rządu Tuska wy-
łącznie na papierze, bo faktycznie przez 
ostanie 8 miesięcy nauczyciele nie odno-

towali żadnego wzrostu wynagrodzeń. 
Przy inflacji rzędu 3– 3,5 proc., przy 
wielu nakładanych na nas dodatkowych 
obowiązkach, te podwyżki przyjmujemy 
jak jałmużnę. .
Jakie dodatkowe obowiązki narzuci-
ło nauczycielom MEN w rozpoczętym 
roku szkolnym?

– Ja przypomnę, że od jakiegoś czasu 
kuriozum na światową skalę stanowią 
dwie tzw. godziny karciane tygodniowo, 
które nauczyciel musi wypracować, nie 
otrzymując za nie wynagrodzenia. Nie 
ma drugiego kraju na świecie, w którym 
dana grupa zawodowa pracowałaby w 
czynie społecznym. W tym roku szkol-
nym również w bardzo znacznym stopniu 
zmienione zostały podstawy programowe 
nauczania, co automatycznie nakłada na 
nauczycieli dodatkowe obowiązki. Muszą 
zmieniać tematykę lekcji, pisać nowe kon-
spekty i w ramach niezapłaconej pracy 
przygotować się do zajęć. Domyślam się, 
że z tej zmiany programowej nie są też 
zadowoleni rodzice, bo zakup nowych 
podręczników to ogromne obciążenie 
domowych budżetów. 

BG

To jest sukces rządu 
wyłącznie na papierze, 
bo faktycznie przez 
ostatnich 8 miesięcy 
nauczyciele nie 
odnotowali żadnego 
wzrostu wynagrodzeń.

W
ykreślenia art. 212 z Kodek-
su karnego, czyli zniesienia 
odpowiedzialności karnej za 

zniesławienie, chcą organizatorzy kam-
panii społecznej „Wykreśl 212 kk”: Hel-
sińska Fundacja Praw Człowieka, Izba 
Wydawców Prasy oraz Stowarzyszenie 
Gazet Lokalnych. I apelują w tej sprawie 
do polityków.

„To jest przepis, który powoduje bar-
dzo wiele negatywnych konsekwencji 
dla naszego życia społecznego” – po-
wiedział podczas inauguracji kampanii 
Adam Bodnar z Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka. Przekonywał, że art. 212 czę-
sto uderza nie tylko w dziennikarzy, ale 
także w odpowiedzialnych obywateli, 
którzy w interesie społecznym ujawnili 
opinii publicznej nieprawidłowości lub 
fakty związane z osobami pełniącymi 
funkcje publiczne.

W obecnym brzmieniu art. 212 K.k., 
ten, kto pomawia inną osobę, grupę osób, 
instytucję, osobę prawną lub jednostkę 
organizacyjną o działanie, które może ją 
poniżyć w opinii publicznej lub podwa-
żyć zaufanie do niej, podlega grzywnie 
albo karze ograniczenia wolności. Jeżeli 
sprawca dopuszcza się zniesławienia za 
pomocą środków masowego komuniko-
wania, podlega grzywnie, karze ograni-
czenia wolności albo pozbawienia wol-
ności do roku.

W ocenie organizatorów kampanii do 
ścigania za zniesławienie właściwy jest Ko-
deks cywilny, gdzie perspektywa uzyska-
nia satysfakcjonującego zadośćuczynienia 
jest większa, nie ma natomiast negatyw-
nych skutków procesu karnego. Ponad-
to uważają, że w Polsce za zniesławienie 
karze się podwójnie, ponieważ reguluje 
tę sprawę prawo cywilne i prawo karne. 
Zwracają również uwagę, że prawo karne 
nie zachowuje równości procesowej stron: 
oskarżyciela i oskarżonego.

„Istotne jest poszanowanie godno-
ści obydwu stron (...) sąd przy użyciu 
procedury cywilnej musi rozstrzygnąć, 
które argumenty są lepsze. Czy bardziej 
należy dać wiarę ochronie reputacji, czy 
bardziej przeważy interes publiczny w 
postaci głoszenia różnych twierdzeń. 
W procesie karnym ta równość nie jest 
zachowana. Jedna strona jest stawiana 
w pozycji upokorzenia. I moim zdaniem 
to jest kluczowy argument, dla którego 
zajmujemy się art. 212 Kodeksu karne-
go od tylu lat” – powiedział Bodnar. 
W przedstawianej argumentacji wspierali 
go prezes Izby Wydawców Prasy Wiesław 
Podkański i prezes Stowarzyszenia Gazet 
Lokalnych Dominik Księski.

Innym argumentem za wykreśleniem 
art. 212 jest to, że dziennikarze lub zaan-
gażowani społecznie obywatele boją się o 
niektórych tematach pisać, mówić, żeby 
nie narazić się na odpowiedzialność karną. 
Z odpowiedzialnością z art. 212 – poza 
możliwością pozbawienia wolności – wiążą 
się także dolegliwości natury prawnej, np. 
możliwość tymczasowego aresztowania, 
wysokie koszty postępowania, a także 
wpis do rejestru skazanych. Oskarżeni 
mogą być także kierowani na badania 
psychiatryczne.

Kampania, poza wykreśleniem w ca-
łości przepisu, ma na celu zebranie jak 
największej liczby przedwyborczych de-
klaracji polityków opowiadających się za 
zniesieniem odpowiedzialności karnej za 
słowa. Do tej pory organizatorom akcji 
udało się uzyskać poparcie 17 posłów z 
PO, PiS, SLD i PSL, którzy podpisali się 
pod poselską inicjatywą ustawodawczą 
za skreśleniem art. 212 K.k. Za likwidacją 
przepisu są także posłowie PJN, którzy 
pod koniec maja br. złożyli projekt usta-
wy w tej sprawie.

