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Zdzisław Goliszewski: Decyzja o 
odebraniu nam produkcji podwozi do 
Krabów i zakupie ich za granicą była 
wynikiem lobbingu. » STRONA 3

Jan Wojtyła: Teza, że lepsza jakakolwiek 
praca, niż żadna praca jest bardzo trudna 
do przyjęcia i prowadzi do daleko idącej 
pauperyzacji. » STRONA 3

7 stycznia premier Ewa Kopacz zapowiedziała, że w trybie pilnym skierowana zostanie do Sejmu ustawa 
o restrukturyzacji górnictwa, zakładająca likwidację kopalń i tysięcy miejsc pracy. W czwartek 8 stycznia 
liderzy central związkowych podejmą decyzję związaną z rozpoczęciem działań protestacyjno-strajkowych w regionie.

Rząd dąży do konfrontacji ze Śląskiem
W 

czwartek, a 
więc w dniu 
ukazania się 
tego wyda-
nia Tygodni-

ka, w Katowicach zbierze się 
Międzyzwiązkowy Komitet 
Protestacyjno-Satrajkowy Re-
gionu Śląsko-Dąbrowskiego, w 
skład którego wchodzą NSZZ 
Solidarność, Ogólnopolskie 
Porozumienie Związków Za-
wodowych, Forum Związków 
Zawodowych, Sierpień 80 i 
ZZ Kontra. Na posiedzeniu 
MKPS zapadną decyzje do-
tyczące harmonogramu akcji 
protestacyjno-strajkowej w 
całym regionie. 

– Górnictwo znalazło się w 
arcytrudnej sytuacji, a wraz z 
nim dziesiątki tysięcy pracow-
ników branży i otoczenia. Ale 
nie tylko sytuacja w górnictwie 
będzie tematem posiedzenia 
MKPS. Na krawędzi upadku 
znajduje się gliwicki Bumar, 
gdzie kolejne kilka tysięcy ludzi 
może wkrótce stracić pracę. 
W bardzo trudnej sytuacji są 
też pracownicy przemysłu 
stalowego w naszym regionie. 
Sposób, w jaki rząd postąpił z 
problemami górnictwa, poka-
zuje, że ta władza nie cofnie 
się przed likwidacją miejsc 
pracy w innych zakładach i 
branżach, bo nie ma pomy-
słów i po prostu nie potrafi  
zrobić nic sensownego. Każdy 
górnik przodowy, z obojętnie 
jakiej kopalni przygotowałby 
lepszy program restrukturyza-
cji branży, niż to, co zapropo-
nował rząd – ocenił Dominik 
Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej 

Solidarności. – Ten rząd dąży 
do konfrontacji ze Śląskiem, 
ale my nie zamierzamy wy-
wiesić białej fl agi i w milcze-
niu zgodzić się na powtórkę 
pseudoreformy górnictwa 
z lat 90-tych, bo to ona jest 
jednym z głównych źródeł 
obecnego regresu w naszym 
regionie – podkreślił.

Nawiązując do zapowie-
dzi premier Kopacz o tym, 
że „w miejscach, gdzie będą 
wygaszane kopalnie, zosta-
nie rozszerzona działalność 
strefy gospodarczej”, Kolorz 
przypomniał, że gdy likwi-

dowano kopalnie na Śląsku 
pod koniec lat 90-tych, rząd 
też obiecywał, że w zamian 
zostaną wybudowane nowe 
zakłady pracy, nowczesny 
przemysł. – Wystarczy dziś 
pojechać do bytomskiej dzielni-
cy Miechowice, do rybnickich 
Niedobczyc czy innych dziel-
nic śląskich i zagłębiowskich 
miast, w których zlikwidowano 
kopalnie. To skanseny biedy i 
bezrobocia. Zlikwidowano 150 
tys. miejsc pracy, a w zamian 
przez kilknaście lat udało się 
stworzyć zaledwie 30-, góra 40 
tys. nowych miejsc pracy, gdzie 

pracuje się za marne pensje i 
na śmieciówkach – wylicza szef 
śląsko-dąbrowskiej „S”.

Na przełomie grudnia i 
stycznia w mediach zaczęły 
pojawiać się przecieki doty-
czące nowego, rządowego 
programu restrukturyzacji 
górnictwa. Żonglowano na-
zwami kopalń do likwidacji 
i liczbami górnikow do zwol-
nienia. Tuż po Nowym Roku 
pojawiła się zapowiedź, że 7 
stycznia program restruktu-
ryzacyjny branży zostanie 
przyjęty podczas posiedze-
nia Rady Ministrów. Jeszcze 

przed posiedzeniem rządu, 
Sztab Protestacyjno-Strajkowy 
Górniczych Central Związko-
wych skierował do premier 
Ewy Kopacz wystąpienie w 
tej sprawie. Członkowie Szta-
bu podkreślili w tym piśmie, 
że przyjmowanie programu, 
który nie został uzgodniony 
ze stroną społeczną, a zakłada 
likwidację kopalń i miejsc pracy, 
będzie złamaniem wszelkich 
deklaracji i ustaleń podjętych 
w minionym roku przez rząd 
zarówno Donalda Tuska, jak 
i Ewy Kopacz podczas spot-
kań z przedstawicielami stro-

ny społecznej. Ostrzegli też 
rząd przed konskwencjami 
takiej postawy. 

– Pomimo zapewnień pre-
miera Tuska, podtrzymanych 
też przez premier Kopacz, że 
w pierwszej kolejności rząd 
będzie starał się przeciwdzia-
łać nadmiernemu importowi 
węgla spoza Unii Europejskiej, 
w szczególności z Federacji Ro-
syjskiej oraz że rozważy moż-
liwość czasowego obniżenia 
wysokości, bądź zawieszenia 
części obciążeń publicznopraw-
nych górnictwa. Tych obietnic 
nie zrealizowano. Rząd zamiast 
działać na rzecz uzdrowienia 
polskiego górnictwa, posta-
nowił likwidować kopalnie i 
dziesiątki tysięcy miejsc pracy 
– powiedział Jarosław Grzesik, 
szef górniczej Solidarności. 
Jego zdaniem ta decyzja rządu 
premier Kopacz oznacza, że na 
Śląsku dojdzie do wybuchu 
konfl iktu społecznego. – Je-
steśmy gotowi na wszystkie 
formy protestu, konwencjo-
nalne i niekonwencjonal-
ne, ze strajkiem generalnym 
włącznie, a akcja protestacyj-
na obejmie nie tylko zakłady 
górnicze – zapowiedział szef 
górniczej Solidarności. 

GRZEGORZ PODŻORNY

Zamknięcie 4 kopalń Kompanii Węglowej oraz likwidacja 
ok. 5 tys. miejsc pracy w górnictwie – to najważniejsze 
zapisy programu restrukturyzacyjnego przyjętego przez 
rząd 7 stycznia. Pozostałe kopalnie mają trafi ć do nowej 
spółki powołanej przez Węglokoks. 

Kopalnie, które rząd ma zamiar zamknąć to Bobrek-Centrum, 
Sośnica-Makoszowy, Brzeszcze i Pokój. Zakłady te mają zostać 
przekazane do Spółki Restrukturyzacji Kopalń w celu wygaszenia 
działalności. Z kolei wyprzedażą ich majątku ma się zająć odrębny, 
specjalnie powołany w tym celu podmiot. 

Blisko 6 tys. pracowników dołowych z likwidowanych kopalń ma 
znaleźć zatrudnienie w innych kopalniach należących obecnie do 
Kompanii. Dla pozostałych pracowników dołowych (około 2,1 tys. 
osób) przygotowano możliwość skorzystania z 4-letniego urlopu gór-
niczego w zamian za 75 proc. miesięcznego wynagrodzenia (dla osób, 

które mają 4 i mniej lat do emerytury) lub z jednorazowej odprawy 
pieniężnej (dla osób, które mają więcej niż 4 lata do emerytury) o 
równowartości 24-miesięcznego wynagrodzenia. Pracownicy prze-
róbki mechanicznej węgla oraz inni pracownicy powierzchni, a także 
osoby zatrudnione w administracji (łącznie ok. 1,7 tys. pracowników) 
w zamian za zwolnienie z pracy mają dostać odprawy w wysokości 
od 3,6 do 10 miesięcznych wynagrodzeń. 

Pozostałe 9 kopalń Kompanii Węglowej zgodnie z rządowym 
planem ma trafi ć w dwóch etapach do nowej spółki celowej po-
wołanej przez Węglokoks, a kopalnia Piekary ma zostać sprzedana 
bezpośrednio Węglokoksowi. 8 stycznia do laski marszałkowskiej 
ma trafi ć projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa 
węgla kamiennego w latach 2007-2015, który umożliwi wdrożenie 
przyjętego przez rząd programu.

ŁK

Górnik przodowy, 
z dowolnej kopalni 
przygotowałby 
lepszy program 
restrukturyzacji branży niż 
to, co zaproponował rząd. 

Foto: TŚD

Z OSTATNIEJ CHWILI:

Podziemny protest w KWK Brzeszcze
7 stycznia  część pracowników drugiej zmiany w kopalni Brzesz-
cze po zakończeniu pracy nie wyjechała na powierzchnię. To 
spontaniczny protest załogi, będący reakcją na ogłoszony przez 
rząd program restrukturyzacyjny, który zakłada zamknięcie 
czterech kopalń, w tym m.in. KWK Brzeszcze. 
Z informacji przekazanych przez zakładową Solidarność wynika, że 
na powierzchnię nie wyjechało kilkudziesięciu pracowników drugiej 
zmiany. Nie można jednak wykluczyć eskalacji protestu.
Kopalnia Brzeszcze zatrudnia ok. 3 tys. osób. 

