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Co z kopalnią „Kazimierz-Juliusz”?
Gra nie tylko o węgiel
Rozgrywka o złoże Jan Kazimierz  s.9

32 rocznica Porozumienia Jastrzębskiego
Nie ma solidarności bez uczciwości!
Wołanie o godność i prawa pracownicze  s. 6

     PAKIET KLIMATYCZNY Rusza zbiórka podpisów 

Milion do zebrania 
8 sierpnia Komisja Europejska zarejestrowała złożony przez Komitet Organizacyjny Euro-
pejskiej Inicjatywy Obywatelskiej (EIO) wniosek o przeprowadzenie procedury, która może 
doprowadzić do zawieszenia części zapisów unijnego Pakietu Klimatycznego. Wymierzone 
przeciwko gospodarkom opartym na węglu uregulowania mają wejść w życie 1 stycznia. 
Rejestracja wniosku oznacza zgodę na przeprowadzenie zbiórki miliona podpisów, co sprawi, 
że Bruksela rozpatrzy pomysł zawieszenia Pakietu.

Pomysłodawcą zablokowania najbardziej szkodliwych dla Polski i innych gospodarek 
emitujących tzw. gazy cieplarniane zapisów Pakietu jest ugrupowanie Solidarna Polska. Do 
akcji przyłączył się NSZZ „Solidarność”, którego górnicze struktury od pięciu lat ostrzegają 
przed zgubnymi skutkami wejścia w życie unijnych uregulowań. Wsparcia udzieliło także 
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz przedstawiciele organizacji z Aus-
trii, Czech, Danii, Grecji, Litwy, Rumunii i Wielkiej Brytanii. 

 

Od pOczątku roku w górnictwie życie straciło 23 osoby, w tym aż 18 w górnictwie węgla 
kamiennego. Gdyby nie zwykłe zaniedbania i lekceważenie zasad bezpieczeństwa lista ofiar 
byłaby znacznie krótsza. 

     BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Igranie ze śmiercią

 EMERYTURY GÓRNICZE

TUSK POSTANOWIŁ?
Czy górnicy staną się ofiarami cynicznej polityki szefa rządu?

„Solidarność” JSW: 
tanio skóry nie sprzedamy



koMENTaRZ

Jarosław
Grzesik
Mafia chce nami rządzić
cytuję: „Gdybym był na miejscu Tuska 
dałbym polecenie spałować, oddać za to, 
władzę trzeba szanować, wybierać mą-
drze, brać udział w wyborach, organizo-
wać się, ale potem szacunek, ktoś ich wy-
brał, oni są przedstawicielami narodu, nie 
mogą pozwolić sobie na takie, na opluwa-
nie, na bijatykę, no, no, no. Panie premie-
rze, zdecydowania, dość takiej zabawy”. 
Zapewne domyślacie się czyj to cytat? 
Pierwszy  przywódca „Solidarności” chce 
pałować związkowców „Solidarności” z 
jej obecnym szefem na czele. 

W słowach Wałęsy kryje się ogrom-
na frustracja nie tylko jego samego, ale 
całego establishmentu politycznego 
obecnej władzy, który chętnie powołuje 
się na ideały sierpniowe. Ktoś bowiem, 
a konkretnie NSZZ „Solidarność” ma 
czelność zwracać uwagę dawnym dzia-
łaczom związku, iż kierunki im się pomy-
liły. W odpowiedzi słyszymy, że rocznice 
sierpniowe, jako święto trzeba odebrać 
„Solidarności”, że to ma być święto pań-
stwowe.

Ironią losu jest to, że Andrzej Wajda, 
twórca „Człowieka z żelaza” fabularnej 
kroniki wydarzeń  sierpniowych miał 
nakręcić film o Lechu Wałęsie za pienią-
dze Marcina P., właściciela Amber Gold i 
OLT Express. Dopiero w ostatniej chwili, 
gdy wybuchła afera Amber Gold, ktoś z 
producentów filmu postanowił odciąć się 
od trefnej kasy, bo inaczej legenda pierw-
szego przewodniczącego „Solidarności” 
spłynęłaby w rynsztoku afer III RP. 