Minister sprawiedliwości Krzysztof 
Kwiatkowski pytany przez dziennikarzy 

o tę kwestię powiedział, że ministerstwo 
podejmowało już inicjatywy ustawodaw-
cze w sprawie nowelizacji tego przepisu. 
Zachowywały one art. 212, ale znosiły 
karę bezwzględnego więzienia za po-
mówienie za pośrednictwem mediów. 
Pomysły te nie zyskały jednak uznania 
w parlamencie. „Deklaruję, nie tylko 
jako minister, ale także jako ewentual-
nie przyszły parlamentarzysta, że takie 
inicjatywy w moich oczach znalazłyby 
uznanie i poparcie” – zaznaczył.

Projekt zniesienia kary bezwzględnego 
więzienia znalazł się m.in. w resortowym 
projekcie – tzw. dużej nowelizacji Kodeksu 
karnego, która weszła w życie w czerw-
cu ub. roku. Wcześniej jednak, na etapie 
sejmowych prac, posłowie zmienili ten 
zapis projektu i zdecydowali jedynie o 
złagodzeniu maksymalnej kary z dwóch 
lat do roku pozbawienia wolności.

Polska zajmuje obecnie 32. miejsce w 
prowadzonym przez organizację „Repor-
terzy bez granic” rankingu krajów prze-
strzegających wolności słowa. W Polsce 
na podstawie art. 212 skazano w latach 
2002-2008 prawie tysiąc osób; ok. 30 proc. 
z nich otrzymało karę ograniczenia lub 
pozbawienia wolności. „Ministerstwo 
Sprawiedliwości nie gromadzi danych 
wskazujących ilu wśród skazanych to 
dziennikarze ale według danych Stowa-
rzyszenia Dziennikarzy Polskich tylko w 
latach 2005-2006 sądy wydały 23 wyroki 
skazujące dziennikarzy, a w 102 przypad-
kach zadecydowały o umorzeniu” – in-
formują organizatorzy akcji.

Kampanię „Wykreśl 212 kk” wspiera-
ją m.in. Stowarzyszenie Wolnego Słowa, 
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i 
Centrum Monitoringu Wolności Prasy.

Więcej informacji o prowadzonych 
działaniach można znaleźć na stronie 
internetowej www.wykresl212kk.pl.

» Niezależna.pl, Marek Nowicki

LICZBA tygodnia

29 
Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na 
Jasną Górę odbędzie się w dniach 17-18 
września pod hasłem „W Komunii z Bogiem-
Solidarni z Królową Polski”. Pielgrzymki Ludzi 
Pracy zapoczątkował w 1982 roku bł. ks. 
Jerzy Popiełuszko. Pierwszą zorganizował dla 
pracowników Huty Warszawa. Od tej pory 
odbywają się one corocznie we wrześniu i gro-
madzą kilkadziesiąt tys. osób z całej Polski. 
Głównym punktem pielgrzymek Ludzi Pracy 
jest msza święta na jasnogórskim szczycie. 
W tym roku uroczystej sumie przewodniczyć 
będzie abp. Sławoj Leszek Głódź. Nabożeń-
stwo poprzedzi wystąpienie Piotra Dudy, 
przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ So-
lidarność. W programie dorocznych pielgrzy-
mek znajdują się również droga krzyżowa, 
czuwanie modlitewne w Kaplicy Cudownego 
Obrazu, okolicznościowe wystawy, prelekcje 
i koncerty. Tegoroczną pielgrzymkę uświetni 
koncert zespołu Mazowsze.  

INNI napisali

WIEŚCI z gospodarki
» SZWAJCARSKI BANK NARODOWY (SNB) usztywnił kurs 
franka w stosunku do euro na minimalnym poziomie 1,20. 
W wydanym 6 września komunikacie SNB oświadczył, że z naj-
wyższą determinacją będzie bronił wartości franka i rozpocznie 
skupowanie walut zagranicznych w nieograniczonych ilościach. 
Informacja SNB o usztywnieniu kursu franka była totalnym za-
skoczeniem dla rynków. Niemal natychmiast zaczęło tanieć złoto, 
umocnił się kurs złotego. Zdaniem Szwajcarskiego Banku Naro-
dowego przewartościowanie franka stanowi poważne zagrożenie 
dla gospodarki tego kraju. SNB zapowiedział też podjęcie dal-
szych działań, jeżeli zagrożenie defl acją będzie się utrzymywało. 
Równocześnie Europejski Bank Centralny podkreślił, że decyzję 
o usztywnieniu franka SNB podjął samodzielnie. Po raz ostatni 
SNB zdecydował o usztywnieniu krajowej waluty pod koniec lat 
70. w stosunku do niemieckiej marki.
 
»NIEMIECKA GRUPA ENERGETYCZNA RWE może podob-
nie jak szewdzki Vattenfall sprzedać swoje inwestycje w Polsce 
– doniósł Reuters. Kierownictwo RWE zaprzeczyło, dodając, że 
widzi w Polsce wiele możliwości rozwoju, w szczególności w sek-
torze energetyki wiatrowej. Zobaczymy. Jedno jest pewne. Unijny 
pakiet klimatyczno-energetyczny, który za kilkanaście miesięcy 
ma wejść w życie powoduje, że zagraniczne koncerny nie kwapią 
się do dużych inwestycji w Polsce. Vattenfall zarobił i się wycofał, 
RWE przyjął postawę wyczekującą, a rządzący w Polsce zastana-
wiają się, o jakiej debacie na temat debat by tu podebatować.