KAR
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W 
pierwszym felietonie w nowym 
roku powinno znaleźć się coś 
ekstra. Wypada zacząć z przy-

tupem, błysnąć erudycją, przytoczyć in-
teresującą anegdotę, ciekawostkę jakąś 
podrzucić. No to macie. Dawno dawno 
temu 14 maja 1607 roku za siedmioma 
morzami trzy niewielkie angielskie statki 
„Susan Constant”, „Godspeed” i „Discove-
ry” dobiły do brzegu w okolicach zatoki 
Chesapeake w dzisiejszym stanie Wirginia, 
aby stworzyć pierwszą brytyjską kolonię 
osadników w Ameryce Północnej. Przy-
wódcą osady Jamestown, nazwanej tak na 
cześć ówcześnie panującego angielskiego 
króla Jakuba, został niejaki John Smith. 
Smith uznał, że fundamentem rozwoju 
kolonii powinien być przemysł i postano-
wił zbudować hutę szkła. Tak się złożyło, 
że kilka lat przed wyprawą do Nowego 
Świata Smith widział taki zakład w Polsce, 
gdy wracał przez nasz kraj do domu z tu-
reckiej niewoli. Kunszt naszych rzemieśl-
ników zrobił na nim spore wrażenie. Rok 
później do Jamestown ściągnięto pierw-
szych pięciu Polaków. Zajęli się produk-
cją szkła, smoły, mydła i terpentyny. Tak 
oto amerykańska gospodarka rozpoczęła 
budowanie swojej potęgi dzięki polskiej 
myśli technicznej. Nieźle brzmi prawda? 
A to jeszcze nie koniec. 

Polscy osadnicy z Jamestown wnieśli 
też swój wkład w budowę jankeskiej de-
mokracji i systemu praw obywatelskich. 
Otóż w miarę rozwoju osady zaczęły się w 
niej tworzyć zalążki struktur politycznych. 
W 1619 roku powstał w Jamestown organ 
przedstawicielski o nazwie Rada Mieszkań-
ców, której członków wybierano w głoso-
waniu powszechnym. Powszechnym, ale 
bez Polaków, gdyż niewdzięczni Angole 
postanowili pozbawić prawa głosu majstrów 
z Polski. Obawiali się, że polska mniejszość 
trzymająca w swoim ręku praktycznie cały 
przemysł stanie się zbyt wpływowa. Pola-

cy w kaszę dmuchać sobie jednak nie dali 
i 30 lipca 1619 roku rozpoczęli pierwszy w 
historii Ameryki Północnej strajk robot-
niczy. Gospodarka kolonii została kom-
pletnie sparaliżowana, co spowodowało, 
że brytolom, mówiąc brzydko, zmiękła 
rura. Przyznali Polakom równe prawa i 
nauczyli się, że nie tak łatwo przybyszów 
z kraju nad Wisłą wykiwać. 

Populacja Jamestown liczyła wówczas 
ok. 1000 osób. Polaków było tam zaledwie 
50. Tysiące kilometrów od domu w dzi-

czy bez zasięgu GSM, za to z Indianami, 
pumami, grzechotnikami i innymi grizzli 
niedźwiedziami. 50 gości postawiło się 950 
kolesiom, z których pewnie każdy miał 
szabelkę przy boku lub/i inne skuteczne 
narzędzia błyskawicznego rozwiązywania 
sporów zbiorowych. Postawili się i wygrali, 
bo byli odważni i działali razem, solidarnie. 
Nie liczyli na to, że jakoś to będzie. Nie cze-
kali, aż ktoś załatwi ich problemy za nich. 
Wzięli sprawy w swoje ręce i zmusili silniej-
szego do szacunku dla słabszych. 

To już koniec noworocznej ciekawost-
ki. Możecie już wrócić do narzekania na 
internetowych forach i robienia rewolucji 
na fejsie. Politycy na pewno załatwią wasze 
problemy. Jak tylko zakończą państwowej 
wagi sprawę sałatki posłanki Pawłowicz i 
nieślubnych dzieci Korwina. 

TRZECI Z CZWARTĄ:)

CHODZI O TO zwłaszcza...

W 1619 roku polscy pracownicy 
huty szkła w Jamestown 
zorganizowali pierwszy w
historii Ameryki Północnej 
strajk robotniczy.

Foto: esm
em

LICZBA tygodnia

1750 zł brutto
–  tyle od 1 stycznia wynosi płaca minimalna. 
Po odliczeniu składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na 
podatek dochodowy najmniej zarabiający 
pracownicy „na rękę” dostaną 1286,16 zł, 
czyli o niecałe 50 zł więcej niż w ubiegłym 
roku. W 2015 roku najniższe wynagrodzenie 
wzrosło o 70 zł brutto. To mniej niż w 
zeszłym roku, kiedy to minimalne pensja 
została podniesiona o 80 zł brutto.
Od państw Europy Zachodniej wciąż 
dzieli nas przepaść. Najwyższa stawka 
minimalnego wynagrodzenia obowiązuje w 
Luksemburgu i jest ona blisko 5 razy większa. 
Płaca minimalna w Wielkiej Brytanii jest 
ponad trzykrotnie wyższa niż w Polsce, a w 
Hiszpanii i Grecji niespełna dwukrotnie.

KRÓTKO 

Referendum strajkowe w PKP Cargo
» Do 28 stycznia trwać będzie referendum w PKP 
Cargo. W poszczególnych zakładach spółki powołano 
komitety protestacyjne. Referendum jest konsekwencją 
fi aska dotychczasowych rozmów kolejarskich związków za-
wodowych z zarządem spółki w ramach trwającego od końca 
października sporu zbiorowego. 
Nasz zakład obejmuje bardzo duży obszar, a więc głosowanie 
zajmie trochę czasu. Musimy zapewnić wszystkim pracow-
nikom możliwość wzięcia udziału w referendum – mówi Ry-
szard Lach, przewodniczący Solidarności w Śląskim Zakładzie 
PKP Cargo.
W referendum pracownicy towarowego przewoźnika kolejo-
wego odpowiadają na 6 pytań związanych z postulatami zgło-
szonymi przez związki zawodowe w ramach sporu zbiorowego 
z pracodawcą. – Domagamy się m.in. bonusu rocznego z okazji 
Święta Kolejarza w wysokości 850 zł. Tylko w tym roku PKP 
Cargo wypłaciło 137,5 mln zł dywidendy. Skoro spółka przy-
nosi zyski, stać ją na nagrodę dla pracowników – mówi Marek 
Podskalny, przewodniczący Sekcji Zawodowej NSZZ Solidar-
ność PKP Cargo. Kolejne żądania dotyczą m.in. wprowadzenia 
dodatków za zgodę pracowników na zmiany w harmonogra-
mie pracy oraz dodatku alokacyjnego w wysokości 1200 zł w 
przypadku oddelegowania pracowników do innych zakładów 
spółki. – W fi rmie jest za mało ludzi. Braki w zatrudnieniu pra-
codawca próbuje łatać poprzez ciągłe zmiany w harmonogra-
mach pracy oraz okresowe przerzucanie pracowników pomię-
dzy zakładami. To są odległości rzędu kilkuset kilometrów. W 
naszej ocenie pracownikom za rozłąkę z rodzinami należą się 
dodatkowe pieniądze – wskazuje Podskalny.
Decyzję o przeprowadzeniu referendum strajkowego podjął 
Krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy, złożony z kolejar-
skich central związkowych. Kolejne rozmowy związkowców 
z zarządem spółki mają się odbyć 19 stycznia w siedzibie PKP 
Cargo w Warszawie. – Strajk to ostateczność. Wolelibyśmy 
osiągnąć porozumienie przy stole negocjacyjnym. Jednak, je-
żeli pracodawca nie zmieni swojej postawy, a załoga opowie 
się w referendum za tą formą protestu, to zastrajkujemy – za-
znacza Podskalny.

Protest strażaków przed Sejmem
» Ponad 1000 strażaków demonstrowało 18 grudnia 
przed Sejmem, protestując przeciwko permanentnemu 
oszczędzaniu na straży pożarnej. Uczestnicy pikiety pod-
kreślali, że 2015 rok będzie kolejnym, w którym nie dostaną 
podwyżek, a powiatowe i miejskie komendy znów będą miały 
problem, żeby związać koniec z końcem. Na jednym z transpa-
rentów napisali „My bronimy was, kto będzie bronił nas”.
– Chcieliśmy powiedzieć posłom, że jest taka grupa zawodowa, 
ciesząca się dużym poparciem społecznym, o której politycy 
pamiętają tylko przy okazji akcji ratunkowych albo podczas 
wyborów parlamentarnych. Chcielibyśmy, żeby ci, którzy w 
tym kraju decydują, wreszcie przypomnieli sobie o strażakach i 
dostrzegli nasze problemy – mówi Damian Kochoń, przewod-
niczący Śląskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność.
Podkreśla, że wynagrodzenia funkcjonariuszy straży pożarnej są 
zamrożone od 2008 roku. Za niezrozumiały i niesprawiedliwy 
uważają też fakt, że godziny nadliczbowe są im wypłacane w 
wysokości 60 proc. – Domagamy się rewaloryzacji naszych pensji 
i rzetelnej wypłaty nadgodzin – mówi Damian Kochoń.

OPRAC. AGA, KAR

Region Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, 
który przez dziesiątki lat stanowił gospo-
darcze serce Polski, znalazł się w potęż-
nym regresie. Ten najgęściej zaludniony, 
najbardziej zurbanizowany i najbardziej 
uprzemysłowiony region naszego kraju 
niósł na swoich barkach znaczącą część 
ogromnych kosztów przemian społecz-
no-gospodarczych w Polsce ostatnich 25 
lat. Ten wysiłek i trud nie szedł jednak w 
parze z odpowiednią wewnętrzną mo-
dernizacją gospodarki Śląska i Zagłębia 
Dąbrowskiego. 

Nasz region ma ogromny potencjał 
społeczny, gospodarczy, naukowy i kul-
turalny. O jego sile stanowią mieszkańcy, 
mocno zakorzenione społecznie instytu-
cje i etos pracy. Jednak żeby ten potencjał 
wykorzystać, musimy wspólnie stworzyć i 
wspólnie realizować program rozwoju na-
szego regionu. Członkowie Rady Społeczno
-Gospodarczej przy Przewodniczącym Za-
rządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
Solidarność podjęli się zadania współpracy 
przy budowie takiego programu. Przemysł, 
nauka, infrastruktura, służba zdrowia i 
kultura to pięć zasadniczych obszarów w 
naszym regionie, które wymagają pilnej 
sanacji i modernizacji. 

