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Bogdan Biś: Z przykrością stwierdzamy, 
że w naszym kraju wielu pracowników 
traktuje się podobnie jak przed 31 laty. 
» STRONA 3

Elżbieta Żuchowicz: Obawiamy się, 
że skończy się to tak, jak w przypadku 
salowych z naszego szpitala. 
» STRONA 4

30 
czerwca w 
Warszawie 
premier Do-
nald Tusk za-
powiedział, 

że powstanie wspólny zespół 
rządowo-związkowy, który 
zajmie się pracami związa-
nymi z możliwością wery-
fi kacji i renegocjacji pakietu 
energetyczno-klimatycznego. 
Solidarność zebrała zespół 
ekspertów, który właśnie roz-
poczyna prace. Na razie sa-
modzielne, bo choć minęły 
już ponad dwa miesiące od 
zapowiedzi premiera, nadal 
nie wiemy, czy rząd wybrał 
już swoje grono specjalistów, 
którzy mogliby wejść w skład 
wspólnego zespołu. Liczymy, 
że nastąpi to niezwłocznie i 
połączymy siły – mówi Do-
minik Kolorz, szef Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności, a 
zarazem jeden z koordynato-
rów prac związkowego zespołu 
ekspertów. W pracach zespo-
łu ze strony związku udział 
biorą też Kazimierz Grajcarek, 
przewodniczący Sekretariatu 
Górnictwa i Energetyki NSZZ 
„S” oraz Jarosław Grzesik, szef 
górniczej Solidarności. 

Do grupy ekspertów ze-
społu związkowego weszli 
m.in.: prof. Leszek Marks z 
Państwowego Instytutu Geo-
logicznego w Warszawie, prof. 
Bronisław Barchański z Aka-
demii Górniczo-Hutniczej w 
Krakowie, specjalizujący się 
w ekologii i ochronie środo-
wiska w górnictwie, dr Eryk 
Łon z Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu, który 
bada fi nansowo-gospodarcze 
skutki wdrożenia pakietu, kli-
matolog dr Marek Chabior z 
Zachodniopomorskiego Uni-
wersytetu Technologicznego 
oraz dr Bolesław Jankowski z 
EnergSys Sp. z o.o., autor  szere-
gu analiz dotyczących społecz-
no-ekonomicznych skutków 
polityki klimatycznej.

– Ścigamy się z czasem. 
Wdrażanie niekorzystnego 
dla Polski pakietu ma się 

rozpocząć za kilkanaście mie-
sięcy, ale już widać pierwsze 
skutki tego, że Polska nie 
podjęła dotąd zdecydowa-
nych działań na rzecz jego 
weryfi kacji i renegocjacji. Za-
graniczni inwestorzy z branży 
energetycznej wstrzymują 
inwestycje, Vattenfall wyco-
fał się z Polski, inwestorzy w 

przemyśle energochłonnym 
przygotowują się do przenie-
sienia produkcji z naszego 
kraju. Widać to choćby na 
przykładzie branży hutniczej 
– podkreśla Kolorz.

Z dotychczasowych analiz 
ekspertów pracujących dla 
związku wynika, że skutki 
pakietu w obecnym kształcie 

będą katastrofalne dla polskie-
go społeczeństwa i polskiej 
gospodarki. Oznaczają w 2013 
roku skokowy wzrostu cen 
prądu i ciepła, rzędu 20-30 
proc., czyli skokowy wzrost 
kosztów utrzymania i utratę 
kilkuset tysięcy miejsc pracy, 
głównie w tzw. branżach 
energochłonnych .

W grudniu odbędzie się 
światowa konferencja klima-
tyczna w Durbanie. Przed-
stawiciele Solidarności mają 
nadzieję, że do tego czasu 
będą gotowe pierwsze opra-
cowania wspólnego rządowo-
związkowego zespołu, a także 
analizy Instytutu Ekonomicz-
nego NBP na temat skutków 
wdrożenia pakietu. Ich zda-
niem treść tych opracowań 
powinna stanowić jeden z 
kluczowych elementów pol-
skiego stanowiska w sprawie 
limitów emisji CO

2
. – Ktoś 

może zapytać, a co związkow-
com do tego? Odpowiedź jest 
prosta. Zgoda na wdrożenie 
pakietu w obecnym kształcie 
oznacza biedę, bezrobocie i 
zahamowanie rozwoju Polski 
na wiele lat. I obowiązkiem 
organizacji społecznej, która 
reprezentuje interesy polskich 
pracowników jest walka, aby 
ten czarny scenariusz się nie 
spełnił – mówi Dominik Kolorz. 
– Jest to też obowiązek każde-
go polskiego polityka. I mam 
nadzieję, że ci odpowiedzialni 
i nie krótkowzroczni mają tego 
świadomość – dodaje.

GRZEGORZ PODŻORNY

NSZZ Solidarność powołał zespół ekspercki, którego celem jest analiza społeczno-gospodarczych skutków 
wdrożenia unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego. W skład zespołu, oprócz przedstawicieli związku, 
weszli naukowcy specjalizujący się m.in. w kwestiach zmian klimatu i eksperci z zakresu gospodarki i fi nansów. 

Zespół ekspertów Solidarności 
bada skutki unijnego pakietu

Reklama

Foto: TŚD

Inwestorzy w przemyśle energochłonnym przygotowują się do przeniesienia produkcji z naszego kraju

Zgoda na wdrożenie 
pakietu w obecnym 
kształcie oznacza 
zgodę na biedę
i bezrobocie.
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Kluczowy jest dialog z pracodawcami
Czy w polskim przemyśle metalo-
wym można już mówić o drugiej fali 
kryzysu?

– Kryzysu może jeszcze nie. Można 
natomiast zaobserwować coraz bardziej 
niepokojące symptomy spowolnienia. 
Najbardziej widoczne są one w mo-
toryzacji, gdzie przewiduje się spadek 
produkcji od 10 do 15 proc. Przemysł 
motoryzacyjny jest takim barometrem 
nastrojów. To było widać już w po-
przednich latach. Jeżeli nie ma popytu 
na samochody to znak, że dzieje się coś 
złego. W trudnych czasach ludzie w 
pierwszej kolejności rezygnują z zakupu 
nowego auta. Zdecydowana większość 
produktów polskich zakładów motory-
zacyjnych trafi a na rynki europejskie, 
a więc sytuacja na Zachodzie odbija się 
na naszych fabrykach błyskawicznie. 
Myślę, że spadek produkcji w motoryzacji 
spowodowany jest połączeniem dwóch 
czynników. Pierwszy, mniej groźny to 
sezonowe wahnięcie koniunktury, drugi, 
niestety znacznie bardziej niebezpieczny, 
to trwający już od dłuższego czasu trend 
spadkowy popytu na nowe samochody, 
widoczny w całej Europie.

Jakie konsekwencje spowolnienie 
będzie miało dla pracowników?

– Konsekwencje już widać np. w 
tyskim Fiacie czy gliwickim Oplu, 
gdzie wprowadzono postoje. W praw-
dzie przerwy w produkcji mają być 
wykorzystywane na przygotowanie 
i przebudowy linii montażowych, 
ale postoje nigdy nie wróżą nic do-
brego. Coraz większym zagrożeniem 
jest również przenoszenie pracowni-
ków do agencji pracy tymczasowej, 
co już ma miejsce np. w Fiat Auto 
Poland. Jeżeli natomiast spowol-
nienie przerodzi się w długotrwały 
spadek produkcji, to niestety nale-
ży się liczyć z najgorszym, czyli ze 
zwolnieniami.

Co w obliczu kryzysu zamierza robić 
Solidarność?

– Podstawowym zadaniem jest 
obrona miejsc pracy. Kluczowy jest 
tutaj dialog z pracodawcami i wypra-
cowanie wspólnych rozwiązań. Ten 
dialog powinien być prowadzony za-
równo na szczeblu krajowym, jak i w 
poszczególnych zakładach. Sekretariat 
Metalowców NSZZ Solidarność na po-
czątku października zorganizuje spot-
kanie, na którym opracowany zostanie 
plan działań związku wobec kryzysu. 
Także w październiku postaramy się 
zorganizować spotkanie z przedstawi-
cielami pracodawców. Solidarność już 
nieraz pokazała, że w czasach kryzysu 
zachowuje się odpowiedzialnie. Trzeba 
też wywierać presję na rządzących, aby 
stworzyli instrumenty chroniące pol-
ski przemysł przed skutkami kryzysu. 
Jednak, aby ta presja była skuteczna, 
musi być ona wywierana wspólnie 
przez pracodawców i związki zawo-
dowe. Musimy wypracować wspólne 
stanowisko i przedstawić rządowi go-
towe rozwiązania.

ŁK

Jeżeli spowolnienie 
przerodzi się w kryzys, 
to niestety należy się 
liczyć z najgorszym, 
czyli ze zwolnieniami.

Fragment rozmowy z Kazikiem 
Staszewskim, liderem zespołu Kult. 

Na krążku „Hurra!” jest „Amnezja”, 
piosenka o tym, że nie pamiętamy. 
O czym najczęściej?

– O tym, jak było niefajnie za komu-
ny. Pamiętamy tylko to, co napawa nas 
nostalgią. Sam to mam. Jakiś czas temu 
byłem ze swoim starszym synem i jego 
żoną nad morzem. Popijaliśmy coś wie-
czorem, nastrój był przyjemny, i młodzi 
zapytali nas: mamo, tato, jak to było za 
komuny. Stwierdziliśmy, że właściwie za-
jebiście. Byliśmy młodzi, mieliśmy masę 
energii. Uświadomiłem sobie wtedy, że 
nie pamiętamy o tamtej beznadziei. Im 
jestem starszy, tym częściej zadaję sobie też 
pytanie, czy dla wszystkich absolutnym 
priorytetem jest wolność, której tak nam 
za komuny brakowało. Może są ludzie, 
którzy od tej wolności wolą pełną miskę? 
Według badań więźniowie, którzy więk-
szość swojego życia spędzili za kratami, 
nie potrafi ą żyć na wolności.
Myślisz, że po PRL-u Polacy mają to 
samo?

– Na pewno nie wszyscy. Ale na przy-
kład moja teściowa i jej mąż byli absolutnie 
przekonani, że po 1989 r. coś się zepsuło. 
Nie kręciły ich podróże do Tunezji czy na 
Bali, wystarczała im działka. W komunie 
mieli – bo dostali – swoje 38 metrów, co 
kilka lat talon na malucha i czasem udawało 
im się załatwić żółty ser. Każdy miał pracę, 
bo był przymus. Przy takim podejściu rok 
‚89 był destrukcją. Tym bardziej, że ludzie 
nie brali pod uwagę, że ta upragniona wol-
ność poza komuną wiąże się z całą masą 
obowiązków. Myśleliśmy, że będą pełne 
sklepy i dalej się będzie można opieprzać, 
stojąc przy łopacie. Teraz pamiętamy tamtą 
życiową beztroskę.
Lech Kaczyński powinien mieć pomnik 
w Warszawie?