To co obserwujemy na naszych 
oczach to powolny upadek autorytetu 
Państwa. Państwa budowanego przez 
partyjne kliki. Trudno nie zgodzić się z 
byłym prezesem Trybunału Konstytucyj-
nego Jerzym Stępniem, który ocenia, iż 
afera Amber Gold pachnie mafią. Bo za 
dużo tych przypadków błędnych decy-
zji, zawsze korzystnych dla Marcina P. 
Celem każdej organizacji mafijnej jest 
przenikanie do struktur państwa, w tym 
do instytucji związanych ze ściganiem 
przestępstw i sądzeniem przestępców.

Widać to szczególnie dobrze dziś, 
gdy polską rządzą politycy Platformy 
Obywatelskiej. Mechanizmy doboru pra-
cowników administracji oparte nie są 
na merytorycznych przesłankach, a na 
politycznych bądź jakichkolwiek innych. 
W konsekwencji prowadzą do takiego 
słabego zestawu ludzi funkcjonujących 
w administracji państwowej, że szkodzi 
to samemu państwu i jego obywatelom. I 
tylko od czasu do czasu na światło dzien-
ne wychodzi prawdziwe oblicze władzy 
(afery „hazardowe”, „taśmowe” czy „am-
bergoldowe”). 

Rak toczy administrację państwową, 
wymiar sprawiedliwości, zagraża sa-
morządowi terytorialnemu, który został 
poddany wpływom partii politycznych. 
Przez ostatnie lata obserwowałem w 
moim rodzinnym Bytomiu nieporadność 
władzy pochodzącej z nadania partyjne-
go. Prezydent miasta, działacz Platformy 
Obywatelskiej doprowadził to miasto na 
skraj upadku. Tylko dzięki determinacji 
mieszkańców udało się odsunąć od wła-
dzy partyjnego watażkę. Zdecydowali o 
tym mieszkańcy w referendum. Dziś, w 
przeddzień wyborów prezydenckich li-
czę, na to że Bytom zyska prawdziwego 
gospodarza. Niech to miasto wyleczy się 
z partyjnej choroby.

Lenin wiecznie żywy?
Od kilku miesięcy między związkowcami a miastem Gdańsk toczył się spór o przywróconą nazwę 
stoczni. Napis - im Lenina- stoczniowcy zasłaniali najpierw flagą Związku, a potem specjalnie 
przygotowanym do tego banerem z napisem „Solidarność”.

 Na pomysł powrotu Lenina na stoczniową 
bramę wpadł prezydent Gdańska Paweł Ada-
mowicz, według którego służyło to celom edu-
kacyjnym – przywróceniu wyglądu wejścia do 
zakładu z 1980 r. 

Na tą decyzję miała duży wpływ opinia wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków Mariana 
Kwapińskiego. Decyzje podejmowane przez 
gdańskiego konserwatora tak głęboko zbulwer-
sowały trójmiejskie środowisko miłośników 
zabytków, że powołano pierwszą w Trójmieście 
Gdańską Obywatelską Straż Ochrony Zabyt-
ków, której członkowie zobowiązali się „mieć 

oko” na zagrożone obiekty. W lipcu Wojewoda 
Pomorski odwołał z funkcji Mariana Kwapiń-
skiego. Byłemu konserwatorowi zabytków po-
stawiono 21 zarzutów dotyczących rozbiórki 
zabytków architektury chronionych prawem na 
terenie Gdańska. Jednak jego pomysł powrotu 
do dawnej nazwy Stoczni Gdańskiej imienia 
Lenina spodobał się prezydentowi Adamowi-
czowi.

 Związkowcy byli innego zdania, według 
nich przywracanie w nazwie stoczni imienia 
zbrodniarza komunistycznego to dla zakładu 
hańba. 28 sierpnia napis „im. Lenina” został 

usunięty przez członków Komisji Krajowej. 
 W poniedziałek 3 września do budynku KK 

wkroczyła policja żądając pod groźbą przepro-
wadzenia rewizji wydania liter „im. Lenina”. 
Zmagazynowane w historycznej Sali BHP litery 
zostały przekazane przez sekretarza KK „S”.