Siła i potencjał regionu były ufundowa-
ne na przemyśle. Upadek przemysłu pro-
wadzi nieuchronnie do upadku regionu. 
Dlatego zasadniczym zadaniem zawartym 
w programie powinny być z jednej strony 

ochrona tego fundamentu przed skutkami 
niekorzystnych warunków zewnętrznych, 
w dużej mierze związanych z obostrzenia-
mi wprowadzonymi w ramach polityki 
klimatyczno-energetycznej, z drugiej strony 
modernizacja owego fundamentu i budo-
wa nowoczesnego, innowacyjnego prze-
mysłu. Z tym zadaniem ściśle powiązane 
jest wykorzystanie potencjału naukowego 
technicznych uczelni wyższych oraz, co 
warto zaznaczyć, konieczność odbudowy 
szkolnictwa zawodowego w naszym re-
gionie i jego dostosowanie do wymogów 
innowacyjnej gospodarki. 

Myśląc o nauce i innowacyjności, musimy 
przypomnieć i podkreślić, że w dziedzinie 
nauk medycznych śląskie ośrodki osiągają 
światowy poziom. Jednak te osiągnięcia i 
ogromny potencjał w tej dziedzinie wciąż 
jest niewykorzystany, a bywa i marnowany. 
Znakomici specjaliści, świetne ośrodki 
naukowe, sieć klinik i szpitali to kolejny z 
fundamentów, na którym trzeba budować 
rozwój Śląska i Zagłębia.

Inny kluczowy obszar to infrastruktura, 
budownictwo i transport, w tym szczególnie 
transport publiczny. Sanacja, modernizacja 
i innowacyjne rozwiązania w tym zakre-
sie, to także niezbędny warunek rozwoju 
naszego regionu. 

W programie ważne miejsce powinna 
też zajmować kultura i nauki humani-
styczne. Bez dbałości o te dziedziny życia 
społecznego rozwój będzie niemożliwy. 

Tu również posiadamy spory potencjał w 
postaci wyższych uczelni humanistycznych 
i artystycznych oraz instytucji kulturalnych. 
Bez impulsów z tych ośrodków pojęcie 
dobra wspólnego, poczucie wspólnoty 
wśród mieszkańców naszego regionu nie 
mają szans na trwałe zaistnienie w świa-
domości społecznej. 

Dobro wspólne i poczucie wspólnoty 
to nie tylko cel, ale również warunek nie-
zbędny do skutecznej realizacji programu 
rozwoju naszego regionu. Jednak aby ten 
cel zrealizować, aby uwolnić potencjał 
przemysłowy, technologiczny i innowa-
cyjny, potrzebujemy odpowiednich wa-
runków i instrumentów, m.in. prawnych 
i administracyjnych, dających regionowi 
więcej samodzielności w zarządzaniu tym 
potencjałem. Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie 
potrzebują swego rodzaju nowego kontraktu 
regionalnego, który powinien mieć kształt 
wielostronnej umowy pomiędzy władza-
mi centralnymi, a reprezentacją władz 
samorządowych województwa śląskiego, 
organizacji związkowych, organizacji przed-
siębiorców oraz władz uczelni wyższych z 
naszego regionu. Jesteśmy przekonani, że 
na bazie takiej umowy uda nam się utwo-
rzyć i skutecznie przeprowadzić program 
wejścia na trwałą ścieżką zrównoważonego 
rozwoju i budowy nowoczesnej gospodarki 
w naszym regionie, z korzyścią dla miesz-
kańców Śląska i Zagłębia, z korzyścią dla 
polskiej gospodarki i dla całego kraju.

Pełna treść deklaracji  Rady Społeczno-Gospodarczej
przy przewodniczącym Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Deklaracja Rady Społeczno-Gospodarczej
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Związki zawodowe działają-
ce w Bumarze-Łabędy zapo-
wiedziały organizację akcji  
protestacyjnych po odebraniu 
przedsiębiorstwu zlecenia na 
produkcję podwozia do hau-
bicoarmat Krab. W ich ocenie 
może to doprowadzić do likwi-
dacji zakładu i utraty ponad 2 
tys. miejsc pracy. 

Nowy rok najprawdopo-
dobniej rozpoczniemy mani-
festacją w Warszawie. Naszym 
zdaniem decyzja o odebraniu 
nam produkcji podwozi do 
Krabów i zakupie ich za gra-
nicą była wynikiem działań 
lobbingowych, a nie prze-
słanek merytorycznych. W 
najbliższym czasie złożymy 
również zawiadomienie do 
prokuratury i Agencji Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego 
o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa, sprowadzającego 
zagrożenie dla bezpieczeństwa 
kraju – powiedział w trakcie 
konferencji prasowej związ-
ków zawodowych działających 
w Bumarze-Łabędy Zdzisław 
Goliszewski, przewodniczący 
Solidarności w fi rmie.

Samobieżne armatohaubice 
Krab kalibru 155 mm są fi larem 
wartego 500 mln zł programu  

doposażenia polskiej armii naj-
pierw o 8, a następnie o kolejne 
16 armatohaubic oraz kilka-
dziesiąt wozów dowodzenia 
oraz pojazdów technicznych. 
Z kolei, zgodnie z założeniami 
przyjętego przez Ministerstwo 
Obrony Narodowej Planu Mo-
dernizacji Technicznej Sił Zbroj-
nych, do 2050 roku w polskiej 
armii miałoby funkcjonować 
5 w pełni wyposażonych dy-

wizjonów dział Krab. Łącznie 
daje to 120 armatohaubic.

Głównym wykonawcą Kra-
bów jest Huta Stalowa Wola, 
jednak produkcję podwozia 
do tych pojazdów powierzono 
Bumarowi-Łabędy. 17 grudnia 
Czesław Mroczek, sekretarz stanu 
w Ministerstwie Obrony Naro-
dowej poinformował, że główny 
wykonawca Krabów podpisał 
umowę na dostawę podwozi z 

koreańską fi rmą Samsung Tech-
win. Oświadczenie w tej sprawie 
wydała również Polska Grupa 
Zbrojeniowa, do której należą 
zarówno Bumar-Łabędy, jak i 
Huta Stalowa Wola. – Wykryte 
problemy techniczne kadłubów 
podwozi dostarczanych przez 
Bumar-Łabędy, i ciągnący się, 
nieskuteczny proces prób usu-
nięcia tych wad, spowodowały 
konieczność podjęcia natychmia-

stowej decyzji odnośnie przy-
szłości całego projektu. W tym 
celu władze PGZ SA, w ścisłym 
porozumieniu z kierownictwem 
Ministerstwa Obrony Naro-
dowej i Ministerstwa Skarbu 
Państwa, podjęły decyzję o za-
kupie licencji nowoczesnych 
podwozi K9 produkowanych 
przez koreańską spółkę Sam-
sung Techwin – napisano w 
komunikacie.

W ocenie związkowców uza-
sadnianie zakupu koreańskich 
podwozi wadami sprzętu wy-
twarzanego w Gliwicach jest 
kuriozalne. – Wszelkie usterki 
zostały usunięte i obecnie nasze 
podwozia znacząco przewyższają 
wymagania MON. Przeszły wszel-
kie testy i próby poligonowe.  
Koreańskie podwozia mogłyby 
trafi ć do Polski najwcześniej w 
2017 roku. My jesteśmy goto-
wi do rozpoczęcia produkcji z 
marszu. Zakupiliśmy już części 
i materiały o wartości 17 mln 
zł. To są pieniądze publiczne, 
które pójdą w błoto – podkreśla 
Zdzisław Goliszewski.

Stanowisko w sprawie ode-
brania kontraktu na podwozia 
do Krabów Bumarowi-Łabędy 
przyjął Zarząd Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego NSZZ Solidarność. 

– Nie dość, że polskie publiczne 
pieniądze zasilą koreański prze-
mysł zbrojeniowy, to w dodatku 
w konsekwencji tej decyzji nasz 
kraj może stracić ponad dwa 
tysiące miejsc pracy w sektorze 
zbrojeniowym na Śląsku i ko-
lejne kilka tysięcy w otoczeniu 
branży, co pogłębi dramatycz-
ną sytuację w naszym regionie 
związaną z głębokim kryzysem 
w sektorze górniczym – czyta-
my w dokumencie.

Śląsko-dąbrowska „S” prze-
strzega, że kryzys w Bumarze-
Łabędy może być początkiem 
fali niepokojów społecznych, 
które ogarną cały  region,  gdyż 
skala niezadowolenia społecz-
nego na Śląsku ze skutków 
polityki gospodarczej obecne-
go rządu zbliża się do punktu 
krytycznego. –  Przypominamy, 
że we wrześniu Zarząd Regio-
nu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
Solidarność ogłosił pogotowie 
protestacyjne, które oznacza 
pełną gotowość do prowadzenia 
solidarnościowych akcji pro-
testacyjnych w obronie miejsc 
pracy we wszystkich zakładach 
i branżach na Śląsku i w Zagłę-
biu Dąbrowskim – napisano w 
stanowisku.

ŁK

Protest po utracie zlecenia na podwozia Kraba

Armatohaubice Krab kalibru 155 mm są fi larem wartego 500 mln zł programu doposażenia polskiej armii

Region Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego znalazł się w potężnym regresie. Aby z tego regresu się wydobyć, potrzebujemy 
nowego kontraktu regionalnego, który da nam więcej samodzielności – mówi Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Kontrakt dla Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego

G
łęboki kryzys w 
górnictwie, drama-
tyczna sytuacja gli-
wickiego Buma-
ru czy narastające 

problemy branży stalowej to w 
dużej mierze efekt instrumental-
nego traktowania Śląska i Zagłę-
bia przez władze centralne. Ale 
trzeba też wyraźnie powiedzieć, 
że to skutek braku współpracy 
pomiędzy przedstawicielami 
elit naszego regionu. Najwyższy 
czas, aby to zmienić – podkreśla 
Dominik Kolorz.

Pięć głównych obszarów
Jesienią ubiegłego roku prze-
wodniczący Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
Solidarność wystąpił z inicjaty-
wą powołania Rady Społeczno
-Gospodarczej, której celem bę-
dzie przygotowanie szerokiego 
programu rozwoju regionu. W 
skład Rady weszli przedstawi-
ciele środowisk akademickich, 
naukowych, gospodarczych i 
społecznych. To m.in. profeso-
rowie i pracownicy naukowi 
śląskich uczelni oraz trzej byli 
wojewodowie. – Rada przyjęła 
deklarację, w której wskazuje 
pięć zasadniczych obszarów w 
naszym regionie, wymagających 
pilnej sanacji i modernizacji. To 
przemysł, nauka, infrastruktura, 
służba zdrowia i kultura – mówi 
przewodniczący śląsko-dąbrow-
skiej Solidarności. 