–  Oczywiście, że powinien. Bez względu 
na opinie o nim – zginął na posterunku, 
pełniąc obowiązki głowy państwa, a nie 
u siebie na działce, zabijając się szpadlem. 
A poza tym – czy nam się to podoba czy 
nie – był najlepszym prezydentem Pol-
ski ostatniego 20-lecia. Bo kto, jeśli nie 
on? Jaruzelski? Wałęsa? Nie wygłupiaj-
my się... A może Kwaśniewski, który do 
Charkowa, na groby polskich żołnierzy 
pojechał pijany? Długo nie dostrzegałem 
niestosowności tej sytuacji. Do czasu, aż 
uświadomiłem sobie taką rzecz: a jakby 
to prezydent Izraela przyjechał do Aus-
chwitz i się zataczał?
A Bronisław Komorowski?

– Jaki jest, każdy widzi... (śmiech). Ka-
czyńskiemu ten pomnik się należy.
Głosowałeś w ostatnich wyborach na 
PO.

– Głosowałem, ale z własnej ignorancji 
i z ulegania baraniej panice – ulegając pa-
nice antypisowskiej. Tego żałuję. Daleki 
jestem od tego, by w czambuł potępiać 
rządy PiS. Dla mnie i dla mojej kieszeni 
to był bardzo dobry czas. Znieśli podatek 
od darowizny, od spadku, zmniejszyli 
dochodowy. Niestety kompletnie nie 
umieli sobie poradzić z wizerunkiem w 
mediach, czego i ja jestem najlepszym 
dowodem, widząc w nich wcielone zło. 
Ale ja to głupek jestem.
A co jest największym błędem obec-
nego rządu?

– Wszystko. Niedotrzymanie ani jed-
nej obietnicy wyborczej. Obiecywanie 
gruszek na wierzbie należy oczywiście 
do emploi zawodu polityka, ale PO za-
chowała się kompletnie cynicznie. A 
rząd popełnia gafę za gafą. Ot, choćby 
ostatnio wyczytałem, że w aferze hazar-
dowej są wprawdzie jakieś dowody, ale 
nie takie, żeby postawić zarzuty... Czy-
taj: Miro i Zbycho coś broili, ale się im 
upiecze, bo ich osłaniają koledzy. Próba 

kupienia ustawy, bo z tym mieliśmy 
do czynienia w tej aferze, czyli sytua-
cja analogiczna do tej, która rozwaliła 
rząd Millera, teraz ma ujść na sucho. 
W zamian za to tłuszcza dostaje co raz to 
nowe elementy igrzysk, jak kastrowanie 
pedofi li, walka z dopalaczami i kibicami. 
Mówię kibicami, bo nie uznaję dycho-
tomii kibol-kibic.
Jakieś plany na fali sukcesu?

– Za chwilę wychodzi DVD jednego 
z moich składów – El Doopa. To będzie 
specyfi czna płyta, bo i specyfi czny jest 
skład. Przyświeca nam idea, że im więk-
sza żenada, tym lepiej. O ile w Kulcie 
musiałem wprowadzić alkomat, żeby 
ograniczać spożycie, o tyle w El Doopie 
ten alkomat powinien być po to, żeby 
sprawdzać, czy ktoś nie ma zbyt mało 
we krwi. Poniżej dwóch promili kom-
pletnie nam nie idzie (śmiech). Potem 
chcemy robić płytę ze składem Kazik 
na Żywo.
Ten alkomat w Kulcie macie napraw-
dę?

– Nawet dwa! Profesjonalne, takie 
jak ma policja. Zasada jest taka: kiedy 
zaczynamy grać, żaden z nas nie może 
mieć powyżej 0,0 promila, kiedy scho-
dzimy – można mieć jeden. A poważnie 
– kilka lat temu alkohol był sporym dla 
nas problemem. Kompletnie nie było 
pomysłu, co z tym zrobić. Tyczyło to 
też mnie. Kiedyś w Katowicach wystą-
piłem w stanie urągającym przyzwoito-
ści, zachowałem się jak dupek. W końcu 
postanowiliśmy wziąć byka za rogi. 
Wprowadziliśmy alkomat i umowę, że 
jak komuś wykaże nawet setną część, 
to występ wykonuje charytatywnie... 
(śmiech). I działa! Bo najskuteczniejsze 
jest zawsze uderzenie po kieszeni, nie 
licząc naturalnie kary śmierci. 

» Nowa Trybuna Opolska, 
22 maja 2011, Katarzyna Kownacka 

LICZBA tygodnia

4,3 proc. 
tyle wyniosła infl acja w sierpniu w uję-
ciu rocznym, wobec poziomu 4,1 proc., 
prognozowanego przez ekonomistów. 
Najbardziej podrożało utrzymanie miesz-
kania, żywność oraz transport, czyli to co 
pochłania lwią część budżetów domowych 
większości polskich rodzin. – Największy 
wpływ na ukształtowanie się wskaźni-
ka cen towarów i usług konsumpcyjnych 
na tym poziomie miały podwyżki opłat 
związanych z mieszkaniem (o 5,8 proc.), 
wzrost cen żywności (o 4,5 proc.) oraz w 
zakresie transportu (o 7,9 proc.), które 
podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 
1,5 pkt proc., 0,97 pkt proc. i 0,73 pkt 
proc. – czytamy w komunikacie Głównego 
Urzędu Statystycznego. Infl acja na po-
ziomie 4,3 proc. znacznie przewyższa cel 
infl acyjny określony przez Radę Polityki 
Pieniężnej na poziomie 2,5 proc.

INNI napisali

WIEŚCI z gospodarki
» SPADŁA WARTOŚĆ ZŁOTEGO i umocniło się euro. 13 
września za euro trzeba było zapłacić 4,36 zł. Najwięcej od 
lipca 2009 roku. Jedną z przyczyn osłabienia złotego mogła 
być wypowiedź wiceministra fi nansów Ludwika Koteckiego, 
który w TVN 24 zaznaczył, że „w najbliższym czasie euro bę-
dzie się umacniać do złotego, ponieważ Polska traktowana jest 
przez inwestorów jako gospodarka wschodząca”. Tymczasem 
pod koniec roku wartość długu publicznego zostanie przeliczo-
na po obowiązującym kursie euro. Ekonomiści przestrzegają, 
że może się wówczas okazać, iż przekroczymy próg zadłużenia 
określony w konstytucji. Ale co tam. Najwyżej się powie, że po-
trzebna jest debata na temat oszczędzenia. 

» JAK POINFORMOWAŁ „DZIENNIK GAZETA PRAWNA” 
kwota zadłużenia przypadająca na każdego Polaka wynosi już 
ok. 80 tys. zł. Na początku tego tygodnia licznik długu publicz-
nego zawieszony w Warszawie pokazał 790,7 mld zł., czyli po 
20,8 tys. na każdego z nas, a licznik wskazuje tylko, ile pienię-
dzy państwo polskie pożyczyło od banków i wyemitowało w 
obligacjach. Do tego trzeba doliczyć tzw. zobowiązania ukryte 
związane m.in. z opieką zdrowotną i systemem emerytalnym rol-
ników. Polacy już rodzą się zadłużeni i do końca życia pozostają 
dłużnikami. Czyli spełnia się pierwsze proroctwo strzałek polskiej 
prezydencji w Unii. Zadłużenie w górę. 

» RÓWNOCZEŚNIE BIURO INWESTYCJI i Cykli Ekonomicz-
nych poinformowało, że we wrześniu wzrósł „Wskaźnik Przyszłej 
Infl acji” (WPI) prognozujący z wyprzedzeniem ruchy cen towarów 
i usług konsumpcyjnych. Jedną z przyczyn wzrostu WPI jest właś-
nie spadek wartości złotego, co podniesie koszty produkcji i nie-
korzystnie wpłynie na ceny importu. A to z kolei przełoży się na 
wzrost cen i usług krajowych przedsiębiorców. Kolejne kolorowe 
strzałki się urzeczywistniają. Ceny w górę, infl acja w górę.

» BAROMETR MANPOWER Perspektyw Zatrudnienia opubli-
kował raport, w którym wskazał na zmniejszenie dynamiki rynku 
pracy pod koniec roku. Z raportu wnika, że pracodawcy ostrożniej 
podchodzą do planów zatrudnienia w IV kwartale 2011 r. i coraz 
mniej fi rm planuje tworzenie nowych etatów. Bezrobocie w górę. 
To ta zielona strzałka.

» W SIERPNIU ZAREJESTROWANO W POLSCE 19 tys. 633 
nowych aut osobowych. To o 3,4 proc. mniej niż przed rokiem i 
14,3 proc. mniej niż w poprzednim miesiącu.
Od stycznia do końca sierpnia w Polsce zarejestrowanych zostało 
179 tys. 922 samochodów, o 5,6 proc. mniej niż w analogicz-
nym okresie 2010 r. Zdaniem ekspertów ds. rynku motoryzacyj-
nego przede wszystkim spadają zakupy aut dokonywane przez 
indywidualnych klientów. Ich udział w rynku jeszcze w styczniu 
wynosił niemal 64 proc., podczas gdy w lipcu już tylko 43,6 
proc. No, a poza tym benzyna w górę. Niektórzy są przekonani, 
że to wszystko dlatego, że nie było debaty na ten temat.

» OD 1 WRZEŚNIA OSOBY, KTÓRE NIE PROWADZĄ włas-
nych fi rm i nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT, nie muszą 
posługiwać się numerem identyfi kacji podatkowej, a jedynie 
numerem PESEL. Ale patrząc na powyższe informacje to marne 
pocieszenie. Tym bardziej, że biurokracja i tak nieustannie w 
górę. Dla równowagi, żeby nie było, że wszystko w górę, to płace, 
produkcja i zatrudnienie polecą w dół. Ręce też opadają. 

OPRAC. AK

Lech Kaczyński był najlepszym prezydentem 
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W 1980 r. walczyliśmy z tym, 
jak traktowany był polski 
pracownik. Dziś z przykrością 
stwierdzamy, że po 31. latach 
w naszym kraju wielu pracow-
ników traktuje się podobnie 
– mówił podczas obchodów 
31. rocznicy podpisania Po-
rozumienia Katowickiego 
Bogdan Biś, wiceprzewod-
niczący Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność.