Przewodniczący KK Piotr Duda zapowiada, 
że jeśli zwrócone litery znów znajdą się na histo-
rycznej bramie, drugi raz „Solidarność” już ich 
nie odda. - Potniemy je na kawałki i sprzedamy 
na złom, a pieniądze przekażemy na fundację 
stypendialną ZR Gdańskiego „S” – dodaje. red

List od Damiana
Damian Jonak, pięściarz związany od lat z górniczą „Solidarnością” z okazji 32. rocznicy narodzin „Soli-

darności” przesłał do komisji zakładowych S list gratulacyjny, w którym życzy związkowcom dalszych sukce-
sów w działalności na rzecz obrony praw pracowniczych.

W liście podkreśla znaczenie „Solidarności” i jej członków w rozwoju swojej kariery sportowej. Czytamy w 
nim m.in.: „Świadomość, że stoi za mną tak wspaniała publiczność jak Wy, wszystkie ciepłe słowa, które co-
dziennie od Was słyszę, dodają mi sił w ringu i pozwalają przetrwać najtrudniejsze nawet momenty. Na ringu 
zawsze daję z siebie wszystko, bo wiem, że przyszliście na galę specjalnie dla mnie, żeby razem ze mną cie-
szyć się z kolejnych zwycięstw. Wiem, że nie mogę Was zawieść. Moje wygrane pojedynki, tytuły i pasy, które 
udało mi się zdobyć są także Waszą zasługą. To dzięki Wam udało mi się dojść tu, gdzie dzisiaj jestem”. 

Damian Jonak zajmuje obecnie drugą pozycję w rankingu WBA zawodników kategorii junior średniej. Przed 
nim już niewiele, by stanąć do walki o tytuł mistrzowski. Najbliższym przeciwnikiem Damiana będzie 21-letni Semir 
Bajrovic, z którym zmierzy się podczas gali „Wojak Boxing Night”, która odbędzie się 22 września we Wrocławiu.
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       JASNA GÓRA 30. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy

Pomodlić się o siłę…
pOłOwa września to czas, w którym katolicka część 
polskiego świata pracy pielgrzymuje na Jasną Górę, 
by tam prosić Matkę Boską Częstochowską o wspar-
cie w najtrudniejszych sprawach. 15 i 16 września do 
Częstochowy przybędą uczestnicy 30. Ogólnopolskiej 
Pielgrzymki Ludzi Pracy. - Będziemy modlić się o siłę, 
dzięki której zmienimy nasz kraj, aby był przyjazny dla 
polskich pracowników i polskich rodzin - pisze w spe-
cjalnej odezwie do pątników przewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

Tegoroczna Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pra-
cy na Jasną Górę przebiegać będzie pod hasłem „Jas-
nogórska Matko, naucz nas kochać Kościół, który jest 
naszym domem”.

Rozpocznie się w sobotę, 15 września, od mszy 
świętej, której przewodniczyć będzie metropolita czę-
stochowski arcybiskup Wacław Depo. Nad oprawą 
liturgiczną nabożeństwa czuwać będą przedstawiciele 
Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”. Po mszy, 
o godzinie 21., w Kaplicy Matki Boskiej Częstochow-
skiej (tzw. Kaplicy Cudownego Obrazu) odbędzie się 
Apel Jasnogórski pod przewodnictwem ordynariusza 
diecezji kieleckiej biskupa Kazimierza Ryczana, Kra-
jowego Duszpasterza Ludzi Pracy. Pierwszy dzień 

pielgrzymki zakończy nabożeństwo Drogi Krzyżowej 
na wałach Jasnej Góry.

Drugi dzień pielgrzymki rozpocznie już o północy 
msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem 
księdza prałata Jana Iłczyka, proboszcza parafii pw. 
św. Józefa Robotnika w Kielcach. Od godz. 1. do 5. 
w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej trwać bę-
dzie czuwanie modlitewne, któremu przewodzić będą 
związkowcy z dolnośląskiej „S”. Rano, o 9.30, modli-
twę różańcową poprowadzi ksiądz Krzysztof Hajdun, 
Duszpasterz Ludzi Pracy Archidiecezji Wrocławskiej. 
Punktem kulminacyjnym będzie niedzielna msza świę-
ta koncelebrowana pod przewodnictwem kardynała 
Henryka Gulbinowicza, podczas której homilię wygło-
si ordynariusz diecezji drohiczyńskiej biskup Antoni 
Dydycz.