» 6 WRZEŚNIA WE WŁOSZECH przeprowadzony został strajk 
generalny w proteście przeciwko planom oszczędnościowym rządu 
Berlusconiego. Stanęła komunikacja, lotniska, nie funkcjonowały 
szkoły i szpitale oraz administracja publiczna. W kilkudziesięciu 
miastach odbyły się manifestacje. Akcję zorganizowała lewicowa 
organizacja związkowa CGIL. Jest to największy związek zawodowy 
działający we Włoszech. Strajk odbył się w dniu rozpoczęcia przez 
Senat prac nad nową, poprawioną wersją pakietu oszczędnościo-
wego opracowanego przez rząd. Oszczędności szacowane na 45 
miliardów mają doprowadzić do stabilizacji fi nansów publicznych 
w ciągu dwóch lat. Jednak związkowcy uważają, że rządowy pro-
gram jest niesprawiedliwy, niewłaściwy i nieskuteczny.

» W POLSCE SPADŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA w ujęciu 
rocznym – poinformował unijny urząd statystyczny Eurostat. 
Co prawda, sprzedaż detaliczna wyrównana sezonowo wzrosła 
w lipcu o 1,6 proc. w ujęciu miesięcznym, ale w ujęciu rocznym 
spadła o 1,4 proc. A warto wspomnieć, że dotychczas rosnąca 
konsumpcja Polaków była jednym z ostatnich zielonych wskaźni-
ków na rzekomo zielonej wyspie. Mniej kupujemy niż rok temu, a 
to było główne koło zamachowe polskiej gospodarki, co oznacza, 
że ostatnie dane GUS mówiące o przyzwoitym tempie rozwoju 
gospodarczego w naszym kraju były najprawdopodobniej ostat-
nimi optymistycznymi w tym roku. O tym, jak jest naprawdę, 
dowiemy się dopiero po wyborach.

» W STREFIE EURO SPRZEDAŻ DETALICZNA wzrosła o 0,2 
proc. m/m, ale spadła o 0,2 proc. w ujęciu rocznym. Spośród 
członków UE, których dane uwzględnia Eurostat, sprzedaż spadła 
(w ujęciu rocznym) w 12 krajach, a wzrosła w 9 krajach. Najwięcej 
wzrosła w Luksemburgu (8,3 proc.) i na Litwie (7,8 proc.). Najwyż-
sze spadki zanotowały Malta (8,9 proc.) i Portugalia (5,1 proc.). 

OPRAC. AK, NY

Kampania przeciwko więzieniu za słowa
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U
roczystości 
rozpoczęły się 
31 sierpnia w 
Gdyni. Szef 
KK Piotr Duda 

i jego zastępcy Bogdan Biś 
i Tadeusz Majchrowicz 
złożyli kwiaty pod Po-
mnikiem Ofiar Grudnia 
70 w Gdyni. 

Przed południem na 
Placu Solidarności kwia-
ty złożyli: były prezydent 
Lech Wałęsa, pracownicy 
Stoczni Gdańskiej razem 
z dyrekcją oraz prezydent 
Bronisław Komorowski 
razem z przedstawicielami 
sygnatariuszy Porozumień 
Sierpniowych. Prezyden-
towi przed pomnikiem 
Poległych Stoczniowców 
i bramą Stoczni Gdańskiej 
towarzyszyli członkowie 
prezydium Komisji Kra-
jowej NSZZ Solidarność 
z przewodniczącym Pio-
trem Dudą. 

Popołudniową część 
obchodów rozpoczęła 
msza św. w kościele pw. 
św. Brygidy. W homilii 
metropolita gdański Sławoj 
Leszek Głódź powiedział, 
że wspólnota ludzka, która 
przez lata zbierała się pod 
sztandarami Solidarności, 

przetrwała. – Niektórzy, 
którzy przed laty tworzyli 
tę wspólnotę, wybrali inną 
drogę. Ktoś z nich przepra-
szał za Solidarność, ktoś 
przekonywał, że Solidar-
ność to już zapisana karta. 
Inni mówili, że nadchodzi 
zmierzch czasów związków 
zawodowych. A jeszcze 
inni, że stanowią hamulec 
gospodarki i nie pojmują 
zasad i fi lozofii   wolnego 
rynku, bez ich pośredni-
ctwa można ułożyć relację 
pomiędzy pracodawcą a 
pracownikami, a wy lu-
dzie Solidarności naszego 
czasu mówicie co innego. 
Mówicie o waszych za-
daniach i obowiązkach, 
których nie umniejszyło 

to, że wasze działanie ma 
miejsce w wolnej Polsce – 
mówił arcybiskup.

W swoim wystąpieniu 
pod Pomnikiem Poległych 
Stoczniowców Piotr Duda 
oddawał honor uczestni-
kom wydarzeń sprzed 31 
lat. Podkreślił, że wciąż 
żyjemy w kraju, w którym 
miliony Polaków żyje w 

ubóstwie i bezrobociu. – 
Tamte 21 postulatów jasno 
wskazywało, w jakim kie-
runku ma iść Polska. Jed-
nym z głównych postula-
tów był postulat wolnych 
związków zawodowych, 
niezależnych od partii i 
pracodawców. Po 31 latach 
skarżymy się do międzyna-
rodowych organizacji na to,  

że wyrzuca się ludzi z pracy 
za zakładanie wolnych 
związków zawodowych. 
21 postulatów – dziedzi-
ctwo narodowe, będące 
na liście UNESCO, zyskają 
prawdziwą wartość dopiero 
wtedy, kiedy będą w pełni 
realizowane – powiedział 
Piotr Duda. 

DIKK, NY

21 postulatów Sierpnia 1980 roku zyska prawdziwą wartość dopiero wówczas, 
gdy będą w pełni realizowane – mówił przewodniczący Komisji Krajowej Solidarności Piotr 
Duda podczas trójmiejskich obchodów 31. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

21 POSTULATÓW 
NADAL AKTUALNYCH

Po 31 latach 
skarżymy się do 
międzynarodowych 
organizacji na to, 
że wyrzuca się 
ludzi z pracy 
za zakładanie 
wolnych 
związków 
zawodowych.