Uroczystości rozpoczęła 
msza św. w kościele pw. św. 
Antoniego Padewskiego w 
Dąbrowie Górniczej. – Należy 
oddać cześć ludziom, którzy 
doprowadzili do podpisania 
Porozumienia Katowickiego, 
świadomie bądź nieświado-
mie pomijanego w mediach 
i przez to zapomnianego. 
A przecież to porozumienie 
miało wielką wagę, bo dzięki 
niemu narodziła się Solidar-
ność. Dlatego, dla wypełnie-
nia tej prawdy, winniśmy 
przypominać wszystkim o 
tym wydarzeniu i o tych lu-
dziach, którzy brali w nim 
udział i byli jego świadkami 
– mówił w homilii ks. kano-
nik Andrzej Stasiak.

Po mszy uczestnicy uro-
czystości złożyli kwiaty pod 
krzyżem upamiętniającym 
strajki w 1980 r. za bramą 
główną Huty Katowice, skąd 
przeszli pod znajdujący się 
nieopodal pomnik Porozu-
mienia Katowickiego. Witając 
przybyłych gości Jerzy Goiński, 
przewodniczący Solidarno-
ści w Hucie Katowice, która 
organizowała uroczystości 
podkreślał znaczenie Poro-

zumienia Katowickiego w 
procesie powstawania struktur 
Solidarności w całym kraju, 
nie tylko na Wybrzeżu.

– To właśnie dzięki nam 
powstała Solidarność – mówił 
pod pomnikiem Andrzej Roz-
płochowski, przywódca strajku 
w Hucie Katowice i jeden z 
sygnatariuszy Porozumienia 
Katowickiego.

Komisję Krajową NSZZ 
„S” reprezentował wiceprze-
wodniczący Bogdan Biś. – W 
1980 r. walczyliśmy z tym, jak 
traktowany był polski pra-
cownik. Dziś z przykrością 
stwierdzamy, że po 31. latach 
w naszym kraju wielu pracow-
ników traktuje się podobnie, 
że zakładanie związków zawo-
dowych niejednokrotnie jest 
powodem zwolnień całych 
grup ludzi, którzy chcą być 
godnymi reprezentantami 
pracowników. Przecież nie 
chodzi o nic innego, tylko o 
porozumienie, współpracę i 
dialog. Na takich uroczystoś-
ciach jak dziś, trzeba apelować 
o dialog – powiedział Biś, 
podkreślając, że te słowa w 
szczególności kieruje do par-
lamentarzystów. Podczas ob-
chodów prezydium Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności reprezentowali 
wiceprzewodniczący Mirosław 
Truchan i Sławomir Ciebiera. 
Były też liczne solidarnoś-
ciowe poczty sztandarowe 
z zagłębiowskich i śląskich 
zakładów pracy. Obecny 
był także poczet ze Stoczni 
Gdańskiej.

BEA

31. rocznica Porozumienia Katowickiego

8 września w siedzi-
bie Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności odbyła się 
prezentacja wspomnień 
jednego z najważniej-
szych przywódców Soli-
darności, sygnatariusza 
Porozumienia Katowi-
ckiego Andrzeja Roz-
płochowskiego. Książka 
nosi tytuł „Postawią ci 
szubienicę”. 

W publikacji Autor opisał 
swoje przeżycia związane ze 
strajkiem w Hucie Katowice, 
podpisaniem ugody spo-
łecznej, a przede wszystkim 
tworzeniem struktur NSZZ 
Solidarność na terenie całego 
kraju.

– Dla wielu z nas to jest 
nie tylko moja historia, ale 
nasza wspólna. Dla części z 
państwa będzie to historia 
do poznania, dla najmłod-
szych moja książka będzie 
przyczynkiem do zrozumie-
nia dzisiejszej Polski, zupełnie 
innej od tej, którą opisałem 
w swojej książce – powiedział 
Andrzej Rozpłochowski pod-
czas prezentacji publikacji.

To pierwszy tom wspo-
mnień Andrzeja Rozpło-
chowskiego. Opowiada o 
jego życiu do 1980 roku oraz 
dokładnie opisuje historię 
strajku w sierpniu 1980 roku. 
Zapiski kończą się wiosną 
1981 roku. Stowarzyszenie 
Pokolenie zapowiada wyda-
nie kolejnych wspomnień 
przywódcy strajku z Huty 
Katowice.

AK

Z
arząd Regionu Ślą-
sko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność 
w przyjętym w po-
niedziałek stanowi-

sku stanowczo zaprotestował 
przeciwko naruszaniu przez 
niektórych pracodawców 
przepisów i ducha ustawy o 
zatrudnianiu pracowników 
tymczasowych. Zgodnie z 
ustawą pracownik tymcza-
sowy wykonujący pracę 
dla danego pracodawcy nie 
może być traktowany mniej 
korzystnie niż inni pracow-
nicy zatrudnieni przez tego 
pracodawcę na takim samym 
lub podobnym stanowisku. 
Ten zapis jest omijany. Często 
dzieje się wręcz odwrotnie. 
Pracodawca zatrudnia tzw. 
pracownika tymczasowego 
tylko dlatego, że może go 
traktować gorzej. Jednym z 
najbardziej bulwersujących 
przykładów jest postępowa-
nie wobec pracowników, któ-
rym skończyły się umowy 
na czas określony. Te osoby 
są przejmowane przez agen-
cję pracy tymczasowej i za-
trudniane poprzez jedną z 

jej fi rm outsourcingowych 
u tego samego pracodaw-
cy, u którego wygasła im 
umowa czasowa. W efekcie 
takiego działania przejęci 
pracownicy dalej wykonują 
tę samą pracę, ale otrzymują 
o 1/3 niższe wynagrodze-
nie i tracą zabezpieczenia 
socjalne. Podobne praktyki 
stosowane są sieciach han-
dlowych. – Zarząd Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego postu-
luje zaostrzenie przepisów o 
agencjach pracy tymczasowej 
oraz kodeksowe ograniczenie 
liczby umów na czas okre-
ślony i okresu ich trwania, 
zgodnie z zaleceniami Unii 
Europejskiej – czytamy w 
przyjętym w poniedziałek 
stanowisku. 

Zarząd Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego NSZZ Soli-
darność zaapelował o udział 
w wyborach podkreślając, 
że to nie tylko prawo, ale 
też obowiązek członków 
związku. – Ten kto nie bierze 
udziału w wyborach parla-

mentarnych, sam pozbawia 
się wpływu na to, kto będzie 
rządził krajem. Jeśli ktoś 
rezygnuje z głosowania na 
polityka wiarygodnego, rze-
telnego i reprezentującego 
jego poglądy, nie ma prawa 
narzekać, że ci, którzy zostali 

wybrani, nie są ani wiarygod-
ni, ani rzetelni – czytamy w 
apelu ZR.

– Apelujemy o wybór od-
powiedzialny. Apelujemy o 
wybór osób i ugrupowań, 
które w swoich programach 
politycznych deklarują dzia-

łania na rzecz realizacji praw 
i interesów pracowniczych, a 
ich dotychczasowa postawa 
i postępowanie gwarantują, 
że nie są to puste deklaracje 
– podkreślili w dokumencie 
członkowie ZR.

Podczas posiedzenia ZR 
zrelacjonowano też postępy 
prac nad projektem poprawy 
dostępności członków Śląsko
-Dąbrowskiej Solidarności do 
bezpłatnej pomocy prawnej i 
poprawy jakości tych usług. 
Oprócz codziennej pracy w 
siedzibie Zarządu Regionu w 
każdym biurze terenowym co 
najmniej dwa dni w tygodniu 
będzie dyżurował prawnik. 
Dodatkowo została wynajęta 
kancelaria prawna do obsługi 
członków związku. 

W czasie obrad ZR roz-
mawiano też o przygotowa-
niach do euromanifestacji 
we Wrocławiu, a także o 
postawie rządu wobec po-
stulatów zgłaszanych przez 
związek w ostatnich miesią-
cach, m.in. w sprawie unij-
nego pakietu klimatyczno-
energetycznego.

GRZEGORZ PODŻORNY

Stanowisko w sprawie patologii związanych z omijaniem przez pracodawców ustawy o pracownikach 
tymczasowych, apel w sprawie wyborów parlamentarnych oraz projekt poprawy zasięgu bezpłatnej 
pomocy prawnej dla członków związku były głównymi punktami poniedziałkowego posiedzenia ZR.

Obradował Zarząd Regionu

Reklama

Podczas posiedzenia omawiano też kwestię dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej i poprawy jej jakości

Foto: TŚDTen, kto nie bierze 
udziału w wyborach 
parlamentarnych, 
sam pozbawia się 
wpływu na to, 
kto będzie rządził 
naszym krajem.
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Łamanie ustawy o związkach 
zawodowych, nieprzestrzega-
nie prawa pracy i utrudnianie 
działalności związkowej za-
rzuca Solidarność z Koksowni 
Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej 
szefom Centralnego Laborato-
rium Pomiarowo- Badawczego 
w Jastrzębiu Zdroju. Związek 
skierował w tej sprawie skar-
gę do Państwowej Inspekcji 
Pracy.

W maju nastąpiło połącze-
nie CLPB z dąbrowską spół-
ką Labor-Koks, którą swoim  
działaniem obejmuje Mię-
dzyzakładowa Organizacja 
Związkowa NSZZ Solidarność 
Koksowni Przyjaźń. Problemy 
zaczęły się wraz z przejęciem 
przez jastrzębską fi rmę pra-
cowników Labor-Koksu na 
podstawie art. Kodeksu pracy 
231.  – Zawnioskowaliśmy do 
pani prezes o przekazanie nam 
informacji o średnich płacach 

w spółce w rozbiciu na grupy 
zawodowe. Zignorowała ten 
wniosek i podała nam tylko 
średnią płacę zakładową. To 
jaskrawy przykład łamania 
ustawy o związkach zawo-
dowych – mówi Zenon Fiuk, 
przewodniczący Solidarności 
w Koksowni Przyjaźń. 

Fiuk informuje też, że kie-
rująca CLPB bez konsultacji ze 
związkami zawodowymi pozba-
wiła przejętych pracowników 
posiłków profi laktycznych. – 
Zrobiła tak, mimo że zgodnie 
z prawem nowy i poprzedni 
pracodawca powinni przez 
rok realizować wszystkie zobo-
wiązania w stosunku do przej-
mowanych pracowników, nie 
tylko te wynikające z umowy o 
pracę, ale również te dodatko-
we – mówi Zenon Fiuk. 