Organizatorami 30. Ogólnopolskiej Pielgrzymki 
Ludzi Pracy na Jasną Górę są: Komisja Krajowa NSZZ 
„Solidarność”, Region Dolny Śląsk NSZZ „S”, Region 
Częstochowski NSZZ „S”, Krajowe Duszpasterstwo 
Ludzi Pracy, Duszpasterstwo Ludzi Pracy Archidie-
cezji Wrocławskiej i Jasnogórska Fundacja Pro Patria 
Bastion Św. Rocha.

FINANSE Budżet chce węglowych zysków

Dojna krowa
– jeśli właściciel, czyli państwo, jest w potrzebie, to 
jego spółki powinny dostarczyć niezbędnych środków 
do tego, by finanse publiczne były zdrowe. Wówczas 
i tym spółkom będzie się lepiej powodziło – zakomu-
nikował Tomasz Tomczykiewicz, wiceminister go-
spodarki. To odpowiedź na propozycję szefa resortu 
skarbu państwa, by w 2013 r. dywidendy ze spółek 
giełdowych były wyższe, średnio powyżej 60 proc. 
zysku.

Zwiększenie wpływów do budżetu z tego tytułu 
miałoby dotyczyć np. Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 
Tymczasem podczas niedawnej konferencji prasowej 
dotyczącej wyników spółki, jej prezes Jarosław Zagó-
rowski przyznał, że sytuacja jest mniej optymistyczna 
niż prognozowano.

 – Wszystko wskazuje na to, że druga połowa 
roku będzie trudniejsza dla górnictwa. Polski praw-
dopodobnie nie ominie spowolnienie gospodarcze, a 
rynkowy poziom cen węgla i koksu jest zdecydowanie 
mniej korzystny niż w tym samym okresie w ubiegłym 
roku – powiedział Jarosław Zagórowski.

Wiceminister gospodarki wyjaśnia, że przed pod-
jęciem decyzji o zwiększeniu zysków z dywidendy ze 
spółki, zostanie przeanalizowana sytuacja, w której 
się znajduje – trudno dziś szacować skalę tegorocz-
nych zysków, jeśli takowe będą –  ale jak pamiętamy 
debiut giełdowy JSW i wtedy słyszeliśmy podobne 
zapewnienia, iż część środków z tego tytułu zostanie 
przeznaczonych na realizację inwestycji w JSW. Stało 
się inaczej 5,5 mld zł, czyli calutka kasa z emisji akcji 
zasiliła budżet państwa. A nie była to pierwsza zrzuta 
JSW na potrzeby budżetowe. Kilka lat wcześniej spół-
ka węglowa oddłużyła państwowe PKP wykupując jej 
udziały w Koksowni Przyjaźń za ponad 600 mln zł.

Pytanie, jak w tej sytuacji zachowa się prezes Ja-
rosław Zagórowski, który dzielnie stawia czoła związ-
kowcom nie chcąc dzielić się pieniędzmi z załogą, rze-
komo w obronie interesów spółki. Czy wobec ministra 
finansów i jego apetytów zachowa się podobnie? 
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EMERYTURY GÓRNICZE pRaWo

Tusk postanowił?
NIE MA żadnego projektu zmian w regulacjach dotyczących emerytur górniczych – zapewnił niedaw-
no w Katowicach wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. Centralny Instytut Ochrony 
Pracy także zaprzecza, jakoby miał pracować nad listą stanowisk uprawniających do wcześniej-
szego zakończenia aktywności zawodowej w górnictwie. A jednak coś jest na rzeczy.

Co powie 
Trybunał 
Konstytucyjny? 
PODWYżSZENIE wieku emerytalnego 
do 67 roku życia jest niezgodne z obo-
wiązującą Konstytucją oraz przyjętymi 
w Polsce standardami Międzynarodo-
wej Organizacji Pracy. Skargę do Try-
bunału Konstytucyjnego w tej sprawie 
przygotowała Komisja Krajowa NSZZ 
„Solidarność”

 - Ustawa wydłużająca wiek eme-
rytalny do 67 lat była przyjmowana jak 
dekret o stanie wojennym. Wszystko 
w trybie nadzwyczajnym i wbrew opi-
nii 85 proc. polskiego społeczeństwa, 
na którą tak lubią powoływać się po-
litycy ale tylko wtedy, kiedy jest to 
dla nich wygodne. Myślę, że Trybunał 
Konstytucyjny szybko się zajmie na-
szą skargą - powiedział Piotr Duda, 
przewodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” podczas konfe-
rencji prasowej w trakcie trwającej w 
Gdańsku Komisji Krajowej. 