21 postulatów jasno wskazywało, w jakim kierunku ma iść Polska – podkreślił Piotr Duda

Kontrola PIP w Nexteer. 
W czwartek sąd pracy
» ZWOLNIENIE GRZEGORZA 
ZMUDY przewodniczącego Solidar-
ności w Nexteer Automotive Poland, 
bez zgody Rady Pracowników, której 
Zmuda również jest przewodniczącym 
było sprzeczne z prawem – stwier-
dziła Państwowa Inspekcja Pracy w 
wyniku kontroli przeprowadzonej w 
tyskim zakładzie. 
– W piśmie wysłanym przez PIP do 
Rady Pracowników zaznaczono, że 
zwolnienie mnie z pracy narusza usta-
wę o informowaniu pracowników i 
przeprowadzaniu z nimi konsultacji 
oraz wypełnia przesłanki wykroczenia 
z artykułu 281 Kodeksu pracy. PIP po-
informowała nas również, że przeciwko 
osobie odpowiedzialnej za wykrocze-
nie skierowała wniosek o ukaranie do 
sądu karnego. Dla nas jest to kolejny 
przykład na to, że dyrekcja Nexteer nie 
zawsze postępuje zgodnie z prawem – 
mówi Grzegorz Zmuda.
W czwartek 8 września o 10.30 
w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych Sądu Rejonowego w Tychach 
odbędzie się pierwsza rozprawa 
w sprawie Grzegorza Zmudy, której 
przedmiotem jest przywrócenie 
zwolnionego przewodniczącego „S” 
w Nexteer do pracy.

W JSW brakuje
przeszkolonych ludzi 
» JASTRZĘBSKA SPÓŁKA Węglowa 
odnotowała w II kwartale tego roku 
stratę w wysokości blisko 106 mln zł. 
Zarząd fi rmy łączy ją z kosztami wyni-
kającymi z zaksięgowania akcji pracow-
niczych po giełdowym debiucie spółki. 
Solidarność z JSW twierdzi jednak, że 
powodem strat jest w dużej mierze fa-
talny sposób zarządzania spółką.
– Zdajemy sobie sprawę, że koszty 
związane z zaksięgowaniem akcji pra-
cowniczych były bardzo wysokie. Pre-
zes JSW przekonuje jednak, że gdyby 
nie te opłaty, to spółka odnotowałaby 
rekordowy wynik. Naszym zdaniem ta-
kimi wynikami ekonomicznymi fi rma 
mogłaby się pochwalić, gdyby była 
dobrze zarządzana. Średnio wydoby-
wamy tylko połowę węgla koksowego, 
który powinniśmy eksploatować, bo 
taką ograniczoną wysokość wydobycia 
ustalił zarząd spółki. Niska produkcja 
będzie coraz bardziej dołować JSW – 
ocenia Roman Brudziński, wiceprze-
wodniczący Solidarności w JSW. 
Związkowcy wskazują, że kondycja 
ekonomiczna JSW może się pogarszać 
również ze względu na brak załóg, 
przeszkolonych w zakresie wykonywa-
nia robót przodkowych. Ze świadcze-
nia tych usług coraz częściej wycofu-
ją się firmy zewnętrzne. 
Zgodnie z szacunkami Solidarności 
w każdym zakładzie JSW powinno 
zostać zatrudnionych od 500 do 700 
nowych pracowników.

Fiat też tnie produkcję
» 19 I 26 WRZEŚNIA w tyskiej fa-
bryce Fiat Auto Poland zostanie prze-
prowadzona zbiorowa przerwa urlo-
powa. Decyzja o dwóch dodatkowych 
dniach przerwy urlopowej została 
podjęta w porozumieniu z działający-
mi w spółce związkami zawodowy-
mi i wynika ze spadku zamówień z 
rynków zagranicznych, dokąd trafia 
prawie 98 proc. samochodów produ-
kowanych w tyskim zakładzie. 
Przed tygodniem podobną decyzję 
podjęła dyrekcja General Motors Ma-
nufacturing Poland. W gliwickiej fa-
bryce Opla również z powodu spadku 
popytu na nowe auta przerwę wyzna-
czono na 2, 9 i 16 września.

OPRAC. BEA, ŁK

WIEŚCI z branż

9 września w Dąbrowie 
Górniczej odbędą się uro-
czystości upamiętniające 
31. rocznicę podpisania 
Porozumienia Katowi-
ckiego.

Obchody rozpocznie 
uroczysta msza święta o 
godzinie 10.00 w Sank-
tuarium św. Antoniego 
w Dąbrowie Górniczej-
Gołonogu. Po mszy uczest-
nicy przejadą pod bramę 
główną Huty Katowice, 
gdzie pod pamiątkowym 
krzyżem zostaną złożone 
kwiaty. Następnie uroczy-
stości przeniosą się pod 
pomnik upamiętniający 
podpisanie Porozumienia 
Katowickiego. Około go-
dziny 13.00 w restauracji 
„Jedenastka” odbędzie się 
część artystyczna. 

Porozumienie Katowi-
ckie było ostatnią z kluczo-
wych umów społecznych 
podpisanych w 1980 roku. 
Porozumienie podpisane 11 
września 1980 przez Komi-
sję Rządową i MKR w Hucie 
Katowice dotyczyło przede 
wszystkim gwarancji reali-

zacji porozumienia gdań-
skiego w zakresie tworzenia 
struktur NSZZ. Ustalenia 
dokumentu obejmowały 
zobowiązanie władz do 
akceptacji działań, zmie-
rzających do powstawania, 
organizowania i funkcjono-

wania struktur Związku na 
terenie całego kraju. 