W skardze przesłanej do PIP 
związkowcy wskazali również 
na nierzetelność badań wy-

datku energetycznego wśród 
przejętych pracowników, które 
przeprowadzone zostały na 
zlecenie pracodawcy z CLPB. 
Jak informują związkowcy 
pani prezes powierzyła bada-
nia własnym służbom, które 
w chronometrażu pominęły 
wiele czynności i prac wyko-
nywanych przez pracowników 
w czasie roboczej dniówki. 
– Uważamy, że pracodawca 
jest zobowiązany uzgodnić ze 
związkami zawodowymi listę 
pracowników uprawnionych 
do posiłków profi laktycznych. 
Liczymy na szybką i skuteczną 
interwencję PIP. W przeciwnym 
wypadku będziemy zmuszeni 
skierować sprawę do prokura-
tury– mówi Zenon Fiuk.

Właścicielem Koksowni 
Przyjaźń, CLBP i dąbrowskiej 
fi lii tej fi rmy jest Jastrzębska 
Spółka Węglowa. 

BG

Znowu problemy w dąbrowskim szpitaluSkarga Solidarności z Koksowni Przyjaźń
Radni Dąbrowy Górniczej 
podjęli w poniedziałek 
decyzję o likwidacji od-
działu kardiologicznego 
w miejscowym Szpitalu 
Specjalistycznym. Oddział 
wraz kontraktem ma zostać 
sprzedany podmiotowi ze-
wnętrznemu. Mimo apeli 
Solidarności i pozostałych 
związków zawodowych 
działających w placówce 
w uchwale nie znalazł się 
zapis dotyczący pakietu 
gwarancji pracowniczych 
dla osób zatrudnionych w 
tym oddziale.

– Problem dotyczy kil-
kudziesięciu pracowników 
– lekarzy, pielęgniarek i reje-
stratorek. Zgodnie z uchwałą 
mają zostać przejęci przez 
nowy podmiot na zasadzie 
art. 231 Kodeksu pracy. Oba-
wiamy się, że skończy się 
to tak, jak w przypadku 

salowych z naszego szpi-
tala. Z nowym pracodawcą 
nie można było dojść do 
porozumienia w sprawie 
zatrudnienia salowych na 
dotychczasowych zasadach. 
Były pikiety, wielotygodnio-
wy protest okupacyjny i 
procesy przed sądem pracy. 
Te procesy trwają do dziś. 
Nie chcieliśmy powtórki 
tego scenariusza, ale więk-
szość radnych, jak widać, 
nie przejmuje się losami 
pracowników oddziału 
kardiologicznego – mówi 
Elżbieta Żuchowicz, prze-
wodnicząca Solidarności 
w dąbrowskim Szpitalu 
Specjalistycznym.

Jak podkreśla Żuchowicz, 
proces likwidacji oddziału 
przebiega w przyspieszo-
nym trybie. – 30 sierpnia 
Rada Społeczna szpitala 
przyjęła projekt uchwały 

o likwidacji oddziału. Na 
początku września został 
on zaakceptowany przez 
Komisję Zdrowia Rady Mia-
sta i teraz projekt trafi ł pod 
głosowanie radnych. Mimo 
sprzeciwu związków zawo-
dowych zapadła decyzja 
o likwidacji. 12 radnych 
głosowało za likwidacją 
oddziału, aż 8 wstrzymało 
się od głosu, a 4 było prze-
ciwko – relacjonuje prze-
wodnicząca Solidarności 
w dąbrowskim szpitalu.

Jak dodaje Żuchowicz, 
decyzja o likwidacji od-
działu kardiologicznego 
jest dla pracowników nie-
zrozumiała, ponieważ przy-
nosił on zyski. – Tracą na 
tym pracownicy i traci na 
tym cały szpital – ocenia 
przewodnicząca zakłado-
wej Solidarności.

NY

R
ozprawa w Wydzia-
le Pracy i Ubezpie-
czeń Społecznych 
Sądu Rejonowego 
w Tychach nie przy-

niosła rozstrzygnięcia i nie 
zanosi się na to, że sprawa 
zakończy się w najbliższym 
czasie. W trakcie przedstawia-
nia wniosków dowodowych 
prawniczka reprezentująca 
pracodawcę zażądała przesłu-
chania ponad 40 świadków 
w celu wyjaśnienia tylko jed-
nego z wątków w sprawie. 
Zdaniem mecenasa Grzegorza 
Długiego reprezentującego 
Zmudę takie postępowanie 
jest dowodem na to, że pra-
codawca dąży do przedłu-
żania procesu. – Pozwany 
zdaje sobie sprawę, że wynik 
tego postępowania może być 
prawdopodobnie tylko jeden, 
natomiast istotne jest, aby 
to postępowanie trwało jak 
najdłużej. W tym momencie 
szef związku zawodowego i 
rady pracowników jest poza 
zakładem pracy, bez pracy i 
bez pieniędzy. Przez rok czy 
dwa lata procesu będzie się 
można rozprawić z kolejnymi 
związkowcami – powiedział 
podczas rozprawy mecenas 
Długi. 

W rozprawie uczestniczyli 
niemal wszyscy członkowie 
prezydium Śląsko-Dąbrow-
skiej „S” z Dominikiem Kolo-
rzem na czele. Termin następ-
nej rozprawy wyznaczono na 
10 listopada. – Jestem trochę 
rozczarowany terminem, bo 
każdy dzień procesu to dla 
mnie dzień bez pracy i bez 
środków do życia. Wierzę 

jednak w to, że polski wy-
miar sprawiedliwości wyda 
pomyślny dla mnie wyrok i 
wrócę do pracy – powiedział 
Grzegorz Zmuda. 

Bo czytał związkową gazetę
Do sądu trafi  również naj-
prawdopodobniej sprawa 
Jacka Pawłowskiego, zwol-
nionego za to, że, jak prze-
konuje, czytał związkową 
gazetę. 5 sierpnia pan Jacek 
Pawłowski przyszedł punk-
tualnie do pracy, po odbiciu 
karty i odprawie włączył 
maszynę, którą obsługuje 
i czekając aż urządzenie się 
„rozgrzeje”, wziął do ręki le-
żący obok numer Tygodnika 
Śląsko Dąbrowskiego NSZZ 
Solidarność. – Maszyny, na 
których pracujemy, po włącze-
niu muszą się „rozgrzewać” 
przez ok. pół godziny, nim 
można rozpocząć produk-
cję. W tym czasie nie mamy 
w zasadzie nic do roboty i 
kierownicy o tym wiedzą. 
Nikomu nigdy nie przeszka-
dzało, że ktoś czytał gazetę 
czekając na rozgrzanie ma-
szyny. Czytamy wtedy różne 
gazety i czasopisma, a nawet 

biuletyny wydawane przez 
zarząd fi rmy – mówi Jacek 
Pawłowski. 

Tym razem było inaczej. 
Jak przekonuje pan Jacek, 
problemem dla przełożo-
nych nie był fakt, że czytał 
gazetę, lecz to, że była to ga-
zeta związkowa. – Zacząłem 
czytać Tygodnik, nie zwra-
cając nawet uwagi, co to za 
gazeta. Po chwili podszedł 
do mnie kierownik i kiedy 
zobaczył, że czytam związ-
kowe pismo, powiedział: 
„Przecież wiesz, że jest zakaz 
czytania takich rzeczy”. Nie 
sądziłem, że z powodu takiej 
błahostki mogę mieć jakieś 
problemy – opowiada Jacek 
Pawłowski. 

Po kilkudziesięciu minu-
tach pan Jacek został wezwa-
ny do działu kadr. – Pani 
kadrowa wręczyła mi wy-
powiedzenie. Kiedy zapyta-
łem o powód, powiedziała, 
że chodzi o czytanie związ-
kowej gazety – relacjonuje 
zwolniony.

Przed biurem działu kadr 
na pana Jacka czekało czte-
rech ochroniarzy, którzy 
poinformowali go, że musi 
natychmiast opuścić zakład. 
– Poczułem się jakbym był 
przestępcą. Jestem rozgory-
czony. Zawsze byłem solid-
nym pracownikiem, przy-
chodziłem na nadgodziny, 
często pracowałem kilkana-
ście dni bez przerwy. W tym 

roku dostałem dwie nagrody. 
Przełożeni nie skarżyli się na 
mnie, a teraz odpłacono mi 
w taki sposób – żali się Jacek 
Pawłowski.

Zarządzanie przez konfl ikt
Pan Jacek podkreśla, że takie 
traktowanie pracowników w 
tyskiej fi rmie powoli staje się 
normą. – Od czasu strajku i 
zwolnienia Grzegorza Zmudy 
w zakładzie jest coraz gorzej. 
Pracownicy boją się cokolwiek 
powiedzieć, bo ciągle straszy 
się ich zwolnieniami. Nie mo-
żemy jednak dać się zastraszyć, 
bo wtedy w zakładzie będzie 
jeszcze gorzej i o tę odwagę 
apeluję do pracowników Ne-
xteer – dodaje.

Kierownictwo tyskiej 
spółki nie chce komento-
wać całej sprawy. – Polityka 
personalna Nexteer Auto-
motive Poland nie zakłada 
w tego typu sytuacjach ko-
mentowania bezpośrednich 
relacji na linii pracownik-
fi rma, o ile nie dotyczą one 
osób pełniących szczególne, 
dodatkowe funkcje, jak np. 
przewodniczący związków 
zawodowych – powiedział 
Piotr Dembiński z biura 
prasowego Nexteer.

– Obie te sprawy wskazują 
jednoznacznie, że za konfl ikt 
w Nexteer odpowiedzialny 
jest dyrektor spółki, który 
moim zdaniem nie rozu-
mie na czym polega dialog 
społeczny i współpraca z 
partnerami społecznymi. 
Być może panu dyrektoro-
wi i pani kadrowej wydaje 
się, że zarządzanie opar-
te na eskalacji konfl iktu i 
zwalczaniu związków za-
wodowych jest skuteczne 
na krótką metę. Jednakże 
w dłuższej perspektywie na 
pewno przyniesie to nega-
tywne skutki dla zakładu, 
na czym najbardziej ucierpią 
niestety jego pracownicy. 
Mam nadzieję, że przełożeni 
pana dyrektora przyjrzą się, 
na czym naprawdę polega 
problem w Nexteer, zanim 
konflikt jeszcze się zaost-
rzy – komentuje sytuację 
w tyskiej spółce Arkadiusz 
Malatyński, szef Regio-
nalnej Sekcji Przemysłu 
Motoryzacyjnego NSZZ So-
lidarność.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

8 września w Sądzie Rejonowym w Tychach odbyła się pierwsza rozprawa w sprawie Grzegorza 
Zmudy, szefa Solidarności w Nexteer Automotive Poland, dyscyplinarnie zwolnionego z pracy. Kilka dni 
wcześniej w Nexteer wyrzucono z pracy kolejnego pracownika za to, jak twierdzi, że czytał związkowy tygodnik. 