W deklaracji członkowie Rady 
podkreślili, że potencjał Śląska 

i Zagłębia został zbudowany 
na przemyśle, a upadek prze-
mysłu prowadzi nieuchronnie 
do upadku regionu. Dlatego 
ich zdaniem program rozwoju 
Śląska powinien z jednej stro-
ny skupiać się na ochronie tego 
gospodarczego fundamentu re-
gionu, a z drugiej strony na jego 
modernizacji, na wprowadzaniu 
przemysłu innowacyjnego przy 
wykorzystaniu potencjału ślą-
skich uczelni wyższych.

Przemysł fundamentem
– Postulat ochrony i modernizacji 
przemysłu staje się wyjątkowo 
aktualny, w kontekście tego, co 
dzisiaj dzieje się w górnictwie. Po 

drugie, daleko idące konsekwencje 
ekonomiczne unijnej polityki kli-
matycznej będą miały reperkusje 
przede wszystkim na Śląsku. To 
jest kwestia zapewnienia osłon. 
Rząd ma ograniczone możliwości 
dotowania przemysłu ze wzglę-
du na regulacje unijne, ale rządu 
nic nie może zwolnić z działań 
osłonowych – podkreśla prof. Jan 
Wojtyła z Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach, członek 
Rady. – Na Śląsku obserwujemy 
ogromne problemy związane z 
zatrudnieniem i bezrobociem 
oraz coraz bardziej powszechną, 
a niezwykle szkodliwą prakty-
kę wypychania pracowników 
na umowy śmieciowe. Teza, że 

lepsza jakakolwiek praca, niż 
żadna praca jest bardzo trudna 
do przyjęcia i prowadzi do dale-
ko idącej pauperyzacji – dodaje 
prof. Wojtyła.

Dobro wspólne
– Jednym z problemów naszego 
regionu od długiego czasu jest 
coś, co trudno zmierzyć i zwa-
żyć, ale czego defi cyt boleśnie 
odczuwamy. To poczucie dobra 
wspólnego. Umiejętność współ-
działania różnych środowisk na 
rzecz dobra wspólnego – ocenia 
Dominik Kolorz. – Mamy w Sej-
mie kilkudziesięciu posłów, ale 
efektów ich pracy dla regionu 
nie widać. Powstała co prawda 

Śląska Grupa Parlamentarna, 
której założeniem jest wspól-
ne reprezentowanie interesów 
mieszkańców naszego regionu, 
ale składa się wyłącznie z posłów 
opozycji. Posłowie z rządzącego 
ugrupowania, zadowalają się rolą 
trybików partyjnej maszynki do 
głosowania – dodaje przewod-
niczący. Jego zdaniem również 
w samorządzie wojewódzkim i 
w samorządach lokalnych do-
minują partykularne interesy i 
właściwie nic nie robi się i nie 
planuje w kategoriach dobra 
wspólnego całego regionu. 

Więcej samodzielności 
Członkowie Rady w deklaracji 
wskazali, że jednym z kluczowych 
elementów skutecznej realizacji 
programu rozwoju regionu jest 
właśnie współdziałanie różnych 
środowisk społecznych, gospo-
darczych i naukowych w regio-
nie. – Dobro wspólne i poczucie 
wspólnoty to nie tylko cel, ale 
również warunek niezbędny do 
skutecznej realizacji programu 
rozwoju naszego regionu. Jed-
nak aby ten cel zrealizować, aby 
uwolnić potencjał przemysłowy, 
technologiczny i innowacyjny, 
potrzebujemy odpowiednich 
warunków i instrumentów, m.in. 
prawnych i administracyjnych, 
dających regionowi więcej sa-
modzielności w zarządzaniu 
tym potencjałem – czytamy w 
podsumowaniu deklaracji.

Rada proponuje, aby te wa-
runki i instrumenty zawrzeć w 

nowym kontrakcie regionalnym 
dla Śląska, który zdaniem jej 
członków powinien mieć kształt 
wielostronnej umowy pomię-
dzy władzami centralnymi, a 
reprezentacją władz samorzą-
dowych województwa śląskie-
go, organizacji związkowych, 
organizacji przedsiębiorców 
oraz władz uczelni wyższych 
z naszego regionu. – Jesteśmy 
przekonani, że na bazie takiej 
umowy uda nam się utworzyć 
i skutecznie przeprowadzić pro-
gram wejścia na trwałą ścieżką 
zrównoważonego rozwoju i bu-
dowy nowoczesnej gospodarki 
w naszym regionie – czytamy 
w deklaracji.

– Doświadczenia przeszłości 
dotyczące kontraktu regional-
nego były jak najlepsze. Myślę, 
że dzisiaj należałoby do niego 
wrócić. To nie jest tylko kwestia 
kontraktu dotyczącego wydania 
środków europejskich, które 
Śląskowi przydzielono. Dale-
ko idąca centralizacja, którą 
dzisiaj obserwujmy, wymaga 
zawierania takich kontraktów. 
W wielu dziedzinach w war-
stwie deklaracji mamy dążenie 
do decentralizacji, a faktyczne 
działania pokazują, że idziemy 
w przeciwnym kierunku, w 
kierunku dominacji centrum 
– ocenia prof. Wojtyła.

GRZEGORZ PODŻORNY, ŁK 
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Rozmowy płacowe w Yazaki
» Organizacje związkowe działające w spółce 
Yazaki Automotive Products Poland w Miko-
łowie domagają się podwyżek płac dla wszyst-
kich pracowników fi rmy. Związkowcy chcą, by 
wysokość podwyżek była uzależniona od stażu pracy 
i poziomu stawek zasadniczych. 
Zdaniem Katarzyny Grabowskiej, przewodniczącej 
Solidarności w Yazaki Automotive Products Poland 
rozwiązania przygotowane przez związek są wy-
ważone. Związkowcy proponują, by pracownicy z 
dłuższym stażem – powyżej 4 lat, których stawki 
zasadnicze wynoszą co najmniej 1850 zł brutto, do-
stali podwyżkę w wysokości 250 zł brutto. – To do-
tyczy aż 984 osób, czyli większości spośród półtora 
tysiąca pracowników produkcyjnych – informuje 
Katarzyna Grabowska.
Związkowcy przygotowali też propozycje dla pra-
cowników z krótszym stażem. Osoby, które pracują 
w fi rmie krócej niż rok dostały ok. 170 zł podwyżki, 
do dwóch lat od 200 do 220 zł, a od dwóch do czte-
rech lat od 270 do 300 zł.
Grabowska podkreśla, że podwyżki stawek zasad-
niczych nie zostaną uzależnione od absencji choro-
bowej. – Chcemy, żeby wszyscy pracownicy dostali 
podwyżki, niezależnie do tego, czy są aktualnie na 
urlopach macierzyńskich, wychowawczych lub zwol-
nieniach lekarskich – zaznacza przewodnicząca.
Przedmiotem negocjacji jest także wysokość premii 
zadaniowej i dyspozycyjnej. Związkowcy domagają się, 
by premia zadaniowa wzrosła ze 100 do 400 zł.

Podwyżki w jaworznickich 
wodociągach
» W Miejskim Przedsiębiorstwie Wodocią-
gów i Kanalizacji w Jaworznie zakończyły 
się negocjacje płacowe. Stawki osobistego za-
szeregowania wszystkich pracowników firmy od 
1 stycznia wzrosły o 3 proc., czyli średnio o 120 
zł brutto. Nagroda z okazji Dnia Pracownika Go-
spodarki Komunalnej będzie o 100 zł wyższa niż 
w 2014 roku i wyniesie 2250 zł brutto. W trakcie 
rozmów ustalona została też wysokość nagrody 
świątecznej. Przed Świętami Bożego Narodze-
nia na konta pracowników spółki wpłynęło po 
1200 zł brutto nagrody.
– Wynik rozmów to kompromis. Podwyżkę na 
pewno każdy pracownik odczuje w swoim port-
felu. Jeżeli kondycja ekonomiczna firmy będzie 
dobra, kolejne negocjacje płacowe odbędą się w 
połowie przyszłego roku – mówi Andrzej Dudzik, 
przewodniczący Solidarności w jaworznickich 
wodociągach.
Zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbio-
rowego Pracy pracownicy firmy mają co roku 
zagwarantowany wzrost wynagrodzeń w wyso-
kości 1 proc. Podwyżki płac ponad ten poziom są 
każdorazowo przedmiotem negocjacji płacowych 
między pracodawcą i stroną związkową. W MPWiK 
w Jaworznie zatrudnionych jest 268 osób. Do Soli-
darności będącej jedynym związkiem zawodowym 
w firmie należy prawie 65 proc. załogi.

Podwyżki w Śląsko-Dąbrowskiej 
Spółce Mieszkaniowej
» Najmniej zarabiający pracownicy Śląsko-
Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej otrzymali 
podwyżki w wysokości od 100 do 250 zł brut-
to. To wynik negocjacji płacowych, które zakończyły 
się w tej fi rmie przed świętami. – Podwyżka pozwoli 
przynajmniej na częściowe zniwelowanie różnic w 
wynagrodzeniach pracowników – mówi Krzysztof 
Sobkowiak, przewodniczący Solidarności w spółce. 
Podkreśla, że negocjacje płacowe były bardzo trud-
ne. O ich rozpoczęcie zakładowa Solidarność zabie-
gała kilka miesięcy. – Żeby rzeczywiście doszło do 
negocjacji, musieliśmy rozpocząć spór zbiorowy. 
Ostatecznie udało się zawrzeć kompromis – rela-
cjonuje Sobkowiak. 
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa jest spółką 
córką Katowickiego Holdingu Węglowego. Powstała 
w lutym 2012 roku w wyniku połączenia 11 spółek 
mieszkaniowych KHW. Spółka działa na obszarze 
od Sosnowca do Rudy Śląskiej i zatrudnia 140 pra-
cowników.

OPRAC. AK

KRÓTKO 

Sposób, w jaki zarząd spółki 
Denso Thermal Systems w Ty-
chach sprawdza pracowników 
przebywających na zwolnieniach 
lekarskich, jest niezgodny z pra-
wem – oceniają związkowcy z 
Solidarności. Ich zastrzeżenia 
budzi zarówno przebieg kontroli 
w domu chorego pracownika, 
jak i pisma, które otrzymują 
osoby, których kontrolerom nie 
udało się zastać.