W wywalczonym w 
Hucie Katowice doku-
mencie strona rządowa 
zagwarantowała ponadto 
niezależnemu ruchowi 
związkowemu dostęp do 

mediów, prawo do lokali 
lub pomieszczeń oraz prawo 
do zwolnienia z obowiąz-
ku pracy osób pełniących 
funkcje związkowe z zacho-
waniem prawa do wyna-
grodzenia. Przedstawiciele 
rządu zobowiązywali się 

wówczas  do zapewnienia 
bezpieczeństwa wszystkim 
strajkującym, członkom 
komitetów strajkowych 
i robotniczych oraz ich 
rodzinom i osobom wspo-
magającym komitety. 

Z ramienia MKR porozu-
mienie podpisali: przewod-
niczący MKR Huty Katowice 
Andrzej Rozpłochowski, 
wiceprzewodniczący MKR 
HK Jacek Jagiełka i Bogdan 
Borkowski, sekretarz MKR 
Kazimierz Świtoń, Aleksan-
der Karpierz, Zbigniew Ku-
pisiewicz i Wiesław Tatko. 
W negocjowaniu poro-
zumienia w charakterze 
doradców udział wzięli: 
Wiesław Chrzanowski, 
Stefan Kurowski, Janusz 
Krzyżewski, Zbigniew Bo-
gusławski. Ze strony rządo-
wej dokumenty sygnowali 
m.in. minister hutnictwa 
Franciszek Kaim, dyrek-
tor naczelny Huty Kato-
wice Zbigniew Szałajda 
oraz podsekretarz stanu w 
Ministerstwie Hutnictwa 
Kazimierz Sąda.

ŁK

31. rocznica Porozumienia Katowickiego

Foto: D
IKK

Solidarność to znaczy jeden i drugi – przypomina napis na pomniku Porozumienia Katowickiego

Foto: TŚD
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31. URODZINY

Obchody tradycyjnie rozpoczęły się uroczystą mszą św. w „kościele na górce”. Obok przedstawicieli władz Solidarności, władz państwowych i samorządowych, były też poczty sztandarowe i mieszkańcy Jastrzębia Zdroju

Po zakończeniu mszy tradycyjnie złożono wieńce i kwiaty pod pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego i jak co roku przybyła sztafeta biegaczy. Ale za to w tym roku nie było przemówień

Po części ofi cjalnej rozpoczął się urodzinowy piknik. Gospodarze imprezy zdjęli krawaty i odpięli guziki przy kołnierzykach. A jeśli urodziny to dobra zabawa i bluesowe, rockowe i folkowe granie
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SOLIDARNOŚCI

Na scenie urodzinowego pikniku w Jastrzębiu działo się tak dużo, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie, nawet najmłodsi sympatycy Solidarności. Z rozdziawionymi buziami oglądali występ zespołu Salake

Na 31. urodzinach „S” oprócz członków związku bawili się również zwykli mieszkańcy Jastrzębia. Po muzycznej rozgrzewce na scenie zaczął królować Kabaret Młodych Panów z Rybnika, zbierając zasłużone brawa

Irlandzki taniec był dodatkiem do irlandzkiej muzyki gwiazdy wieczoru - grupy Carrantuohill. A  po muzycznych fajerwerkach przyszedł czas na te prawdziwe,  na zakończenie urodzinowego pikniku Solidarności
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Ś L Ą S K O - D Ą B R O W S K I  N S Z Z

Teksty i porady prawne pochodzą z serwisu prawo-pracy.pl. Serwis prawo-pracy.pl skoncentrowany jest wokół tematyki prawa pracy. Strona udostępnia artykuły oraz odpowiedzi na zapytania 
internautów dotyczące m.in. kwestii wynagrodzeń, czasu pracy, odpraw, odpowiedzialności pracownika, urlopu, wypowiedzenia umowy, przepisów BHP, mobbingu. W serwisie również: porady 
prawne on-line, aktualności prawne, praktyczne poradniki w formacie PDF oraz największe w Polsce forum z zakresu prawa pracy.

§

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2011 r.):   1.386,00 zł
»  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

(w II kwartale 2011 r.):  3.366,11 zł
»  Zasiłek dla bezrobotnych (od 1 czerwca 2011 r.): 

w okresie pierwszych trzech miesięcy 
posiadania prawa do zasiłku:  761,40 zł
w okresie kolejnych miesięcy 
posiadania prawa do zasiłku:  597,90 zł

» Najniższa emerytura (od 1 marca 2011 r.):  728,18 zł
» Emerytury – kwota bazowa (2011 r.):  2.822,66 zł
»  Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta 

rodzinna (od 1 marca 2011 r.):  728,18 zł
»  Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 

(od 1 marca 2011 r.):  560,13 zł

Ustawa Kodeks pracy:

Turnus Miesiąc Termin Szkolenie Miejsce

III wrzesień 19 – 23 Wybrane elementy prawa pracy Wisła 

IV wrzesień 26 – 30 Układy zbiorowe pracy Wisła 

V październik 3 – 7 Ogólnozwiązkowe Wisła 

VI październik 10 – 14 Negocjować można wszystko Wisła 

VII październik 17 – 21 Skarbnicy O.Z. i Komisje Rewizyjne Wisła 

VIII październik 24 – 28 Wybrane elementy prawa pracy Wisła 

IX listopad 14 – 18 Ogólnozwiązkowe Wisła 

X listopad – grudzień 28.11 – 02.12 Negocjować można wszystko Wisła 

XI grudzień 5 – 9 Wybrane elementy prawa pracy Wisła 

XII grudzień 12 – 16 Ogólnozwiązkowe Wisła

Harmonogram szkoleń na II półrocze 2011 r.