Uchwałę w sprawie skierowania 
skargi do Trybunału Konstytucyjnego 
przyjęli członkowie Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”. Dokument zawie-
ra trzy zarzuty do ustawy o emerytu-
rach i rentach z funduszu ubezpieczeń 
społecznych. Zdaniem autorów skargi 
niezgodne z Konstytucją jest zrówna-
nie wieku emerytalnego kobiet i męż-
czyzn oraz  zróżnicowanie warunków 
nabycia prawa do tzw. emerytur częś-
ciowych w zależności od płci. Związek 
skarży się również na nieprzestrze-
ganie przyjętej w Polsce konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy w 
sprawie minimalnych norm zabezpie-
czenia społecznego. 

Przyjęta przez Polskę w 2003 r. 
Konwencja MOP nr 102 zaleca, aby 
wiek uprawniający do emerytury nie 
przekraczał 65 lat. Konwencja wpraw-
dzie dopuszcza ustalenie wyższego 
wieku, ale uzależnia to od zdolności do 
pracy osób starszych w danym kraju. 
Zdaniem ekspertów „Solidarności” ten 
warunek w Polsce nie został spełniony. 
Świadczą o tym na przykład sprzecz-
ne informacje zawarte w rządowych 
opracowaniach. Rząd w oficjalnych 
dokumentach uzasadniając potrzebę 
podwyższenia wieku emerytalnego 
powołuje się na statystyki wskazujące 
na wydłużające się życie Polaków. Z 
drugiej strony w rządowym „Progra-
mie na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2012-2013”, 
znajdujemy analizy, z których wynika 
że wraz z wydłużaniem się trwania 
życia spada liczba lat życia w zdrowiu 
zarówno dla całej populacji, jak i dla 
osób w wieku 65+. 

Zdaniem ekspertów „Solidar-
ności” niezgodne z Konstytucją jest 
również zrównanie wydłużenie wieku 
emerytalnego kobiet i mężczyzn. 

***
Ruszyła miesięczna kampania in-

formacyjna NSZZ „Solidarność” pod 
hasłem – „Nie chcemy pracować aż 
do śmierci”, przypominająca o skut-
kach wydłużenia wieku emerytalnego. 
Spoty informacyjne będą wyświetlane 
w blokach reklamowych przed sean-
sami w 247 salach kinowych sieci kin 
ITI w 28 miastach oraz w Internecie. 
Kampania skierowana jest do blisko 2 
milionowej grupy młodych ludzi, któ-
rych obejmą wprowadzone zmiany, a 
którzy przeważnie nie uświadamiają 
sobie negatywnych skutków wydłużo-
nego wieku emerytalnego.

Podczas exposé w Sejmie 18 
listopada ubiegłego roku premier 
Donald Tusk powiedział: - Jeśli 
chodzi o uprzywilejowane warun-
ki przechodzenia na emeryturę w 
górnictwie, będziemy propono-
wali utrzymanie tych przywilejów 
wyłącznie dla tych, którzy pracują 
bezpośrednio przy wydobyciu. Oni 
dziś dysponują specyficznymi, im 
precyzyjnie dedykowanymi przywi-
lejami i te powinny być zachowane 
– oświadczył szef rządu.

Zdaniem Pawlaka zapowiedzi 
premiera Tuska nie należy interpre-
tować jako chęć ograniczenia tych 
uprawnień.

- Nie ma żadnego formalnego pro-
jektu, natomiast zapowiedź pana pre-
miera w exposé była jasna, to znaczy, że 
emerytury dla górników pracujących 
pod ziemią nie będą zmienione - po-
wiedział Pawlak. Pytany o możliwość 
ograniczenia uprawnień do górników 
pracujących przy wydobyciu (zamiast 
wszystkich górników dołowych) wice-
premier wskazał, że „nie należy robić 
twórczych rozwinięć myśli pana pre-
miera, tylko brać je wprost”.