Jak informuje Mateusz Gruź-
la z zakładowej Solidarności, 
kontrolę zwolnień zarząd spół-
ki zlecił fi rmie zewnętrznej. Jej 
przedstawiciele pukają do drzwi 
chorujących pracowników, ale 
w trakcie wizyty interesują się 
nie tylko zwolnieniami. – Osoby, 
które zostały poddane takiej 
kontroli, były pytane także o 
to, czy dobrze im się pracuje 
w Denso oraz o ich relacje z 
przełożonymi – mówi Mate-
usz Gruźla.

Podkreśla, że wszystkie od-
powiedzi zostały wpisane przez 
osobę kontrolującą do specjalnie 
przygotowanego formularza. 
Zdaniem związkowców takie 
postępowanie pracodawcy jest 
nieetyczne. – Pracownicy czują 
się zastraszeni. Boją się, że od-
powiedzi, których udzielili, zo-

staną wykorzystane przeciwko 
nim – dodaje Gruźla.

Za nieetyczne strona związ-
kowa uznaje także pisma, jakie 
kontrolerzy zostawiają w skrzyn-
kach pocztowych tych pra-
cowników, których nie zastali 
w domach. Są to wezwania do 
stawienia się w miejscu pracy 
w celu zweryfikowania, czy 
prawidłowo korzystają ze zwol-
nienia. – Niestawienie się może 
zostać przez pracodawcę uznane 
za naruszenie podstawowych 
obowiązków pracowniczych, co 
w konsekwencji może skutko-
wać wypowiedzeniem umowy 
o pracę albo rozwiązaniem 

umowy o pracę z winy pra-
cownika – czytamy w jednym 
z takich wezwań.

Zwolnienie dyscyplinarne 
to nie jest jedyna groźba znaj-
dująca się w tym piśmie. Pra-
cownicy są też straszeni, że będą 
musieli zwrócić wynagrodzenie 
za okres, w którym przebywali 
na zwolnieniu. – Ludzie dzwo-
nią do nas i mówią, że boją się 
utraty pracy – podkreśla Mate-
usz Gruźla. Jego zdaniem celem 
pracodawcy jest zniechęcenie 
pracowników do korzystania 
ze zwolnień lekarskich. – Może 
dojść do tego, że pracownicy nie 
będą chcieli się narażać przeło-

żonym i zaczną przychodzić do 
pracy chorzy – mówi.

Zgodnie z prawem pracodawca 
może  skontrolować, czy pracow-
nik właściwie korzysta ze zwol-
nienia lekarskiego. Chodzi przede 
wszystkim o to, czy w trakcie L4 nie 
podjął pracy na rzecz innego pra-
codawcy, nie prowadzi działalności 
gospodarczej, czy np. nie remon-
tuje mieszkania. Jednak przepisy 
Ustawy o świadczeniach pienięż-
nych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa 
mówią, że jeżeli pracodawca nie 
zastanie chorego pracownika w 
domu, powinien wyznaczyć ko-
lejny termin kontroli.

Zdaniem prawnika śląsko-
dąbrowskiej Solidarności Piotra 
Kisiela ani pracodawca, ani ZUS 
nie powinni kwestionować moż-
liwości wykonywania przez pra-
cownika codziennych czynności, 
np. wyjścia do apteki lub pójścia 
na rehabilitację. Z kolei Sąd Naj-
wyższy w wyroku z 26 września 
2001 roku uznał, że jednorazowe 
udanie się do sklepu spożywczego 
po zakupy czy na spacer zalecony 
przez lekarza, nie przesądzają o 
tym, że pracownik wykorzystuje 
zwolnienie niezgodnie z przezna-
czeniem.

AGA

Kontrole zwolnień lekarskich w Denso

Pracownicy Denso przebywający na zwolnieniach boją się utraty pracy

D
ramatyczna sytuacja 
spółek węglowych 
bardzo niekorzyst-
nie odbija się na 
kondycji wielu fi rm 

bezpośrednio powiązanych z 
branżą górniczą. Spółki wę-
glowe poważnie ograniczyły 
zamówienia na sprzęt produ-
kowany przez zakłady zaplecza 
oraz na świadczone przez nie 
usługi. – Górnictwo zamawia 
obecnie tylko konieczne ilości 
sprzętu. Problemem są też wy-
dłużające się okresy płatności 
za nasze wyroby, a przecież my 
też musimy za coś kupować ma-
teriały do ich produkcji – mówi 
Marek Ferdyn z Solidarności w 
Fabryce Sprzętu Ratunkowego 
i Lamp Górniczych Faser w 
Tarnowskich Górach.

Bytomska spółka Kopex
-Przedsiębiorstwo Budowy 
Szybów jest w trakcie realizacji 
kilku kontraktów, które powin-
ny być kontynuowane w 2015 
roku. – Ale mamy poważne 
problemy z pozyskiwaniem no-
wych zleceń dla pracowników 
zatrudnionych przy kontrak-
tach, których realizacja dobiega 
końca – informuje Wojciech 
Trybuchowski, szef Solidar-
ności w Kopex-PBSZ. – Jeśli 
zamówień będzie coraz mniej, 
to z całą pewnością ograniczy-
my produkcję. A wtedy czeka 
nas redukcja zatrudnienia. W 
Faserze pracują całe rodziny. 
Gdy dojdzie do zwolnień, to 
ci ludzie zostaną całkowicie 

pozbawieni środków do życia 
– mówi Marek Ferdyn.

Obecnie pełni mocy produk-
cyjnych nie wykorzystuje Kopex 
Machinery z Zabrza, producent 
maszyn górniczych. – Na razie 
robotę mamy, ale co będzie dalej, 
tego nikt nie wie. Wspólnie z 
pracodawcą staramy się mini-
malizować społeczne koszty 
dekoniunktury w górnictwie. W 
styczniu już drugi rok z rzędu 
w naszej fi rmie wprowadzony 
zostanie pakiet dobrowolnych 
odejść – informuje Józef Zaniew-
ski, szef Solidarności w rybnickiej 
Ryfamie, wchodzącej w skład 
grupy Kopex Machinery.

Wraz z dekoniunkturą w gór-
nictwie obniżyło się też zapotrze-

bowanie na usługi świadczone 
przez fi rmy współpracujące z 
sektorem wydobywczym. – Dla 
nas ograniczenie przewozów 
węgla oznacza niższe przychody 
oraz brak pracy dla części  pra-
cowników – informuje Leszek 
Piskała, szef Solidarności w DB 
Schenker Rail Polska z siedzibą 
w Zabrzu.

Zdaniem związkowców bez 
niezwłocznej pomocy państwa 
dla branży górniczej nie prze-
trwa  wiele kooperujących z nią 
zakładów. Bo górnictwo i zakła-
dy produkujące oraz świadczące 
usługi dla spółek węglowych to 
system naczyń połączonych.

– Na Górnym Śląsku może 
dojść do likwidacji kilkuset tysię-

cy miejsc pracy, co doprowadzi 
do katastrofy. Jeśli zarządzający 
polskim górnictwem rząd PO i 
PSL nie zdecyduje się w końcu 
na prawdziwy dialog i poważ-
ne traktowanie Górnego Śląska 
to los całego regionu będzie 
przesądzony – przewiduje Try-
buchowski. – Bez środków na 
inwestycje, bez przemyślanej 
strategii dla branży i programu 
jej restrukturyzacji, spółki wę-
glowe nie wyjdą z kryzysu, a my 
wraz z nimi pójdziemy na dno. 
Inwestycje w górnictwie mogły-
by nam wszystkim pomóc. Bez 
nich nie ma co liczyć, że kopal-
nie kupią nasze wyroby – dodaje 
Józef Zaniewski. 

 BEATA GAJDZISZEWSKA

Kryzys w fi rmach zaplecza górnictwa

Obecnie spółki węglowe zamawiają tylko niezbędne ilości górniczego sprzętu

Branża produkująca sprzęt i świadcząca usługi dla spółek węglowych, 
poważnie odczuwa skutki pogłębiającego się kryzysu w górnictwie. 
Zakłady odnotowują spadek zamówień i tną koszty.  

Foto: TŚD

Foto: TŚD
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Z
akłady Radiowe im. 
Marcina Kasprzaka, 
powstałe w miejscu 
przedwojennej fabryki 
lampek elektrycznych 

Philipsa, otwarto ofi cjalnie 21 
lipca 1951 roku. W tym samym 
roku zakład rozpoczął produkcję 
radioodbiornika Aga. Produko-
waną na szwedzkiej licencji Agę 
montowano również w dzier-
żoniowskiej Fabryce Odbior-
ników Radiowych (późniejsza 
Diora), jednak mimo to popyt 
na te urządzenia znacznie prze-
wyższał podaż. 

Szarotka, Melodia, Żerań
W 1956 roku ZRK rozpoczęło 
produkcję radioodbiorników 
turystycznych. Jednym z pierw-
szych wytwarzanych w naszym 
kraju przenośnych urządzeń tego 
typu była Szarotka montowana 
na licencji Simensa. Szarotka 
mogła być zasilana z baterii lub 
za pomocą zasilacza sieciowego 
mającego kształt podstawki, na 
którym stał radioodbiornik. 
Podczas pracy „stacjonarnej” 
był zasilany z sieci przez wy-
prowadzone z zasilacza bolce 
zasilające. Wyjęcie radioodbior-
nika z podstawki powodowało 
włączenie zasilania bateryjnego. 
Na przełomie lat 1958-59 linię 
montażową opuszcza pierwszy 
polski szpulowy magnetofon 
własnej konstrukcji Melodia. 
W tym samym okresie w war-
szawskim zakładzie zaczęto 
produkować radia samocho-
dowe Żerań. 

Jedna trzecia na eksport
Od 1959 roku zakład zaczyna 
przeznaczać część swoich wy-
robów na eksport. W latach 
60-tych ZRK wyeksportowało 
350 tys. radioodbiorników do 
25 krajów na całym świecie, w 
tym do wysokorozwiniętych 
państw zachodnich, takich jak 
Stany Zjednoczone, Wielka 
Brytania czy Kanada. 