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność 
podaje do publicznej wiadomości informację 

o zamiarze 

sprzedaży nieruchomości 
w Bytomiu 

przy ulicy Strzelców Bytomskich
składającej się z trzech działek gruntowych niezabudo-
wanych o łącznej powierzchni 15710 m2:
– działka 2318/187 o pow. 3322 m2

– działka 2319/187 o pow 11747 m2

– działka 220/187 o pow. 641 m2

Nieruchomość jest położona w świetnej lokalizacji, 
ok. 3 km od centrum Bytomiai doskonale skomunikowa-
na. Dojazd zarówno od ulicy Strzelców Bytomskich, jak
i od ul. Cegielnianej.

Nieruchomość jest wyposażona we wszystkie media. 
Przeznaczona pod działalność mieszkaniowo-usługową. 
Bezpośrednimi sąsiadami są m.in. stacja paliw, stacja 
kontroli pojazdów i po przeciwnej stronie ul. Strzelców 
Bytomskich salon samochodowy.  

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Admini-
stracyjnym Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
Solidarność lub skarbnikiem ZR. Osobiście w siedzibie ZR 
w Katowicach przy ul. Floriana 7 lub telefonicznie. 

Biuro Administracyjne ZR: tel. 32 353-84-25 wew. 199, 
skarbnik ZR: tel. 32 253-73-73.

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność 

oferuje do wynajmu 
powierzchnię biurową, 

składającą się z trzech pomieszczeń o łącznym metrażu 
133,85 m2. Do wszystkich pomieszczeń jest doprowadzona 
sieć telefoniczna i internetowa. Znajdują się one na 
parterze budynku Zarządu Regionu przy ul. Floriana 7 
w Katowicach. Blisko centrum, wygodny dojazd, własny 
parking. Zainteresowani są proszeni o kontakt z Biurem 
Administracyjnym ZR, tel. 32 353 84 25 wew. 199.

T
e pracownice, które 
zostały niedawno 
mamami i te, które 
urodzą wkrótce, 
będą mogły sko-

rzystać z dłuższego urlopu 
macierzyńskiego dzięki temu, 
że zwiększy się długość do-
datkowego urlopu macierzyń-
skiego. Urlop dodatkowy w 
2012 roku wyniesie bowiem 
od 4 do 6 tygodni.

Warunkiem będzie ko-
rzystanie w dniu 1 stycznia 
2012 r. z dodatkowego urlo-
pu macierzyńskiego. Wyższy 
wymiar urlopu będzie też 
dotyczył pracownic, które 
urodzą już po dniu 1 stycznia 
2012 r., i tych, które w dniu 
1 stycznia 2012 r. korzystać 
będą z podstawowej części 
urlopu macierzyńskiego.

W 2012 r. wymiar urlopu 
macierzyńskiego podstawo-
wego będzie taki sam jak w 
roku 2011 i wynosić będzie 
od 20 do 37 tygodni. Wymiar 
urlopu jest większy dla mam, 
które urodziły więcej niż jedno 
dziecko w trakcie jednego 
porodu – zgodnie z zasadą, 
że im większa liczba dzieci 
urodzonych w czasie jednego 
porodu, tym wyższy wymiar 
urlopu macierzyńskiego.

Na ogólną długość urlo-
pu macierzyńskiego wpływ 
ma fakultatywna jego część 
– czyli dodatkowy urlop ma-

cierzyński. Wymiar dodatko-
wego urlopu macierzyńskiego 
również jest zależny od liczby 
dzieci urodzonych w czasie 
jednego porodu, a także od 
tego, w którym momencie 
matka dzieci nabyła do tego 
urlopu prawo.

Urlop dodatkowy w 2012 
roku wyniesie 4 lub 6 tygodni, 
pracownica może więc liczyć 
na urlop macierzyński od 24 
tygodni w razie urodzenia 
jednego dziecka do maksy-
malnie 43 tygodni w razie 
urodzenia pięciorga dzieci w 
trakcie jednego porodu. Pra-
cownica nie musi korzystać z 
całości urlopu dodatkowego, 
tylko z części, np. 2 tygodni 
zamiast 4, a może nie korzy-
stać z niego wcale.

Urlop macierzyński w 
roku 2012 będzie wynosił 
odpowiednio:
•  24 tygodnie w przypadku 

urodzenia jednego dziecka 
przy jednym porodzie (20 
tygodni urlopu podstawo-
wego i 4 tygodnie dodatko-
wego fakultatywnego), 

• 37 tygodni w przypadku 
urodzenia dwojga dzieci 
przy jednym porodzie (31 
tygodni urlopu podstawo-
wego i 6 tygodni dodatko-
wego fakultatywnego), 

• 39 tygodni w przypadku 
urodzenia trojga dzieci przy 
jednym porodzie (33 tygo-

dnie urlopu podstawowego 
i 6 tygodni dodatkowego 
fakultatywnego), 

• 41 tygodni w przypadku 
urodzenia czworga dzieci 
przy jednym porodzie (35 
tygodni urlopu podstawo-
wego i 6 tygodni dodatko-
wego fakultatywnego), 

• 43 tygodni w przypad-
ku urodzenia pięciorga i 
więcej dzieci przy jednym 
porodzie (37 tygodni ur-
lopu podstawowego i 6 
tygodni dodatkowego 
fakultatywnego). 
Dodatkowy urlop ma-

cierzyński jest udzielany na 
wniosek pracownicy (złożo-
ny obowiązkowo na piśmie) 
jednorazowo, w wymiarze 
tygodnia lub jego wielokrot-
ności, bezpośrednio po wy-
korzystaniu urlopu macie-
rzyńskiego.