Wydawać by się zdawało, że te-
mat emerytur górniczych to jedynie 
fakt medialny. Tak mogłoby się wy-
dawać, gdyby nie sprzeczne wypo-
wiedzi w samym rządzie.

- Spokojni o przyszłość mogą być 
górnicy pracujący bezpośrednio przy 
wydobyciu. Stracą je osoby nie mające 
styczności z wydobyciem – stwierdził 
kilka dni temu na łamach „Dziennika 

Zachodniego” Tomasz Tomczykie-
wicz, wiceminister gospodarki i szef 
śląskiej PO. Dodał, że chodzi o zracjo-
nalizowanie przepisów. 

Słowa wiceministra Tomczykie-
wicza potwierdzają wcześniejsze 
zapowiedzi resortu pracy. Przypo-
mnijmy, na początku czerwca tego 
roku wiceminister pracy Marek Bu-
cior poinformował, że przygotowa-
nie projektu zmian w emeryturach 
górniczych to kwestia kilku mie-
sięcy. - Obecnie trwają prace we-
wnętrzne w ministerstwie. To kwe-
stia kilku miesięcy prac, ponieważ 
trzeba przeprowadzić szereg analiz 
- powiedział wówczas Bucior, nie 
podając jednak żadnych szczegółów 
dotyczących zmian.

Nieoficjalnie wiadomo tylko tyle, 
że resort pracy ustala obecnie listę 
stanowisk pracowników kopalni, 
którzy zachowają przywileje emery-
talne. Mają to być osoby zatrudnio-
ne w „najtrudniejszych warunkach”, 
czyli około 20 proc. załogi. Co to 
oznacza? Tego nikt nie jest w stanie 
dziś określić. Minister pracy Włady-
sław Kosiniak-Kamysz zapowiada w 
mediach, że zmiany mogą wejść w 
życie już w styczniu 2013 roku.

Według nieoficjalnych zapowie-
dzi Premier Donald Tusk w przygo-
towywanym właśnie expose na tzw. 
drugie otwarcie ma zapowiedzieć 
ograniczenia w górniczych emery-
turach. 

jac

KADRY Czy w kopalniach istnieje problem górników-emerytów?

Popracować jeszcze kilka latek

W ubiegłym roku w Zakładzie Badań 
Ekonomicznych i Społecznych Główne-
go Instytutu Górnictwa w Katowicach 
przeprowadzono „Analizę socjologiczną 
poziomu przyzwolenia górników na wy-
dłużenie wieku emerytalnego”. Ponad 92 
proc. robotników i 74 proc. dozoru wy-
powiedziało się przeciwko jakimkolwiek 
zmianom. Ponad 83 proc. badanych 
uznało górniczy przywilej przechodzenia 
na wcześniejsze emerytury za społecz-
nie sprawiedliwy. Jednym słowem, mało 
komu wśród górników marzy się ponad 
planowa szychta. 

To nie oznacza, że w górnictwie nie 
istnieje problem górników-emerytów. 
Bardzo wielu emerytowanych górników 
można spotkać w firmach zewnętrz-
nych, które chętnie korzystają z wieko-
wych specjalistów. Raz, że zyskują ich 
doświadczenie. Dwa, że zatrudnienie 
górnika-emeryta ma swoje korzyści eko-
nomiczne (m.in. nie trzeba odprowadzać 
za niego składek ZUS-owskich). 

Problem jednak pojawia się w sa-
mych kopalniach. 

- W Kompanii Węglowej nie występu-

je problem zatrudniania górników-eme-
rytów. Są przypadki, że po 25 latach pra-
cy górnik zostaje jeszcze parę miesięcy 
w pracy, ale są to przypadki pojedyncze 
i często wiążą się z tym, że górnik chce 
np. otrzymać „barbórkę” – stwierdził nie-
dawno w jednym z wywiadów Zbigniew 
Madej, rzecznik prasowy spółki. 

- Nie zgadzam się, problem ten ist-
nieje i to dość znaczny. Tylko w naszej 
kopalni pracuje ok. 350 osób z uprawnie-
niami emerytalnymi, co stanowi ok. 6-7 
proc. zatrudnionych. Myślę, że w innych 
kopalniach sytuacja wygląda podobnie 
– twierdzi Krzysztof Leśniowski, prze-
wodniczący „Solidarność” w KWK „Knu-
rów-Szczygłowice” ruch Knurów. 