Sąd pracy i ciąg dalszy dziwnych 
zwolnień w tyskim Nexteer

Termin następnej rozprawy w sądzie pracy wyznaczono dopiero na 10 listopada

Foto: TŚDJak mówi Arkadiusz 
Malatyński, obie 
sprawy wskazują 
jednoznacznie, że 
za konfl ikt w 
spółce Nexteer 
odpowiedzialny jest 
dyrektor fi rmy.
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Jest Pan radnym w Tychach 
oraz przewodniczącym Ko-
misji Kultury Sportu i Rekre-
acji. Inicjuje pan i aktywnie 
uczestniczy w wielu lokal-
nych przedsięwzięciach. Jest 
pan również blogerem m. in. 
Newsweeka i Nowego Ekra-
nu. Jako członek NSZZ Soli-
darność bierze Pan udział w 
związkowych manifestacjach 
i pikietach. Teraz postanowił 
Pan kandydować do sejmu z 
listy Prawa i Sprawiedliwo-
ści. Jakie będą Pana prio-
rytety, jeżeli zostanie Pan 
wybrany?

– Przede wszystkim zmiany 
w prawie pracy oraz renego-
cjacja unijnego pakietu klima-
tyczno-energetycznego. 
A o jakie konkretnie zmiany 
w prawie pracy chodzi?

– Coraz częściej do opinii 
publicznej docierają niepo-
kojące sygnały o systema-
tycznym naruszaniu praw 
pracowników przez praco-
dawców, dla których ważne 
są jedynie zyski, bez względu 
na sytuację pracowników, 
którzy przecież te zyski wy-
pracowują. Takie działania 
należy stanowczo wyeli-
minować. Przygotowałem 
pakiet propozycji zmian w 
Kodeksie pracy, który nie 
tylko wzmocni pozycję pra-
cowników względem praco-
dawców, ale także wymusi 

na pracodawcach respek-
towanie dotychczasowych 
przepisów. 
Jak to zrobić?

– Kodeks w obecnym 
kształcie stwarza nieuczci-
wym pracodawcom wiele 
możliwości omijania prawa, 
za co nie grożą im w zasa-
dzie żadne konsekwencje. 
Weźmy np. głośną w ostatnich 
miesiącach sprawę Nexteer 
Automotive Poland, gdzie 
dyscyplinarnie zwolniono 
z pracy przewodniczącego 
zakładowej „S” Grzegorza 
Zmudę. Artykuł 243 Kp zo-
bowiązuje strony stosun-
ku pracy do polubownego 
rozwiązywania sporów. W 
Nexteer pracodawca zwolnił 
przewodniczącego związku, a 
w trakcie rozprawy w sądzie 
pracy zażądał powołania 46 
świadków, w celu wyjaśnie-
nia jednego tylko z wątków 
w sprawie. Trudno w takim 
postępowaniu dopatrzyć się 
chęci polubownego rozwią-
zania sporu. Przepisy trzeba 
zaostrzyć i wzmocnić ich 
egzekwowanie.
Czy pozycję związków za-
wodowych również należy 
wzmocnić?

– Oczywiście, że tak. Silne 
związki zawodowe są gwa-
rancją przyzwoitego trakto-
wania pracowników. Tutaj 
także niezbędne są zmiany 

w Kodeksie pracy. Dzisiaj Ko-
deks pozwala pracodawcom 
skutecznie paraliżować związ-
ki zawodowe. Np. poprzez 

przenoszenie pracowników 
do agencji pracy tymczasowej. 
Agencje pracy nie mogą być 
wentylem bezpieczeństwa dla 

koncernów, które w okresie 
koniunktury zarabiały milio-
ny, a gdy zyski są mniejsze, 
wszystkie negatywne skutki 
przerzucają na pracowników. 
Agencje pracy tymczasowej 
trzeba kodeksowo zmargi-
nalizować i stworzyć takie 
warunki, również dla praco-
dawców, aby stała umowa o 
pracę mogła ponownie stać się 
podstawową formą zatrudnie-
nia. Trzeba też odbudować w 
Polsce dialog społeczny, który 
patrząc chociażby na to co się 
dzieje w Komisji Trójstronnej, 
nie funkcjonuje w naszym 
kraju jak należy.
A co należy zrobić w sprawie 
pakietu klimatyczno-ener-
getycznego, który zdaniem 
Solidarności zrujnuje polską 
gospodarkę, a w szczegól-
ności dotknie wysoce uprze-
mysłowione regiony takie 
jak nasz? 

– Pakiet powinien być bez-
względnie renegocjowany. 
Nie możemy znowu zaczy-
nać od zera. Od 1990 roku 
zmniejszyliśmy emisję CO

2
 

o ok. 70 proc., a teraz żąda 
się od nas, abyśmy ponow-
nie drastycznie zredukowali 
emisje. Nie wystarczą tutaj 
jakieś przepisy derogacyjne 
dla Polski, które opóźniały-
by wejście w życie nowych 
zasad. Pakiet musi być ra-
dykalnie przedefi niowany. 

Najwięcej CO
2
 emitują Ame-

rykanie i Chińczycy. Euro-
pa odpowiada zaledwie za 
kilkanaście proc. światowej 
emisji, z czego Polska stano-
wi tylko niewielki wycinek. 
Nawet jeżeli emisja CO

2
 ma 

negatywny wpływ na klimat, 
co wcale nie jest takie oczy-
wiste, bo wielu naukowców 
jest odmiennego zdania, to 
redukcje emisji w Europie nie 
mają większego znaczenia 
bez takich samych działań 
ze strony USA i Chin.
Zarys Pańskiego programu 
już znamy, a kim jest Grze-
gorz Kołodziejczyk pry-
watnie?

– Jestem rodowitym tysza-
ninem. Pochodzę z górniczej 
rodziny. Z zawodu jestem 
nauczycielem, skończyłem 
również AWF i informatykę. 
Moją pasją jest piłka nożna. 
Grałem kiedyś w GKS Tychy 
i w Cracovii Kraków. Później 
byłem asystentem trenera 
GKS Tychy. Mam licencję 
trenerską UEFA A, ale spor-
tem zajmuję się już głównie 
rekreacyjnie. Staram się łą-
czyć pasję sportową z pasją 
społecznikowską. Założyłem 
m.in. klub sportowy dla osób 
niepełnosprawnych oraz klub 
kobiecej piłki nożnej KKS Po-
lonia Tychy. Sportem udało 
mi się zarazić dwóch synów, 
córkę i żonę Hannę.

Po pierwsze zmiany w Kodeksie pracy

Umowy śmieciowe stały 
się prawdziwą plagą. Co 
zamierza Pan zrobić w tej 
sprawie?

– Musimy wprowadzić 
rozwiązania stwarzające 
pracownikom poczucie sta-
bilizacji. Jest to jedna z tych 
kwestii, którą poruszymy 
zaraz po wyborach. Klub 
PiS krytycznie oceniał wej-
ście w życie ustawy anty-
kryzysowej, alarmując, że 
jest ona wielkim nieporo-
zumieniem. Jej funkcjono-
wanie pokazało, że się nie 
myliliśmy. Dlatego muszą 
zostać zaostrzone przepisy 
umożliwiające zatrudnianie 
pracowników na czas okre-
ślony, zarówno co do liczby 
kolejnych umów o pracę, jak 
i czasu ich trwania. Polska 
jest liderem, jeśli chodzi o 
zatrudnianie pracowników na 
czas określony i na podstawie 
umów cywilno-prawnych. 
Praca stała się elementem 
niewolnictwa, dochodzi do 
sytuacji, w których dwoje 
pracujących ludzi nie jest 
w stanie utrzymać swojej 
rodziny. Wprowadzany jest 
ultraliberalizm.
Młodzi ludzie podejmu-
ją ogromny wysiłek żeby 
zdać maturę, skończyć stu-
dia, nauczyć się języków, a 
potem okazuje się, że nie ma 
dla nich miejsca na rynku 

pracy. A brak zatrudnienia 
to brak perspektyw na go-
dziwe życie...

– Faktycznie mamy wzrost 
gospodarczy, ale nie przekła-
da się on na podniesienie 
standardu życia przecięt-
nych ludzi, płaca minimal-
na rośnie bardzo powoli. 
Moje ugrupowanie nie chce 
wprowadzać restrykcyj-
nych przepisów względem 
przedsiębiorców, ale stoi na 
stanowisku, że wzrost go-
spodarczy, który przekłada 
się na zyski dużych firm, 
powinien być przenoszony 
na pracowników. Można to 
uzyskać np. poprzez prze-
rzucanie kosztów tworzenia 
nowych miejsc pracy na 
państwo lub unikanie zbyt 
wielu obciążeń fi skalnych. 
Należy przywrócić refunda-
cję praktyk zawodowych u 
rzemieślników oraz wprowa-
dzić ustawy zapewniające 
wspieranie młodych osób 
w nabywaniu mieszkań. PO 
wycofała wszystkie rozwią-
zania, które były związane z 
kupnem własnego M przez 
młode rodziny. Musimy za-
cząć wspierać czynszowe 
budownictwo mieszkalne. 
To spowoduje również two-
rzenie miejsc pracy.
Od września drastycznie 
wzrosły opłaty za przed-
szkola. Wszystkie partie 

przyznają, że popełniły 
ogromny błąd głosując za 
zmianami. Czy można go 
jeszcze naprawić?

– Z początkiem nowej 
kadencji ten temat musi 
powrócić na wokandę sej-
mową.

Solidarność od długiego 
czasu ostrzega przed skut-
kami unijnego pakietu kli-
matyczno-energetycznego. 
Alarmuje, że przyniesie on 
likwidację setek tysięcy 
miejsc pracy w branżach 
energochłonnych oraz pod-
wyżki cen energii. Przekonu-
je, że polski rząd powinien 
podjąć działania zmierzają-
ce do weryfi kacji i renego-
cjacji pakietu. Jakie widzi 
Pan rozwiązania dla tego 
problemu?