Pracownice, które w dniu 
w dniu 1 stycznia 2012 r. ko-
rzystać będą z dodatkowe-
go urlopu macierzyńskiego 
w wymiarze określonym 
dla roku 2011, będą miały 
prawo do części dodatko-
wego urlopu w wymiarze 
odpowiadającym różnicy 
między podwyższonym a 
dotychczasowym wymiarem 
dodatkowego urlopu.

Także o dodatkową część 
urlopu dodatkowego należy 
wnioskować na piśmie, w 

terminie nie krótszym niż 
3 dni przed rozpoczęciem 
korzystania z takiej części 
urlopu, a dodatkowa część 
musi przypadać bezpośred-
nio po wykorzystanej już 
części urlopu.

Od 1 stycznia 2012 r. dłuż-
szy urlop będzie przysługiwał 
także ojcu wychowującemu 
dziecko. Urlop ojcowski w 2012 
r. wynosił będzie 2 tygodnie 
– jest to jednocześnie maksy-
malny wymiar tego urlopu i 
nie będzie on już wydłużany 
w kolejnych latach.

Warto wiedzieć, że pracow-
nicy, których dzieci urodziły 
się jeszcze w roku 2011, mogą z 
urlopu ojcowskiego skorzystać 
w 2012 r. – ojcowie w takim 
przypadku muszą zadbać o 
to, aby urlop ojcowski wyko-
rzystać jeszcze przed dniem, 
w którym dziecko skończy 
12. miesiąc życia – wówczas 
pracownik będzie mógł sko-
rzystać z dłuższego urlopu 
ojcowskiego. Warunkiem jest 
złożenie pisemnego wniosku 
w terminie nie krótszym niż 
3 dni przed rozpoczęciem 
korzystania z części urlopu w 
wymiarze stanowiącym różni-
cę między podwyższonym a 
dotychczasowym wymiarem 
urlopu ojcowskiego.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

W 2012 roku dłuższy urlop 
macierzyński i ojcowski
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N
ajbardziej za-
interesowały 
mnie możliwo-
ści opanowa-
nia własnego 

ciała i umysłu, jakie daje 
joga – tak Ryszard Gwio-
ździk wspomina początki 
swojej przygody z jogą. 
Było to jeszcze w latach 
70., kiedy w Polsce wie-
dza na temat hinduskiego 
systemu indywidualnego 
rozwoju była mało spopu-
laryzowana, ale literaturę 
na ten temat trudno było 
zdobyć. – Najpierw korzy-
stałem z otwartej biblioteki 
górniczej, która posiadała 
księgozbiory z okresu mię-
dzywojennego, następnie 
trafi łem do biblioteki polsko
-indyjskiej. Trochę później 
zaczęły powstawać pierwsze 
grupy ćwiczące. Było to za 
przykładem Czechosłowacji, 
w której ćwiczenia jogi zo-
stały włączone do rekreacji 
ruchowej – dodaje Ryszard 
Gwioździk.

Jego zainteresowanie 
jogą bardzo szybko prze-
kształciło się w fascynację. 
Ukończył dwustopniowy 
kurs instruktorów rekreacji 
ruchowej według systemu 
jogi indyjskiej oraz dwustop-
niowy kurs instruktorów I 
klasy. Zajęcia stałe prowadzi 
nieprzerwanie od 1982 roku, 
najpierw w Centrum Kultury 
na Bielanach w Warszawie, 
później w różnych ośrodkach 
w Katowicach oraz w Gór-
nośląskim Centrum Kultury 

od początku powstania tej 
instytucji.

Cały czas doskonalił swoje 
umiejętności, poświęcając 
na ćwiczenia nawet dwie 
godziny dziennie. Zaczął 
organizować kursy zawo-
dowe dla instruktorów re-
laksacji, pisać artykuły do 
czasopisma „Arcanum” oraz 
prowadzić wykłady otwarte 
m.in. na temat genezy i fi lo-
zofii   jogi oraz teorii stresu i 
relaksacji. 

Oprócz jogi i technik 
relaksacji pan Ryszard in-
teresuje się wschodnimi 
technikami pracy z ciałem 
i umysłem, duchowością 
wschodu i zachodu oraz 
religiologią.

Przyznaje, że większość 
jego kolegów instruktorów 
zrezygnowała z pracy na 
etat i zawodowo zajęła się 
jogą. On nie. Od wielu lat 
jest zatrudniony w Bom-
bardierze na stanowisku 

konstruktora. – Mam pod 
opieką dwie grupy wyrobów: 
przekaźniki kolejowe oraz 
sygnalizację świetlną. Praca 
zawodowa przynosi mi wiele 
satysfakcji – dodaje Ryszard 
Gwioździk. Jest również 
zaangażowany w sprawy 
pracownicze, pełni nie tylko 
funkcję wiceprzewodniczą-
cego Komisji Zakładowej, 
ale także przewodniczącego 
Rady Pracowników.

AGNIESZKA KONIECZNY

Ryszard Gwioździk, wiceprzewodniczący Solidarności w fi rmie 
Bombardier Transportation Polska w Katowicach od wielu lat 
interesuje się jogą. Można go spotkać w Górnośląskim Centrum Kultury 
im. Krystyny Bochenek, gdzie prowadzi zajęcia.

Entuzjasta hatha-jogi 
i technik relaksacyjnych

Ta ustawa to bubel, który nie 
powinien wejść w życie. Jest 
bardzo niespójna, niezgod-
na z unijnymi dyrektywami 
i brakuje w niej wielu zapi-
sów postulowanych przez 
środowisko artystyczne – tak 
związkowcy z artystycznej 
Solidarności oceniają przy-
jętą przez Sejm nowelizację 
ustawy o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności 
kulturalnej. 