Pod koniec lat 60-tych produk-
cję radioodbiorników przekazano 
innym zakładom, a ZRK skupił 
się na magnetofonach szpulo-
wych. Dzięki zakupie licencji 
od niemieckiej fi rmy Grundig 
powstała seria magnetofonów 
ZK 100 przeznaczonych dla 
szerokiego grona odbiorców. 
Równolegle w pracowniach 
konstrukcyjnych powstała nowa 
grupa magnetofonów szpulo-
wych rodziny ZK 200. W roku 
1970 utworzona zostaje filia 
Zakładów Radiowych im. M. 
Kasprzaka w Lubartowie. W 
zakładzie tym produkowano 
wszystkie typy magnetofonów 
kasetowych, począwszy od 
popularnych aż do urządzeń 
klasy Hi-Fi. 

Lata 70-te to okres dynamicz-
nej rozbudowy i modernizacji 

zakładu. Wybudowana została 
nowoczesna hala, do której prze-
niesiono obróbkę wiórową, wy-
dział wtryskarek i nowoczesną 
lakiernię. Powstał też nowoczes-
ny magazyn wysokiego składo-
wania. Rozwijała się produkcja 
magnetofonów szpulowych i 
kasetowych, zarówno własnej 
konstrukcji, jak i na licencji za-
chodnich marek. Jedna trzecia 
z około miliona magnetofonów 
na licencji Grundiga trafi ała na 
eksport do krajów europejskich. 
Osobny segment produkcji to 
radiostacje dla wojska. 

Współpraca z Zachodem zo-
stała drastycznie przerwana wraz 
z wprowadzeniem stanu wojen-
nego. Kooperacji ZRK z takimi 
fi rmami jak Grundig, Thomson 
czy Telefunken już nigdy nie 
udało się odbudować. 

Nietrafi one produkty
Brak dostępu do zachodnich 
technologii oraz gospodarczy 
marazm lat 80-tych sprawił, że 
Kasprzak powoli zaczął tracić 
dobrą markę, wypuszczając 
na rynek nietrafi one produk-
ty o coraz gorszej jakości. W 
pierwszej połowie lat 80-tych 
Kasprzak wprowadził na rynek 
przestarzały model magneto-
widu o wadliwej konstrukcji. 
Psuł się on tak często, że jego 
produkcję wstrzymano. Kolej-
nym hitem miał być pierwszy 
polski walkman. PS – 101 Kajtek, 
bo tak się ów produkt nazywał, 
choć stanowił wówczas obiekt 
pożądania wszystkich polskich 
nastolatków, nie był zbyt uda-
nym wyrobem. Kajtek był kopią 
jednego z dalekowschodnich 
tanich modeli magnetofonów 
przenośnych, sprzedawanych 
pod różnymi nazwami w krajach 
zachodnich. Posiadał ręcznie 

otwieraną klapkę, trzy przyciski 
na bocznej ściance obudowy i 
suwakowy potencjometr. Polski 
walkman nie dysponował funk-
cją przewijania taśmy do tyłu, a 
po dłuższym użytkowaniu za-
czynały trzeszczeć słuchawki. 
Jednak jego największą wadą 
było to, że produkcję urucho-
miono o kilka lat za późno, 

a nawet przy maksymalnym 
obniżeniu kosztów, Kajtek 
był o kilka dolarów droższy 
od swoich azjatyckich odpo-
wiedników i nie był w stanie 
z nimi konkurować w warun-
kach otwartego rynku.

Cała branża tonie
Po 1989 roku warszawskie za-
kłady Kasprzaka podzieliły los 
innych polskich zakładów z 

branży elektronicznej. Rynek 
został zalany tandetnym, ale 
tanim sprzętem sprowadza-
nym z Dalekiego Wschodu bez 
jakichkolwiek ograniczeń ze 
strony państwa czy instrumen-
tów osłonowych dla rodzimego 
przemysłu, który na zmiany 
wprowadzane w tak szaleń-
czym tempie był kompletnie 

nieprzygotowany. Zabrakło 
rozsądku, jakiejkolwiek polityki 
przemysłowej i chyba przede 
wszystkim odrobiny dobrej woli. 
W efekcie niemal cała branża 
elektroniczna została dosłownie 
zmieciona z gospodarczej mapy 
kraju, przy całkowitej bierno-
ści kolejnych ekip rządzących. 
W ZRK, które jeszcze w latach 
80-tych zatrudniały ok. 5 tys. 
osób, zaczęły się zwolnienia 

grupowe. Powierzchnię pro-
dukcyjną ograniczono o 32 tys. 
metrów kwadratowych. O ile 
jeszcze w 1989 roku fabryka 
miała 6,9 mln dolarów zysku 
netto przy ponad 82 mln do-
larów przychodów ze sprzeda-
ży, o tyle rok później wartość 
sprzedaży wynosiła zaledwie 
20 mln dolarów, a zysk brutto 
był równy zeru. W 1991 roku 
sprzedaż spadła poniżej 10 
mln dolarów. Zakład ograni-
czył produkcję i przestawił się 
na usługi. Z dawnej szerokiej 
palety wyrobów produkowano 
jedynie radiostacje dla armii. 
Szukano różnych metod wyj-
ścia z zapaści. Zakład zaczął 
produkować nawet spłuczki 
klozetowe, skrzynki na kwia-
ty czy obudowy do piecyków 
elektrycznych. 

Tajemnicza upadłość
W 1994 roku Sąd Gospodarczy 
w Warszawie ogłosił upadłość 
Zakładów Radiowych im. Mar-
cina Kasprzaka. Okoliczności 
bankructwa ZRK są jednak 
dość tajemnicze. Postępowanie 
przebiegło ekspresowo, choć 
zdaniem dyrekcji zakładu nie 
było wystarczających powo-
dów do ogłoszenia upadłości 
przedsiębiorstwa. Jak przeko-
nywał w ówczesnych pub-
likacjach prasowych ostatni 

dyrektor ZRK Marek Łotocki, 
wartość księgowa spółki była 
znacznie zaniżona w stosun-
ku do jej wartości rynkowej. 
W jego ocenie firma realnie 
była warta o wiele więcej niż 
jej długi, a ponadto tuż przed 
ogłoszeniem bankructwa dzia-
łania restrukturyzacyjne zaczęły 
przynosić efekty i przed zakła-
dem pojawiła się perspektywa 
wyjścia z zapaści. 

Przewodniczącym składu 
sędziowskiego, który decy-
dował o losie ZRK, był sę-
dzia Dariusz Czajka, który 
jednocześnie pełnił funkcję 
sędziego komisarza w procesie 
upadłościowym przedsiębior-
stwa CEMI. Z kolei to właśnie 
syndyk CEMI, które było wie-
rzycielem Kasprzaka, zgłosił 
wniosek o upadłość ZRK. Dy-
rektor Łotocki złożył wniosek 
o wyłączenie sędziego Czajki 
ze składu sędziowskiego. Sąd 
odrzucił jednak ten wniosek. 
Na tym samym posiedzeniu 
sędziowie odmówili rozpoczę-
cia postępowania układowego 
i ogłosili upadłość ZRK. Jak 
podkreślał dyrektor Łotocki 
w wypowiedziach prasowych 
opisujących tamte wydarze-
nia, kilka dni później syndyk 
zakazał mu wstępu na teren 
zakładu oraz zwolnił z pracy 
jedynego radcę prawnego, 
jakim dysponowała firma. 
W niedługim czasie majątek 
zakładu został wyprzedany, 
z czym nie było większych 
problemów, gdyż budynki Ka-
sprzaka mieściły się w bardzo 
atrakcyjnej części stolicy. 

Kilka lat później w związku 
z inną sprawą wobec sędziego 
Czajki rozpoczęto postępowanie 
dyscyplinarne. W marcu 2005 
roku Sąd Najwyższy uznał go 
za winnego nieprawidłowości 
i relegował do pracy poza sto-
licą. Czajka sam zrezygnował 
z togi sędziego. Rok później 
starał się o przyjęcie w poczet 
radców prawnych, jednak 
korporacja radców odmówi-
ła wpisania go na swoją listę. 
Jak donosiła wówczas Gazeta 
Wyborcza, uznano, że prze-
szłość Czajki nie daje rękoj-
mi „należytego wypełniania 
obowiązków”. Były sędzia po-
skarżył się do wojewódzkiego 
sądu administracyjnego, który 
jednak nie przyznał mu racji 
i orzekł, że Czajka nie ma 
nieskazitelnego charakteru, 
niezbędnego do wykonywania 
zawodu prawnika.

Mogło być inaczej?
Przyczyn upadku Zakładów 
Radiowych im. Marcina Ka-
sprzaka było wiele. Nie wia-
domo, czy o jego ostatecznym 
upadku zdecydowały błędy 
kierownictwa, nietrafione 
produkty, brak polityki prze-
mysłowej państwa, czy fakt, 
że grunty, na których stała fa-
bryka, były bardzo łakomym 
kąskiem. Wiadomo natomiast, 
że historia wielu polskich za-
kładów elektronicznych mogła 
potoczyć się zupełnie inaczej. W 
przypadku Kasprzaka wydaje 
się, że szczęśliwe zakończenie 
było całkiem realne.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Nie ma zakładu, zostały pytania
W warszawskich Zakładach Radiowych im. Marcina Kasprzaka powstały m.in. pierwszy polski magnetofon szpulowy 
i pierwszy polski walkman. Kasprzak był jednym ze sztandarowych zakładów epoki Gierka. W czasach świetności jedna trzecia 
produkcji ZRK była eksportowana na zachód Europy. 

Radio-magnetofon RM-121

Walkman PS-101 Kajtek

Foto: oldradio.pl

Foto: oldradio.pl
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W 2015 roku będą 252 dni robocze, czyli o dwa więcej niż w 2014 roku. W tym roku tylko siedem dni świątecznych 
wolnych od pracy wypadnie w ciągu tygodnia roboczego.

Kalendarz dni wolnych w 2015 roku
D

ługość urlopu jest 
uzależniona od 
stażu pracy. Jeśli 
pracownik pracu-
je krócej niż 10 lat, 

przysługuje mu 20 dni płatne-
go urlopu wypoczynkowego, 
powyżej 20 lat – 26 dni. Zazwy-
czaj podczas wakacji bierzemy 
10, rzadziej 15 dni wolnego. 
By pomyśleć o jak najbardziej 
efektywnym wykorzystaniu 
pozostałych dni urlopu wy-
poczynkowego, zerkamy na 
układ kalendarza.

Pierwsza okazja na kilku-
dniowy odpoczynek pojawiła 
się już między Nowym Rokiem 
i Świętem Trzech Króli. 1 stycz-
nia wypadło w czwartek, a 
Święto Trzech Króli we wtorek 
6 stycznia. Wystarczyło wziąć 
urlop w piątek 2 stycznia i w 
poniedziałek 5 stycznia, by 
od pracy odpoczywać przez 
sześć dni.