– Problem renegocjacji 
pakietu powinien powrócić 
zaraz po wyborach. PiS już 
w zeszłym roku wspólnie 
z Solidarnością monitowa-
ło do rządu o rozpoczęcie 
renegocjacji i wzruszenie 
zapisów pakietu. Teraz trwa 
prezydencja Polski w UE i 
jest to bardzo dobry moment, 
żeby tę kwestię nagłaśniać. 
Klub PiS podjął uchwałę, 
mówiącą o tym, że wszyscy 
parlamentarzyści, obecni i 
przyszli, mają włączyć się w 
zabiegi, popierać inicjatywy 
innych lub sami inicjować 
działania, które doprowadzą 
do ponownych negocjacji 
pakietu. Trzeba pokazywać 
jego negatywne skutki dla 
polskiej gospodarki i absur-
dalne założenia. Pojawia się 
coraz więcej tez mówiących 
o tym, że pewne teorie two-

rzone są na potrzeby środo-
wisk, które mają inne plany 
gospodarcze niż Polska. 
Tradycyjnie już w kampanii 
wyborczej pojawił się temat 
związków zawodowych. 
Czy podziela Pan pogląd, 
że trzeba wyprowadzić or-
ganizacje związkowe poza 
zakłady pracy?

– PiS nie podnosiło ta-
kiego tematu. Mówiliśmy 
jedynie o reprezentatyw-
ności. Zdarza się bowiem 
tak, że w dużych fi rmach 
działa zbyt wiele organi-
zacji związkowych, którym 
trudno jest wypracować jed-
nolite stanowisko podczas 
negocjacji prowadzonych 
w zakładzie pracy lub na 
szczeblu ministerialnym. 
Natomiast na pewno na-
leży utrzymać silną repre-
zentację społeczną. Jest to 
pewien wymiar cechujący 
społeczeństwo obywatel-
skie oraz element państwa 
demokratycznego.

Obecny rząd, który odwo-
łuje się do korzeni solidar-
nościowych nieraz pokazał 
lekceważący stosunek do 
strony społecznej. Wiele 
rozwiązań w obecnej ka-
dencji zostało przyjętych 
bez konsultacji, niejedno-
krotnie dochodziło do zry-
wania posiedzeń Komisji 
Trójstronnej.

Z posłem PiS Grzegorzem Tobiszowskim rozmawia Agnieszka Konieczny.

W Polsce wprowadzany jest ultraliberalizm

Z Grzegorzem Kołodziejczykiem rozmawia Łukasz Karczmarzyk.

Grzegorz Tobiszowski, Prawo i Sprawiedliwość
lista nr 1, okręg 31, miejsce 2

Grzegorz Kołodziejczyk, Prawo i Sprawiedliwość
lista nr 1, okręg 31, miejsce 10

Foto: materiały wyborcze

Foto: materiały wyborcze
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Reklama

P
owołanie spółki Ko-
leje Śląskie to rezultat 
przejęcia w grudniu 
2008 roku połączeń 
regionalnych przez 

samorządy. Miał to być kolej-
ny etap restrukturyzacji fi rmy 
Przewozy Regionalne i wyłą-
czenia jej ze struktur PKP.

Tyle tylko, że marszałek wo-
jewództwa śląskiego powołując 
Koleje Śląskie nie zdecydował 
się na przejęcie całego zakła-
du PR wraz z pracownikami, 
a wybrał jedynie najbardziej 
dochodową trasę i zatrudnił 
nowe osoby. Jak nieofi cjalnie 
dowiedział się TŚD, Koleje Ślą-
skie mają już prezesa i kilku 
dyrektorów, a jeszcze nawet 
nie wyjechały na tory.

Pracownicy Przewozów 
Regionalnych określają po-
stępowanie marszałka jako 
krzywdzące i oburzające. 
W najbardziej dramatycznej 
sytuacji znalazło się blisko 150 
osób, które pod koniec lipca 
otrzymały wypowiedzenia. 
Przywrócenie ich do pracy 
było jednym z postulatów ca-
łodobowego ogólnopolskiego 
strajku w Przewozach Regio-
nalnych, przeprowadzonego 
17 sierpnia. Protest zakończył 
się podpisaniem porozumienia, 
dzięki któremu wypowiedzenia 
zostały wycofane, pracownicy 
spółki otrzymali też niewielką 
podwyżkę.

Jednak jak podkreśla Teresa 
Błazucka, wiceprzewodnicząca 
Solidarności w Śląskim Zakła-
dzie Przewozów Regionalnych, 
los tych pracowników wciąż 
jest niepewny, bo pracy dla 
nich nie ma. Natomiast mar-
szałek tworzy nowe drużyny 
konduktorskie, zatrudnia ka-
sjerki i pracowników do obsłu-

gi taboru oraz administracji. 
– Najprawdopodobniej nasi 
pracownicy w styczniu znów 
otrzymają wypowiedzenia, a 
na razie mają przejść na tzw. 
postojowe. Dobrze, że jeszcze 
chociaż przez kilka miesięcy 
będą mieli jakiekolwiek środ-
ki do życia – mówi Teresa 
Błazucka.

Zaznacza, że powołanie 
Kolei Śląskich generuje do-
datkowe koszty, związane 
chociażby z obsługą admini-

stracyjną. Przejęcie najbar-
dziej dochodowej linii przez 
marszałka to cios w plecy dla 
Przewozów Regionalnych. – 
Marszałek zostawił nam do 
obsługi wszystkie boczne 
linie, co sprawi, że będzie-
my ponosić ogromne straty 
i staniemy się nieefektywni. 
Samorząd województwa 
będzie mógł powiedzieć, 
że Koleje Śląskie są tańsze. 
Może i tak będzie, ale trzeba 
pamiętać, ile pieniędzy już 
zostało włożonych w uru-
chomienie tej spółki – mówi 
Błazucka. Tylko zakup no-
wych 9 elfów, to koszt ponad 
210 mln zł. – Dlaczego my 
nie mogliśmy jeździć tymi 
składami? Samorząd woje-
wództwa wydaje nie własne, 
lecz publiczne pieniądze – 
dodaje Błazucka.

Zasady funkcjonowania 
Przewozów Regionalnych 
będą dyskutowane na „szczy-
cie kolejowym”, który został 
zaplanowany na 14 września. 
Jego zwołanie również zna-
lazło się wśród postulatów 
strajkujących pracowników 
Przewozów Regionalnych.

Obecnie jedną z najlepiej 
funkcjonujących spółek rea-
lizujących połączenia lokal-
ne są Koleje Mazowieckie. 
Firma powstała jeszcze przed 
tzw. obowiązkowym usa-
morządowieniem połączeń 
regionalnych, ale marszałek 
województwa przejął cały 
mazowiecki zakład wraz z 
pracownikami, którzy prze-
chodząc do nowego praco-
dawcy otrzymali gwarancje 
zatrudnienia.

AGNIESZKA KONIECZNY

1 października na śląskich torach ma się pojawić się nowy 
przewoźnik – spółka Koleje Śląskie realizująca połączenia 
między Gliwicami i Częstochową. Związkowcy z fi rmy Przewozy 
Regionalne, która do tej pory obsługiwała tę linię, są rozgoryczeni.

Zmiany zasad reprezentatyw-
ności związków zawodowych 
i organizacji pracodawców czy 
wspólny nadzór nad Funduszem 
Pracy i Funduszem Gwaranto-
wanych Świadczeń – to niektóre 
propozycje NSZZ „S” w toczą-
cych się w Komisji Trójstronnej 
negocjacjach w sprawie zmian 
w prawie pracy. 

W styczniu 2012 r. przestaje 
obowiązywać ustawa o łago-
dzeniu skutków kryzysu eko-
nomicznego dla pracowników 
i przedsiębiorców. W Komisji 
Trójstronnej trwają rozmowy 
na temat zmian w prawie pracy 
w tym m.in. wprowadzenia na 
stałe do polskiego prawa pracy 
niektórych rozwiązań ustawy 
antykryzysowej. 12 września na 
temat zmian w prawie pracy 
dyskutowali przedstawiciele 
związków zawodowych, pra-
codawców i rządu w ramach 
zespołu ds. prawa pracy Trój-
stronnej Komisji. 

– Zależy nam na uporząd-
kowaniu zasad reprezenta-
tywności zarówno związków 
zawodowych, jak i organizacji 
pracodawców. Nie zgodzimy 
się na dalsze uelastycznienie 
prawa pracy kosztem bezpie-
czeństwa pracowników – mówi 
Henryk Nakonieczny, członek 
prezydium Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność. 

„S” proponuje dwukrotne 
podwyższenie progu procento-
wego wymaganego dla uzyska-
nia statusu reprezentatywnej (na 
szczeblu pracodawcy) organi-
zacji związkowej w przypadku 
związków nie zrzeszonych w 
reprezentatywnych, w rozu-
mieniu ustawy o Trójstronnej 
Komisji ds. Społeczno – Gospo-
darczych, ogólnokrajowych 
organizacjach. Ponadto, tylko 
jedna organizacja związkowa z 
pośród wszystkich organizacji 
zrzeszonych w danej repre-
zentatywnej ogólnokrajowej 
organizacji, mogła by korzy-
stać z preferencyjnego progu 
ustalania reprezentatywności 
na szczeblu pracodawcy.

Zmiana defi nicji reprezen-
tatywności wiązałaby się ze 
zmianą uprawnień organizacji 
związkowych. Organizacje nie-
reprezentatywne reprezentowa-
łyby swoich członków tylko w 

sprawach indywidualnych. Do 
kompetencji reprezentatywnych 
na poziomie zakładu pracy orga-
nizacji związkowych należałby 
m.in.: negocjowanie układów 
zbiorowych pracy, uzgadnianie 
regulaminu wynagradzania, 
uzgadnianie regulaminu pracy, 
czy negocjowanie porozumień 
dotyczących zwolnień grupo-
wych. Zdaniem NSZZ „S”, aby 
spory zbiorowe były prowa-
dzone sposób odpowiedzialny 
mogłyby je prowadzić tylko 
organizacje reprezentatyw-
ne a niereprezentatywne po 
przeprowadzeniu referendum 
wśród załogi. 

Solidarność proponuje także 
wprowadzenie kryterium re-
prezentatywności branżowych 
organizacji pracodawców i 
powiązania tego ze zdolnoś-
cią układową. – Trzeba reani-
mować dialog sektorowy. W 
Polsce mnożą się typowo lob-
bystyczne struktury po stronie 
pracodawców, a jednocześnie 
zamarła praktyka zawierania 
ponadzakładowych układów 
zbiorowych pracy, bo związ-
kowe struktury branżowe nie 
mogą znaleźć partnera do ich 
negocjacji – mówi Sławomir 
Adamczyk, ekspert z Działu 
Branżowo-Konsultacyjnego 
NSZZ Solidarność. 