Rekordziści mają już za sobą 5 lat sta-
żu od chwili uzyskania uprawnień emery-
talnych. Większość ma za sobą jednak po 
kilka dodatkowych miesięcy. Jak wieść 
niesie, sporo z nich uwierzyło w plotkę, iż 
lada chwila Kompania Węglowa podniesie 
znacząco wysokość odpraw emerytal-
nych, nawet do 30 tys. zł. Dlatego wielu 
górników-emerytów kurczowo trzyma się 
swoich kopalnianych posad.

Podczas jednego z ostatnich spotkań 
związkowców z dyrektorem ds. pracy w 
KWK „Knurów-Szczygłowice” problem 
był szeroko omawiany. Strona społeczna, 
przynajmniej większa jej część, zwracała 
uwagę w tym kontekście na kilka dość 
istotnych problemów.

- Przede wszystkim należy zdać 
sobie sprawę z tego, że w ten sposób 
blokujemy przyjęcia do kopalń młodym 
(w tym roku Kompania planuje zatrudnić 
ok. 5 tys. pracowników spośród 29 tys. 
chętnych – red.). Odmładzanie kadr leży 
w interesie kopalni, gdyż może zdarzyć 
się sytuacja, iż radykalna zmiana prze-
pisów emerytalnych może spowodować 
dość nagłą, szybką ucieczkę pracow-
ników z uprawnieniami emerytalnymi, 
których z dnia na dzień trudno będzie 
zastąpić. Dlatego niezbędna jest sukce-
sywna, bieżąca wymiana kadr – uważa 
Leśniowski.

Stanisław Korczyc z ZZ Kadra oponu-
je. Swoją optykę wyłożył w komentarzu 
na stronie internetowej http://kadraknu-
row.pl/obraz/info2012/index946/index.
html, gdzie czytamy m.in.:

„Trudno się dziwić pracodawcy, że 
chce w sposób kontrolowany odmłodzić 
kadry. Ilość zatrudnionych i posiadają-
cych górniczy przywilej emerytalny za-
czyna przybierać formę „starzenia kadr”, 
ale nie sposób zrozumieć postawę dzia-
łaczy związkowych, którzy „puszczają 
oczko” do pracodawcy i proszą o weryfi-
kację pod względem posiadania, bądź nie 
uprawnień emerytalnych. (…) Jakby na to 
nie spojrzeć, w związkach działających w 
kopalni „Knurów-Szczygłowice” narodziła 
się nowa związkowa misja – emeryt zrobił 
swoje, emeryt musi odejść”. 

- Przewodniczący Korczyc jak wi-
dać nie dostrzega tych zagrożeń, tylko 
spogląda na problem przez perspektywę 
partykularnych interesów.  Niektórzy 
jego koledzy nie mają już sił, by dojść 
do kopalni o własnych siłach, do pracy 
podjeżdżają taksówkami – ripostuje Leś-
niowski.

Na dzień 30 czerwca br. w górnictwie 
węgla kamiennego zatrudniano 4 705 
pracowników posiadających uprawnienia 
emerytalne, podczas gdy na koniec 2011 
roku zatrudnionych było 4 487 osób. 
Istnieją prawne regulacje, które określa-
ją ile maksymalnie górnik-emeryt może 
zarobić, by nie stracić części lub całości 
emerytury. Dlatego niektórzy decyduje 
się na pozostanie w kopalniach, ale doty-
czy to głównie tzw. boków kopalni, gdzie 
praca nie jest na tyle uciążliwa, by osoba 
z 25-letnim stażem pracy pod ziemią nie 
mogła jej dalej wykonywać. 

jm

zdecydowana większość środowiska górniczego opowiada się za obecnymi rozwiązaniami emerytalnymi, dzięki 
którym przejście na emeryturę możliwe jest po 25 latach pracy pod ziemią. Są jednak przypadki kiedy pracow-
nicy nie korzystają z przysługujących im uprawień emerytalnych. czy aby nie dostarczają argumentów zwolen-
nikom wydłużenia lat pracy górnikom?
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Cała prawda na „paskach”…
JSW pikieta w obronie praw pracowniczych