Po świąteczno-noworocznej 
przerwie szansę na kolejny 
dłuższy wypoczynek będzie-
my mieli dopiero podczas 
Świąt Wielkanocnych, które 
w tym roku wypadną 5 i 6 
kwietnia.

Majówka często jest okazją 
do wypoczynku dłuższego niż 
weekendowy. W tym roku 
amatorów długiego weeken-
du majowego czeka zawód, 
bo Święto Pracy, czyli 1 Maja 
i Święto Konstytucji 3 Maja 
wypadają w piątek i w nie-
dzielę. Ale jeśli szef zgodzi się 
dać nam cztery dni urlopu w 

dni poprzedzające 1 maja (od 
poniedziałku do czwartku), to 
zyskamy w sumie dziewięć 
dni wolnych od pracy.

Kolejny przedłużony week-
end możemy sobie zrobić na 
początku czerwca po Święcie 

Bożego Ciała, które w tym 
roku będziemy obchodzić 4 
czerwca. Tradycyjnie, jeśli w 
piątek po tym święcie sko-
rzystamy z urlopu, to zafun-
dujemy sobie czterodniowy 
odpoczynek.

Następna szansa na dłuższe 
wolne pojawia się zwykle przy 
okazji Święta Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, 
czyli 15 sierpnia, ale w tym 
roku przypada ono w sobotę. 
Musimy jednak pamiętać, że 

za święto przypadające w so-
botę pracownikowi należy się 
inny dzień wolny. 2015 rok 
będzie drugim z kolei, w któ-
rym obowiązuje orzeczenie 
Trybunału Konstytucyjnego 
nakazujące pracodawcom 

„oddawanie” dnia wolnego za 
święto przypadające w sobotę. 
Korzystny dla pracowników 
wyrok zapadł po skardze 
zgłoszonej przez Solidarność. 
Obowiązek „oddawania” pra-
cownikom dnia wolnego za 
święto przypadające w sobotę 
uchylono w 2011 roku, ale TK 
uznał, że było to niezgodne 
z Konstytucją.

Dzień Wszystkich Świę-
tych będziemy obchodzili w 
niedzielę, ale kilka dni odpo-
czynku możemy zaplanować 
sobie przed lub po Święcie 
Niepodległości. 11 Listopada 
wypadnie w środę. Wystar-
czą więc dwa dni urlopu np. 
czwartek oraz piątek i zyska-
my pięć dni odpoczynku.  
Dość korzystnie wypadają 
przyszłoroczne Święta Bo-
żego Narodzenia. Wigilia to 
czwartek, a pierwszy dzień 
świąt – piątek. Rok 2016 rów-
nież przywitamy w piątek. 
To oznacza dwa trzydniowe 
weekendy z rzędu i to bez 
korzystania z urlopu.

AGNIESZKA KONIECZNY

Komunikat

Kalendarz Fundacji

W Biurze Fundacji na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regio-
nu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy w Katowicach 
przy ul. Floriana 7 można już kupić specjalne kalendarze-
cegiełki na 2015 rok. 

Cena kalendarza wynosi 12 zł. Środki zgromadzone ze sprze-
daży cegiełek przeznaczone zostaną na dofi nansowanie wypo-
czynku wakacyjnego dla dzieci z niezamożnych rodzin. 

Fundację można wesprzeć również w inny sposób, na do-
datek zupełnie darmowy. Posiada ona status organizacji po-
żytku publicznego. Oznacza to, że każdy może przekazać na 
jej konto 1 proc. swojego podatku. Aby to zrobić wystarczy, 
we wniosku PIT wpisać w odpowiednim polu nazwę fundacji 
(FUNDACJA IM. G. KOLOSY) oraz nr KRS (0000111954).

Solidarność z Zakładu Górni-
czego Sobieski w Jaworznie 
zaprasza związkowe drużyny 
piłkarskie do udziału w XII 
Turnieju Halowej Piłki Nożnej 
im. Kazimierza Zachnika.

Impreza odbędzie się 25 
stycznia w hali Miejskiego 
Centrum Kultury i Sportu 
w Jaworznie przy ul. Grun-
waldzkiej. Rozpoczęcie tur-
nieju zaplanowane zostało 
na godz. 9.00. 

– W turnieju mogą brać 
udział wyłącznie członkowie 
Solidarności grający amatorsko 
w piłkę nożną. Dla zawodników 
z czterech najlepszych drużyn 
przygotowaliśmy nagrody in-
dywidualne. Król strzelców i 
najlepszy bramkarz imprezy 
tradycyjnie otrzymają pamiąt-
kowe puchary. Pucharami na-
grodzimy też wszystkie zespoły 
biorące udział w naszym tur-
nieju – mówi Piotr Miś z Soli-
darności z ZG Sobieski. 

Jaworznicka impreza pił-
karska organizowana jest dla 
upamiętnienia nieżyjącego już 
Kazimierza Zachnika, członka 
prezydium Zarządu Regionu 
Śląsko-Dabrowskiego NSZZ

Solidarność, a prywatnie pasjo-
nata piłki nożnej. To właśnie on 
12 lat temu zainicjował piłkarskie 
rozgrywki związkowców.

Szczegółowych informacji 
na temat turnieju udziela: 
Piotr Miś z Solidarności ZG 
Sobieski w Jaworznie. 

Numery telefonów: 
32 618 56 82 oraz 
501 598 421.

BG

Za święto przypadające w sobotę, pracownikowi należy się dzień wolny

Amatorów długiego 
weekendu majowego 
czeka zawód, 
bo w tym roku 1 Maja 
i Święto Konstytucji 
3 Maja wypadają w 
piątek i w niedzielę.

XII Turniej Piłki Nożnej im. Kazimierza Zachnika

Zwycięzcy XI edycji turnieju piłkarskiego – drużyna ZG Sobieski

Foto: TŚD

Foto: TŚD
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Ś L Ą S K O - D Ą B R O W S K I  N S Z Z

U
stawa o emeryturach 
pomostowych sta-
nowi, że prawo do 
emerytury pomo-
stowej przysługuje 

osobie, która przed 1 stycznia 
1999 roku przepracowała cho-
ciaż jeden dzień w warunkach 
szczególnych oraz przepracowa-
ła przynajmniej jeden dzień po 
2008 roku. Praca w warunkach 
szczególnych przed 1999 rokiem, 
to praca, która była objęta wy-
kazem A lub B znajdującym się 
w załączniku do rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 7 lute-
go 1983 roku w sprawie wieku 
emerytalnego pracowników 
zatrudnionych w szczególnych 
warunkach lub w szczególnym 
charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43 
z późn. zm.). Natomiast praca 
wykonywana po 2008 roku to 
praca w warunkach szczegól-
nych w świetle ustawy o eme-
ryturach pomostowych.

Aby uzyskać prawo do eme-
rytury, staż pracy w wyżej wy-
mienionych warunkach musi 
wynosić 15 lat. Muszą to być tak 
zwane czyste lata pracy, czyli 
okresy pracy w pełnym wymia-
rze czasu pracy, w których nie 
uwzględnia się chorobowego 
oraz okresu pobierania zasiłku 
macierzyńskiego.

Od powyższej reguły jest 
wyjątek, czyli art. 49 ustawy o 
emeryturach pomostowych, 
który umożliwia nabycie prawa 
do emerytury pomostowej oso-
bie, która po 2008 roku nie pra-
cowała w ogóle w warunkach 
szczególnych. Warunkiem otrzy-
mania takiej emerytury jest 15 
letni staż pracy w warunkach 
szczególnych, przy czym staż 
pomiędzy 1999 a 2008 rokiem 
musi wynikać z wykonywania 
pracy w warunkach szczegól-
nych, którą obecna ustawa o 
emeryturach pomostowych 

kwalifikuje właśnie za pracę 
w warunkach szczególnych. 
Oczywiście należy przy tym 
pracować w warunkach szcze-
gólnych przed 1999 rokiem, 
wedle starych zasad (opisanych 
powyżej).

Osoby, które nie spełnią 
warunków wymaganych do 
uzyskania emerytury pomosto-
wej, a pracowały przed 1 stycz-
nia 2009 roku w szczególnych 
warunkach lub w szczególnym 
charakterze, mają prawo do re-
kompensaty. 

Rekompensata przysługu-
je ubezpieczonemu, jeżeli ma 
okres pracy w szczególnych 
warunkach lub w szczególnym 
charakterze wynoszący co naj-
mniej 15 lat. Prace takie ubez-
pieczony musiał wykonywać 
przed dniem 1 stycznia 2009 
roku. Rekompensata przysłu-
guje osobie, która urodziła się 
po 31 grudnia 1948 roku.

Jak wspomniano jednym z 
warunków otrzymania rekom-
pensaty jest praca przez okres 15 
lat w szczególnych warunkach 
lub w szczególnym charakterze. 
Ustalając ten okres ZUS bierze 
pod uwagę tylko te okresy 
pracy, które są uznane za pracę 
w szczególnym charakterze i w 
szczególnych warunkach przez 
ustawę o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. Rekompensata 
będzie zatem dotyczyła osób, 
których stanowiska pracy, nie 
zostały zaliczone po 2008 roku 
do warunków szczególnych na 
zasadach obecnej ustawy o eme-
ryturach pomostowych.

Rekompensata ustalana jest 
przez Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych przy składaniu przez 
osobę zainteresowaną wniosku 
o emeryturę. Rekompensata 
przyznawana jest w formie 
dodatku do kapitału począt-

kowego obliczonego na dzień 
1 stycznia 1999 roku. Rekom-
pensata podlega waloryzacjom 
przewidzianym dla kapitału 
początkowego. Rekompensata 
obliczana jest według wzoru 
określonego w ustawie o eme-
ryturach pomostowych. 