Inną propozycją związku jest 
ustanowienie wspólnego nad-
zoru pracodawców i związków 
zawodowych nad wydawaniem 
środków z Funduszu Pracy i 
Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych. 
Zgodę na rozmowy w tej spra-
wie partnerzy społeczni wyrazili 
już wcześniej. 

Solidarność chciałaby rów-
nież wprowadzenia mecha-
nizmu corocznych negocjacji 
płacowych na poziomie praco-
dawcy. – Uchylenie ustawy o 
negocjacyjnym kształtowaniu 
wynagrodzeń było konieczne. 
Część pracodawców unika 
jednak prowadzenia rozmów 
dotyczących kształtowania 
wynagrodzeń, co prowadzi 
do konfl iktów. W takiej sytu-
acji wydaje się nieuniknione 
wprowadzenie takich regulacji 
prawnej – tłumaczy Henryk 
Nakonieczny.

DIKK

Negocjacje na temat 
zmian w prawie pracy

MARSZAŁEK WZIĄŁ 
NAJLEPSZY KĄSEK

Zakup nowych 9 elfów, które zostały zamówione przez samorząd województwa, to koszt ponad 210 mln zł

Przejęcie najbardziej 
dochodowej linii 
przez marszałka 
to cios w plecy 
dla Przewozów 
Regionalnych.

Foto: internet
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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

Karta Nauczyciela:

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 niezabudowanych 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 Bytomia
i doskonale skomunikowana. 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 Administracyjnym 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.

O
d 1 września 
2011 r. o 7% 
wzrosły mini-
malne stawki 
wynagrodze-

nia zasadniczego dla na-
uczycieli zatrudnionych 
na podstawie Karty na-
uczyciela.

Zmiana wynagrodzeń 
nauczycieli była przewi-
dziana w ustawie budże-
towej na rok 2011 i zgod-
nie z nią nauczyciele od 
1 września 2011 r. mają 
prawo do wyższego wy-
nagrodzenia.

Podstawą dla kształto-
wania wysokości wyna-
grodzeń nauczycieli jest 
bowiem kwota bazowa, 
ustalana corocznie w usta-
wie budżetowej. Kwota 
bazowa dla nauczycieli w 
roku 2011 była określona 
na dwa okresy:
–  od 1 stycznia do 31 

sierpnia miała wyno-
sić 2446,82 zł, 

– od 1 września kwota 
bazowa ma wynosić 
2618,10 zł. 

Nowe stawki minimal-
nego wynagrodzenia za-
sadniczego dla nauczycieli 
zatrudnionych na podstawie 
Karty nauczyciela wpro-
wadziło rozporządzenie 
MEN z dnia 18 lipca 2011 r. 
zmieniające rozporządzenie 
w sprawie minimalnych 
stawek wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycie-
li, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadni-
czego oraz wynagradzania 
za pracę w dniu wolnym 
od pracy (Dz. U. Nr 161, 
poz. 967), które realizuje 
powyższe zapisy ustawy 
budżetowej.

Zgodnie z rozporządze-
niem minimalne stawki 
wynagrodzenia zasadni-
czego od 1 września 2011 
r. dla nauczyciela z tytu-
łem magistra z przygoto-
waniem pedagogicznym 
wynoszą:
–  dla nauczyciela stażysty: 

2182 zł (143 zł więcej 
od stawki dotychczas 
obowiązującej) 

– dla nauczyciela kontrak-
towego: 2246 zł (147 zł 
więcej od stawki dotych-
czas obowiązującej), 

– dla nauczyciela miano-
wanego: 2550 zł (167 zł 
więcej od stawki dotych-
czas obowiązującej), 

– dla nauczyciela dyplomo-
wanego: 2995 zł (196 zł 
więcej od stawki dotych-
czas obowiązującej). 
Ministerstwo Edukacji 

Narodowej informuje także, 
że średnie wynagrodze-
nia od 1 września 2011 r. 
dla nauczycieli w grupach 
awansu zawodowego będą 
kształtowały się na nastę-
pujących poziomach:
– dla nauczyciela stażysty: 

2618 zł (171 zł więcej 
od stawki dotychczas 
obowiązującej) 

– dla nauczyciela kontrak-
towego: 2906 zł (190 zł 
więcej od stawki dotych-
czas obowiązującej), 

– dla nauczyciela miano-
wanego: 3770 zł (247 zł 
więcej od stawki dotych-
czas obowiązującej), 

– dla nauczyciela dyplomo-
wanego: 4817 zł (315 zł 
więcej od stawki dotych-
czas obowiązującej). 
Powyższe kwoty, liczone 

na koniec roku 2011, powin-
no osiągnąć średnie wynagro-
dzenie dla poszczególnych 
stopni awansu zawodowego 
(art. 30 ust. 6 KN).

Nowe wartości kwot wy-
nagrodzenia zachowują 
dotychczasowe proporcje 
między wynagrodzeniem 
zasadniczym i wynagrodze-
niem średnim nauczycieli na 
poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego.

Wysokość wynagrodzenia 
zasadniczego ma decydują-
ce znaczenie dla wysokości 
wynagrodzeń otrzymywa-
nych przez poszczególnych 
nauczycieli, gdyż średnie 
wynagrodzenie nauczy-
cieli, określone w Karcie 
nauczyciela, to wynagro-
dzenie zasadnicze i dodatki 
do niego.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Podwyżki dla nauczycieli 
od września 2011 roku

17 września we Wrocławiu 
odbędzie się euromanifesta-
cja Europejskiej Konfedera-
cji Związków Zawodowych. 
W Polsce jej współorganiza-
torami są NSZZ Solidarność 
oraz OPZZ. 

Europejscy związkowcy 
chcą w ten sposób wyrazić swój 
sprzeciw wobec polityki cięć oraz 
ataków na prawa związkowe i 
rokowania zbiorowe. Hasłem 
wrocławskiego protestu jest: 
TAK dla europejskiej solidar-
ności, TAK dla miejsc pracy i 
praw pracowniczych, NIE dla 
polityki cięć. 

Akcja europejskich związ-
kowców zbiega się z wydarzenia-

mi polskiej prezydencji w Unii 
Europejskiej oraz spotkaniem 
unijnych ministrów fi nansów 
(ECOFIN) z przedstawicielami 
Europejskiego Banku Centralne-
go, które będzie miało miejsce w 
16 i 17 września we Wrocławiu. 
Program manifestacji:

10.00 –  12.45 zbiórka uczest-
ników manifestacji na Stadionie 
Olimpijskim we Wrocławiu, 

13.00 – wymarsz manife-
stantów. Przemarsz ulicami 
Wrocławia na Rynek,

15.30 – wystąpienie szefów 
central związków na Rynku, 

16.00 – 16.30 zakończenie 
manifestacji. 

DIKK

Pielgrzymka Ludzi Pracy
Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę zapoczątkował bł. ks. Jerzy 

Popiełuszko. We wrześniu 1983 roku ks. Jerzy zorganizował pielgrzym-
kę robotników Huty Warszawa na Jasną Górę. Za rok do Częstochowy 
pielgrzymowali już robotnicy z różnych części Polski. Idea Ks. Jerzego 
przerodziła się w coroczną ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy na 
Jasną Górę w trzecią niedzielę września.
Program XXIX Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy 
na Jasną Górę
17 września (sobota) 
19.00 –  Msza św. – przewodniczy i homilię wygłosi 

ks. bp Marian Florczyk
21.00 –  Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obrazu – 

ks. bp Kazimierz Ryczan, Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy
21.30 – Droga Krzyżowa na Wałach
18 września (niedziela) 
00.00 – Msza św. w Bazylice – przewodniczy i homilię wygłosi ks. 

prałat Jan Iłczyk
01.00 – 05.00 – Czuwanie w Kaplicy Cudownego Obrazu
09.30 – Różaniec 
10.00 – Koncert zespołu „Mazowsze”
10.30 – Wystąpienie przewodniczącego Komisji Krajowej 

NSZZ Solidarność, Piotra Dudy
11.00 – Uroczysta suma – przewodniczy i homilię wygłosi 

ks. abp Sławoj Leszek Głódź
DIKK

Euromanifestacja we Wrocławiu
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P
obiegli w niej za-
wodnicy z Akcji 
Katolickiej z Knu-
rowa, z kopalń 
Wujek i Knurów, 

z katowickiego oddziału 
Instytutu Pamięci Narodo-
wej oraz młodzież szkolna 
z Knurowa i podopiecz-
ni tamtejszego Caritasu. 
Start biegaczy poprzedziła 
msza święta odprawiona 
w kościele pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w 
Katowicach-Brynowie oraz 
uroczystości pod Pomnikiem
-Krzyżem.

– Tą pielgrzymką biegową 
z miejsca, w którym 9 górni-
ków oddało swoje życie za 
wolność i Solidarność, roz-
poczynamy zarazem obcho-
dy 30. rocznicy pacyfi kacji 
kopalni Wujek – oznajmił 
Krzysztof Pluszczyk, prze-
wodniczący Społecznego 
Komitetu Pamięci Górni-
ków Poległych 16 XII 1981 
r. w KWK Wujek.

Dominik Kolorz, prze-
wodniczący Śląsko-Dąbrow-
skiej Solidarności zwrócił 
uwagę na wymowną symbo-
likę biegu. – Zaczynacie pod 
Wujkiem, tu gdzie górnicy 
przeciwstawili się stanowi 
wojennemu, a kończycie 
przy grobie patrona Soli-
darności. Górnicy z Wujka i 
ksiądz Jerzy złożyli najwyż-
szą ofi arę, żebyśmy dzisiaj 
mogli żyć w wolnym i nie-

podległym kraju. Bardzo 
serdecznie dziękuję wam, 
że chcecie podtrzymać pa-
mięć o historii, bo niestety w 
naszym kraju jest już wielu 
takich, którzy się tej historii 
wstydzą. Cieszę się, że tylu 
młodych ludzi będzie uczest-
niczyć w biegu. To bardzo 
ważne, byście pamiętali o 
tych wydarzeniach, które 
muszą być czczone – po-

wiedział do biegaczy Do-
minik Kolorz 

W trakcie uroczystości 
pod Pomnikiem-Krzyżem po-
mysłodawca sztafety Marian 
Gruszka z Knurowa, eme-
rytowany górnik i członek 
Akcji Katolickiej, organizator 
pielgrzymek biegowych do 
Piekar Śląskich, w imieniu bie-
gaczy uhonorował Krzysztofa 
Pluszczyka pamiątkowym 
medalem z wizerunkiem 
ks. Jerzego. 