Jedynymi powodami do 
zadowolenia środowiska arty-
stycznego są: odrzucenie przez 
posłów poprawek dotyczących 
zwalniania pracowników z 
powodów repertuarowych 
oraz zawierania długoletnich 
umów na czas określony.

– Jednak niepokoi, że wśród 
przyjętych poprawek znalazł 
się zapis dotyczący zgody pra-
codawcy na podjęcie przez 
nas dodatkowych płatnych 
zajęć. Dla środowiska arty-
stycznego to jest bardzo kło-
potliwe i niekomfortowe, bo 
wielu z nas dorabia, ucząc w 
szkołach lub pracując w ka-
meralnych zespołach. To nie 
powinno nikogo dziwić, bo 
zarabiamy niewiele. Każdy 
pracownik, zatrudniony w 
instytucji nieartystycznej, 
może podjąć inną pracę, 
a artysta nie. To jest wyraź-
ny przejaw dyskryminacji. 
Nie chcielibyśmy, by wyko-
nywane przez nas dodatkowe 
prace były powodem roz-

wiązywania z nami umów o 
pracę. – mówi Marian Bugdoł, 
szef Solidarności w Operze 
Śląskiej w Bytomiu, a zara-
zem wiceprzewodniczący 
Krajowej Sekcji Pracowni-
ków Artystycznych NSZZ 
Solidarność.

Bugdoł informuje, że wśród 
brakujących zapisów, postu-
lowanych przez Solidarność, 
jest m.in. punkt regulujący 
kwestię płatności za prze-
rwy w pracy w instytucjach 
artystycznych. Okazuje się, 
że artystów przywilej płat-
nych przerw nie dotyczy, 
chociaż zawarty jest w Ko-
deksie pracy. – W tej sprawie 
interweniowaliśmy u Rzecz-
nika Praw Obywatelskich, 

który poparł nasze roszcze-
nia. Wtedy też Ministerstwo 
Kultury zapewniło nas, że 
ten problem rozwiąże przy-
gotowywana ustawa. Teraz 
okazuje się, że nie ma w niej 
nawet wzmianki na ten temat. 
W dokumencie brakuje rów-
nież zapisów precyzujących 
specyfi kę pracy pracowników 
artystycznych – informuje 
Marian Bugdoł. 

Związkowcy informują, 
że na ustawę w przyjętym 
kształcie nie będzie ich zgody. 
Zapowiadają złożenie wniosku 
do prezydenta RP o odrzu-
cenie tego dokumentu oraz 
zaskarżenie ustawy do Trybu-
nału Konstytucyjnego.

BEA 

Mszą świętą odprawioną 4 
września w wodzisławskim 
kościele pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny 
związkowcy ze Śląsko-Dą-
browskiej Solidarności upa-
miętnili 18. rocznicę śmierci 
Grzegorza Kolosy, tragicznie 
zmarłego przewodniczącego 
związku w Regionie.

Nabożeństwo, jak każde-
go roku, zgromadziło wielu 
związkowców i poczty sztan-
darowe. W minioną niedzielę 
w wodzisławskim kościele sta-
wiło się18. solidarnościowych 
sztandarów, analogicznie do 
rocznicy śmierci przewod-
niczącego. Na mszy obecni 
byli szef Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności Dominik Kolorz 
z małżonką oraz jego zastępcy 
Justyna Latos i Mirosław Tru-
chan. Jak co roku, w intencji 
Grzegorza wraz ze związkow-
cami modlili się jego rodzice 
oraz najbliższa rodzina. Po 
mszy jej uczestnicy udali się 
na grób przewodniczącego, 
gdzie w zadumie złożyli kwiaty 
i zapalili znicze. 

W przededniu 18. roczni-
cy śmierci Grzegorza Kolosy 
członkowie prezydium Śląsko
-Dąbrowskiej Solidarności 
tradycyjnie zapalili znicze 
pod pomnikiem w Koziegło-
wach, w miejscu, w którym 

wieczorem 4 września 1993 
r. doszło do tragicznego wy-
padku samochodowego. Wraz 
z Grzegorzem zginęli Adam 
Stepecki, przewodniczący 
Sekcji Krajowej Górnictwa 
Węgla Kamiennego NSZZ 
Solidarność i Jan Tyszkiewicz, 
związkowy kierowca. Wracali 
z Warszawy, gdzie wzięli udział 
w nagraniu przedwyborczej 
debaty telewizyjnej. – Ich 
przedwczesna śmierć była 
ogromną stratą dla Śląsko-Dą-
browskiej Solidarności. Grześ 
był niekwestionowanym lide-
rem. Gdyby nie ten wypadek, 
to na pewno zaszedłby bardzo 
wysoko – tak przewodniczą-
cego Kolosę wspominał pod 
pomnikiem w Koziegłowach 
Dominik Kolorz. 

W marcu 1992 r. Grzegorz 
Kolosa został przewodniczącym 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidarno-
ści. Miał wtedy zaledwie 27 
lat. Przed wyborami był naj-
młodszym członkiem prezy-
dium regionalnej Solidarności 
i Komisji Krajowej. Wcześniej 
w 1988 r. uczestniczył w gór-
niczych strajkach w kopalni 
„Moszczenica” w Jastrzębiu 
Zdroju, za co został zwolniony 
z pracy. Po reaktywacji związ-
ku został przewodniczącym 
tamtejszej Solidarności. 

BEA

Gdyby nie wypadek, to 
zaszedłby bardzo wysoko

Bubel nowelizacyjny

Foto: TŚD

Ryszard Gwioździk był jednym z pierwszych instruktorów jogi w Polsce

W przededniu rocznicy członkowie prezydium ZR zapalili znicze pod 
pomnikiem w Koziegłowach, gdzie 18 lat temu zginął Grzegorz Kolosa

Foto: TŚD