Wniosek o rekompensatę na-
leży złożyć łącznie z wnioskiem 
o emeryturę. Rekompensata nie 
przysługuje osobie, która ma 
ustalone prawo do emerytury 
pomostowej albo do wcześniej-
szej emerytury z tytułu pracy 
wykonywanej w szczególnych 
warunkach lub w szczególnym 
charakterze. Wysokość rekom-
pensaty wyliczana jest według 
wzoru określonego w ustawie 
o emeryturach pomostowych. 
Wysokość rekompensaty uza-
leżniona jest m.in. od:
–  udowodnionych okresów 

składkowych i nieskładko-
wych wymienionych w usta-

wie o emeryturach i rentach 
z FUS, 

–  długości okresu wykonywa-
nia pracy w szczególnych wa-
runkach lub w szczególnym 
charakterze,

–  obniżonego wieku emerytal-
nego określonego dla danego 
rodzaju pracy,

–  wieku osoby ubiegającej się 
o rekompensatę, ukończone-
go na dzień 31 grudnia 2008 
roku. 
Osoba ubiegająca się o rekom-

pensatę powinna do wniosku 
o emeryturę dołączyć świade-
ctwo pracy lub zaświadczenie 
potwierdzające wykonywanie 
pracy w szczególnych warunkach 
lub w szczególnym charakterze, 
wystawione przez pracodawcę, 
u którego była zatrudniona lub 
przez jego następcę prawnego, 
na podstawie posiadanej przez 
ten podmiot dokumentacji 
osobowej. 

Emerytury pomostowe i rekompensata

Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość 
o śmierci naszego Przyjaciela

JACKA NOCKO
wieloletniego przewodniczącego Solidarności w kopalni Pokój,

a następnie dyrektora do spraw pracy w tym zakładzie.

Słowa wsparcia i otuchy 
oraz wyrazy najgłębszego współczucia 

Rodzinie i Bliskim
w imieniu Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 

NSZZ Solidarność

składa
przewodniczący
Dominik Kolorz

Z ogromnym bólem żegnamy 

JACKA NOCKO 

znakomitego działacza Solidarności i naszego Przyjaciela.

Wyrazy serdecznego współczucia 

Rodzinie i Bliskim
w imieniu

Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego
NSZZ Solidarność

składa 
przewodniczący
Jarosław Grzesik

Kolegom

Zbigniewowi Kucharskiemu 
i Markowi Hebdzie 

z Solidarności Tauron Wydobycie S.A. ZG Sobieski  
wyrazy głębokiego współczucia i szczere kondolencje

z powodu śmierci

TATY I TEŚCIA
składają 

koleżanki i koledzy
z zakładowej Solidarności

Koledze 

Cezaremu Kosteckiemu,
przewodniczącemu Solidarności w Nitroergu 

w Krupskim Młynie 
wyrazy najgłębszego współczucia

z powodu śmierci

ŻONY 
składa 

Prezydium 
Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

NSZZ Solidarność

W trudnych chwilach po stracie 

ŻONY
łączymy się w bólu 

z naszym Przyjacielem 

Cezarym Kosteckim i z Jego Rodziną.
Wyrazy serdecznego współczucia

składają 
koleżanki i koledzy

z Solidarności 
w Nitroergu w Krupskim Młynie

Wyrazy najgłębszego współczucia 
z powodu śmierci

SIOSTRY
Koledze 

Andrzejowi Ciokowi,
przewodniczącemu Solidarności w kopalni Jas-Mos

w Jastrzębiu-Zdroju

składają 
koleżanki i koledzy 

z zakładowej Solidarności
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ALFABET Gospodzkiego&Podróżnego

A – jak afera taśmowa, zwana 
też aferą podsłuchową 

lub taśmami Wprost. Naszym 
skromnym zdaniem to jedno 
z dwóch najważniejszych wy-
darzeń politycznych w Polsce 
w 2014 roku (drugie pod li-
terą C). Podejrzewamy, że w 
każdym normalnym kraju ta 
afera wywołałaby trzęsienie 
ziemi na scenie politycznej, 
dymisję rządu i przedtermino-
we wybory. U nas już prawie 
nikt nie pamięta, o co w tym 
wszystkim chodziło. 

B – jak bon moty Bartłomieja 
Sienkiewicza. Jego pradziad 

Henryk Sienkiewicz starszemu 
pokoleniu znany jako powieś-
ciopisarz , autor „Trylogii”, 
„Krzyżaków” i „Quo Vadis”. 
Młodszemu jako scenarzysta 
„Potopu” oraz „Ogniem i Mie-
czem”, czyli fi lmów z żelaznego 
repertuaru świątecznych ramó-
wek telewizyjnych. Pradziad 

pisywał opasłe tomiska. Pra-
wnuka, jesteśmy przekonani, 
będą cytować potomni jako 
najbardziej zwięzłego i bez-
błędnie trafi ającego w sedno 
analityka polskiej rzeczywi-
stości z początków XXI wieku. 
„Państwo polskie istnieje tylko 
teoretycznie” oraz inspirowa-
na twórczością ludową ocena 
działalności pewnej państwowej 
spółki zawarta w zdaniu: „Ch..., 
d... i kamieni kupa”, to dla nas 
wzory niedoścignione.

C – jak cud nad urnami pod-
czas wyborów samorządo-

wych. Cud wyjątkowo smutny, 
bo jakby nie tłumaczyć, wy-
chodzi na to, że wśród obywa-
teli Polski mamy rekordowy 
odsetek analfabetów i półan-
alfabetów umysłowych oraz 
politycznych. No chyba, że to 
nie cud był, tylko oszustwo. 
To wówczas cofamy określe-
nia „analfabeta” oraz „pół-

analfabeta” i zamieniamy na
 „ofi ary oszustwa”.

D – jak dezercja Tuska, albo 
Donald Tusk po prostu. 

Spowodował serię wypadków 
i katastrof, a następnie uciekł 
z miejsca zdarzenia, aby objąć 
dobrze płatną posadę w stolicy 
europejskiej biurokracji. Zdaniem 
wielu gazet lub czasopism to nie 
była ucieczka, tylko łaskawe 
przyjęcie wyrazów uznania dla 
Polski ze strony Brukseli, czyli 
Berlina. Boże, chroń nasz kraj 
przed takimi sukcesami.  

E – jak Ewa Kopacz. Pani, która 
zastąpiła Donalda i odmie-

niła wizerunek rządu. Rżnięcie 
w gałę zastąpiła kawusiami z 
psiapsiółkami. Słynie z prawdo-
mówności, fascynacji botoksem 
oraz wdrażania wzorców part-
nerstwa publiczno-prywatnego 
w pismach lifestylowych. Uwaga, 
powyższy opis zawierał loko-
wanie produktu. 

F – jak polski Fred Flinstone, 
czyli wicepremier Janusz 

Piechociński. Mistrz mowy 
polskiej, poeta, fi lozof, prze-
mysłowiec, górnik, hutnik, 
rolnik, uwodziciel tłumów, 
maestro krótkich wypowie-
dzi, wzór skromności, wielki 
książę Zadupia Górnego, chan 
Kolonii Wygwizdów, etc., etc. 
Mieliśmy napisać F jak fraje-
rzy, jak raczył łaskawie określić 
część mało chytrych rolników 
peeselowski minister rolnictwa 
Sawicki, ale kudy mu tam do 
maestro Piechocińskiego. Sa-
wicki mógłby mu słomę w 
sienniku zmieniać i to pod 
szczególnym nadzorem. Do 
zmiany słomy w butach władcy 
nikt by go nie dopuścił. Zbyt 
chytry jest.

G – jak głupota, czyli niebez-
pieczna choroba przedsta-

wicieli lokalnego i ogólnopol-
skiego establishmentu. Choroba, 
dodajmy, zakaźna. 

H – jak Hofman Adam i 
spółka, mistrzowie kie-

rownicy i wolantu, ofi ary pol-
skiej zawiści. Jako pierwsi na 
świecie przelecieli samochodem 
tanich linii lotniczych z Polski 
do Hiszpanii. Zamiast nagrody 
i pucharu Gordona Bennetta 
dostali medialny w..dol, a od 
własnej partii oprócz w...dolu 
bilet w jedną stronę. 

I – jak interes narodowy. Polski 
rząd zgadzając się na przyjęcie 

drugiego pakietu klimatyczne-
go właśnie ów interes miał na 
uwadze. Dla uściślenia dodamy, 
że chodzi tu o interes narodowy 
Niemców, Francuzów oraz in-
nych starszych braci w unijnej 
wierze. A wszystko dlatego, że 
podobno w polskim interesie 
było uczynienie Donka ober-
kelnerem w Radzie Europej-
skiej z napiwkiem 100 tys. zł 
miesięcznie.

J – jak Jerzy Owsiak, do któ-
rego charytatywnej dzia-

łalności w końcu dobrali się 
blogerzy i dziennikarze. Zanim 
wrzucicie kasę do puszki fi r-
mowanej przez fundację tego 
faceta, dwa razy się zastanówcie, 
albo nawet trzy. I nie wierzcie 
opiniom, jakoby brak serdusz-
ka przypiętego do odzienia 
wierzchniego miał dowodzić, 
iż jesteście ludźmi bez serca, 
skąpiącymi na szpitale i biedne 
dzieci. To tylko szantaż moral-
ny i medialny. Cyganie sprze-
dający swoje patelnie jeszcze 
przed epoką tefl onu i powłok 
ceramicznych byli bardziej 
wiarygodni niż owi szantaży-
ści. Dla nich i dla kupujących 
patelnie było wówczas jasne, 
że to tylko biznes. 

ciąg dalszy nastąpi, 
tym bardziej że kolejna literka 

to k, czyli pierwsza litera 
słowa, które ciśnie się na usta 

na myśl o wyczynach 
tzw. klasy politycznej.

GOSPODZKI&PODRÓŻNY

Reklama

ALFABET, JAK MAWIA PAN PREZYDENT, ma to do siebie, że zaczyna się od litery A, a kończy na Z (nie na T jak mylnie sądzą niektórzy półanalfabeci). 
Alfabet to również forma dziennikarska, która w okresie świąteczno-noworocznym w szczególnym nadmiarze jest obecna niemal w każdym dzienniku lub 
czasopiśmie. Ma służyć temu, aby w sposób łatwy i lekki przedstawić podsumowanie mijającego roku. Alfabety noszą nazwiska ich twórców – publicystów, 
dziennikarzy lub tzw. pracowników mediów. Podobno to skuteczny przekaz. Nie jesteśmy przekonani, ale jesteśmy próżni, dlatego podążając za modą poniżej 
przedstawiamy alfabet Gospodzkiego&Podróżnego pod hasłem: Nie poddawajcie się amnezji zbiorowej, czyli najważniejsze tematy wieści powiatowych
i ponadpowiatowych w 2014 roku od A do Z. 
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