– Bardzo serdecznie dzię-
kuję za to wyróżnienie. Na-
leży się ono wszystkim, któ-
rzy pomagają w zachowaniu 
pamięci o górnikach, którzy 

16 grudnia 1981 r. zginęli i 
zostali ranni – powiedział 
Krzysztof Pluszczyk. 

14 września około godz. 
17.00 sztafeta dobiegnie do 
grobu ks. Jerzego. Tam swoją 
obecność zapowiedział Piotr 
Duda, przewodniczący Ko-
misji Krajowej NSZZ Soli-
darność. 

Organizatorem pielgrzym-
ki biegowej jest Śląsko-Dą-
browska Solidarność, Akcja 
Katolicka z Knurowa, Ka-
towicki Holding Węglowy 
i Społeczny Komitet Pamię-
ci Górników Poległych 16 
grudnia 1981 r. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

18 września, w drugą rocznicę 
katastrofy w kopalni Wujek-
Śląsk w Rudzie Śląskiej, odsło-
nięty zostanie pomnik upamięt-
niający 20 górników, którzy 
zginęli w wyniku wybuchu 
metanu oraz 53 ciężko poszko-
dowanych w wypadku.

4-metrowy monument wy-
konany z granitu, stanie przed 
kopalnią w miejscu, gdzie przed 
dwoma laty tuż po tragedii 
postawiony został drewniany 
krzyż, pod którym mieszkańcy 
Śląska zapalali znicze. 

– Budowa pomnika to ini-
cjatywa Solidarności z Katowi-
ckiego Holdingu Węglowego. 
Chcieliśmy mu nadać artystycz-
ny wymiar i dlatego zwrócili-
śmy się o pomoc do artystów 
z Akademii Sztuk Pięknych 
w Katowicach. Niestety, ich 
projekty zostały odrzucone 
przez zarząd spółki, który sfi -
nansował całe przedsięwzięcie. 
Kierownictwo KHW uznało 
je za zbyt odważne. Ale i tak 
cieszymy się, że nasi koledzy 
zostaną upamiętnieni – mówi 
Piotr Bienek, szef Solidarności 
w kopalni Wujek-Śląsk.

Natychmiast po tragedii 
związkowcy z kopalni Wujek-
Śląsk, wspierani przez górniczą 
Solidarność, utworzyli konta 
bankowe, na których do tej pory 

gromadzone są środki fi nan-
sowe przeznaczone na pomoc 
poparzonym górnikom oraz 
rodzinom tych, którzy zginęli 
w katastrofi e. 

– Z tych pieniędzy do tej pory 
fi nansujemy zabiegi rehabilitacyj-
ne poszkodowanych górników, 
lekarstwa, specjalistyczne maści, 
pobyty w sanatoriach. Wszyscy 
poparzeni jeszcze przez długie 
lata będą potrzebowali fi nanso-
wej pomocy, dlatego pieniądze 
będziemy zbierać tak długo, jak 
długo będzie to konieczne W 
akcję pomocy od razu włączy-
ła się też Solidarność z kopalni 
Mysłowice, która nieodpłatnie 
użyczyła nam subkonto swo-
jego Stowarzyszenia na Rzecz 
Ochrony Zdrowia i Pomocy 
Społecznej. Z naszego konta 
udzielamy pomocy górnikom 
z Solidarności, a z konta SnRO-
ZiPS górnikom niezrzeszonym 
w naszym związku – informuje 
Piotr Bienek. 

Do tej pory Solidarność z 
kopalni Wujek-Śląsk wydała 
ok. 60 tys. na pomoc człon-
kom związku i ich rodzinom. 
Na koncie pozostało ponad 77 
tys. – To są środki przekazane 
przez organizacje związkowe 
z całej Polski – podkreśla Piotr 
Bienek.
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Adam Molitor zajął 2 miej-
sce w kategorii Junior Open 
w Międzynarodowym Wy-
ścigu Kolarskim BDC Tour 
de Rybnik. 17-letni kolarz 
startował w zawodach na 
rowerze ufundowanym 
przez Śląsko-Dąbrowską 
Solidarność. 

– Mam nadzieję, że na 
tym sprzęcie z górnej półki 
będę wygrywał wyścigi – 
obiecywał jeszcze w lipcu 
Adam Molitor, odbierając z 
rąk przewodniczącego Śląsko
-Dąbrowskiej Solidarności 
profesjonalny rower. I jak 
na razie słowa dotrzymuje. 
W niedzielę w na rozgrywa-
nym w Rybniku BDC Tour 
de Rybnik uplasował się na 
drugiej pozycji w katego-
rii Junior Open. Lepszy od 
Adama był tylko jego klu-
bowy kolega Piotr Jaromin 
z LK UKS Pszczyna.

– Jak dotychczas to jedno 
z moich największych osiąg-
nięć. Tour de Rybnik to bardzo 

prestiżowa impreza. Jestem 
bardzo zadowolony, że nie za-
wiodłem Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności. Byłem dumny, 
że mogłem wystartować w 
stroju z jej logo – mówi Adam 
Molitor. 

Rybniczanin Dominik 
Kolorz przyznaje, że drugie 
miejsce w BDC Tour de Ryb-
nik to bardzo dobry wynik. 
– Wierzymy, że sukcesy są 
dopiero przed Adamem. 
Nadal będziemy wspierać tego 
utalentowanego zawodnika, 
który na swoim koncie ma 
wiele wygranych etapów w 
ogólnopolskich i międzyna-
rodowych wyścigach kolar-
skich juniorów – zapewnia 
Dominik Kolorz.

BDC Tour de Rybnik to 
impreza dla amatorów oraz 
profesjonalnych kolarzy szo-
sowych. W tym roku patronat 
nad wyścigiem objął Czesław 
Lang, dyrektor generalny 
Tour de Pologne.
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13 września, w przededniu 64 rocznicy urodzin ks. Jerzego Popiełuszki, spod 
katowickiej kopalni Wujek wystartowała VI pielgrzymka biegowa do 
grobu patrona Solidarności w Warszawie. 

Pielgrzymka biegowa 
do grobu ks. Jerzego

Doroczna pielgrzymka biegowa to zarazem początek obchodów 30. rocznicy pacyfi kacji kopalni Wujek

Foto: TŚD

W hołdzie górnikom 
z kopalni Wujek-Śląsk

Drugie miejsce Adama 
w BDC Tour de Rybnik

Cieszę się, że tylu 
młodych ludzi 
uczestniczy 
w biegu.

16 grudnia w 30. rocznicę 
pacyfi kacji kopalni Wujek za-
inauguruje swoją działalność 
Śląskie Centrum Wolności i 
Solidarności – uchwałę w 
tej sprawie przyjął wczo-
raj sejmik województwa 
śląskiego.

– Uchwała obliguje wy-
dział kultury urzędu mar-
szałkowskiego do wszczęcia 
prac nad nad powołaniem 
Centrum. W najbliższym 
czasie przystąpimy do opra-
cowywania statutu i progra-
mu tej instytucji, powołana 
zostanie także rada pro-
gramowa. Ta uchwała to 
ogromny krok naprzód, bo 
wreszcie mamy coś na piś-
mie. Do tej pory odbywały 
się tylko niezobowiązujące 
spotkania – mówi Krzysztof 
Pluszczyk, przewodniczący 
Społecznego Komitetu Pa-
mięci Górników KWK Wujek 
Poległych 16.12.1981. 

Śląskie Centrum Wolności 
i Solidarności powstanie na 

bazie dotychczasowej działal-
ności Muzeum Izby Pamięci 
KWK Wujek. Jak zaznacza 
Krzysztof Pluszczyk, utwo-
rzenie centrum umozliwi 
zwiększenie powierzchni 
ekspozycyjnej z obecnych 
dwustu do ok. tysiąca me-
trów kwadratowych, dzięki 
czemu ekspozycja będzie 
mogła zostać poszerzona o 
eksponaty pochodzące z in-
nych śląskich zakładów, które 
wówczas strajkowały.

List intencyjny w sprawie 
powołania centrum został 
podpisany 13 lipca. Zasad-
niczym celem tej instytucji 
kultury ma być prowadzenie 
działalności o charakterze 
edukacyjnym i naukowo
-badawczym dotyczącym 
okresu powstania i dzia-
łalności NSZZ Solidarność, 
czasu stanu wojennego i 
działającego w latach 1981-
89 podziemia niepodległoś-
ciowego. 
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Będzie Śląskie Centrum 
Wolności i Solidarności

Uroczystości w Będzinie
„Nie umarli ze wszystkim” 
– takie motto widnieje na 
tablicy upamiętniającej ofi a-
ry ubiegłorocznej katastrofy 
lotniczej pod Smoleńskiem, 
która odsłonięta została w 
Będzinie z inicjatywy Solidar-
ności z miejscowego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej.

Uroczystość odsłonięcia 
tablicy odbyła się przy oka-
zji będzińskich obchodów 
31. rocznicy powstania Soli-
darności, zorganizowanych 
tradycyjnie w kościele pw. 
Najświętszej Marii Panny 
na osiedlu Syberka. W mszy 
świętej uczestniczyli związ-
kowcy ze Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności wraz z pocz-
tami sztandarowymi. Wła-
dze związku reprezentował 
Bogdan Biś, wiceprzewod-
niczący Komisji Krajowej. 
Obecni byli samorządowcy, 
parlamentarzyści oraz przed-
stawiciele dyrekcji ZOZ w 
Będzinie. Po rocznicowym 

nabożeństwie jego uczestnicy 
przeszli pod znajdujący się 
nieopodal świątyni Krzyż 
Katyński, upamiętniający 
ofi ary zbrodni sowieckiej. 
Tam Barbara Mentel, dzia-
łaczka Solidarności z będziń-
skiego ZOZ, a jednocześnie 
inicjatorka rocznicowych 
obchodów w mieście wraz 
z Barbarą Dolniak, wdową 
po parlamentarzyście Grze-
gorzu Dolniaku, który każ-
dego roku uczestniczył w 
solidarnościowych obcho-
dach w Będzinie, odsłoniły 
tablicę poświęconą ofi arom 
smoleńskiej katastrofy. – To 
było bardzo ważne wyda-
rzenie. Podkreślamy, że oni 
nie umarli ze wszystkim. 
Zostały po nich ich dokona-
nia i wspomnienia. Miejmy 
nadzieję, że pamięć o nich 
przetrwa również wśród na-
szych dzieci – powiedziała 
Barbara Mentel.
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Miejmy nadzieję, że pamięć o nich przetrwa również wśród naszych 
dzieci – powiedziała podczas uroczystości Barbara Mentel