W środę, 22 sierpnia, przed siedzibą Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) odbyła się pikieta przeciwko 
bezprawnemu wprowadzeniu niekorzystnych dla nowych pracowników JSW wzorów umów o pracę. Górnicy żądali 
też 7-procentowego wzrostu stawek płacy zasadniczej. Akcję protestacyjną pracowników JSW wsparli górnicy z in-
nych spółek węglowych.
- ZarZąd chce nam sądownie 
zakazać prowadzenia akcji prote-
stacyjnej, co przecież sprawy nie 
załatwi. Nasza pikieta była wyra-
zem sprzeciwu wobec takiej poli-
tyki kierownictwa JSW - mówi wi-
celider NSZZ „Solidarność” w JSW 
Roman Brudziński.

Górnicy, w sile ok. 2 tys., przy-
gotowali specjalną tablicę na której 
z jednej strony były wypisane za-
robki prezesa i zarządu spółki, a z 
drugiej młodzi górnicy przypinali 
swoje „paski” z wynagrodzeniem. 
- To są kwoty rzędu 1,9 - 2,2 tys. zł 
netto i to razem z węglem. Chcieli-
śmy w ten sposób pokazać, jak pre-
zes Zagórowski mija się z prawdą, 
opowiadając wszędzie, że górnicy 
w JSW zarabiają po 7,5 tys. zł i jak 
średnia wysokość płac w spółce 
ma się do rzeczywistych zarobków 
pracowników - mówi Roman Bru-
dziński, wiceprzewodniczący Soli-
darności w JSW.

W akcji protestacyjnej zorgani-

zowanej przez Międzyzwiązkowy 
Komitet Protestacyjno-Strajkowy  
udział wzięli również uczestnicy 
strajków z 1980 i 1988 roku. - Po-
stanowiliśmy nawiązać do tego, 
co działo się 32 lata temu, bo co-
raz częściej mamy wrażenie, że 
historia zatoczyła koło. Dzisiaj  na 
niektórych kopalniach ponownie 
normą staje się praca pod ziemią 
po 9-10 godzin. Kiedyś ludzi zmu-
szały do tego komunizm, a dzisiaj 
przymus ekonomiczny - podkreśla 
Brudziński.

Napięta sytuacja w Jastrzęb-
skiej Spółce Węglowej SA utrzy-
muje się od wielu miesięcy. Pod 
koniec lutego Zarząd JSW z preze-
sem Jarosławem Zagórowskim na 
czele odrzucił związkowe żądania 
podwyższenia stawek płacy zasad-
niczej o 7 procent i wycofania się z 
wprowadzenia nowych, niekorzyst-
nych dla zatrudnianych pracowni-
ków, umów o pracę. Te ostatnie od-
bierają zatrudnionym po 15 lutego 

br. m.in. uprawnienia wynikające 
z Karty Górnika, takie jak czterna-
sta pensja czy „barbórka”. Zarząd 
uznał, że mógł podjąć taką decyzję, 
związkowcy - że to złamanie prze-
pisów prawa pracy i porozumienia 
z ubiegłego roku, które gwaranto-
wało pracownikom JSW utrzyma-
nie dotychczasowych uprawnień 
po debiucie giełdowym Spółki. W 
kwestii regulacji płacowych Zarząd 
zaproponował jedynie 2,8 pro-
cent wzrostu wskaźnika płac i to 
w postaci premii: motywacyjnych 
i zadaniowych. Otrzymanie pre-
mii przez górnika jest możliwe w 
przypadku wykonania określonych 
norm wydobywczych, te natomiast 
wyznacza pracodawca.

Jak się zresztą okazało, kierow-
nictwo Spółki oszczędza wyłącznie 
na górnikach. Sami członkowie Za-
rządu otrzymali podwyżki sięgają-
ce kilkuset procent w stosunku do 
zarobków przed debiutem giełdo-
wym JSW.

Zdeterminowani związkowcy, 
tworzący Wspólną Reprezentację 
Związków Zawodowych JSW SA 
(WRZZ), podjęli wówczas decyzję 
o przystąpieniu do sporów zbioro-
wych z dniem 29 lutego.

W maju doszło do ostatecznego 
fiaska mediacji prowadzonych w 
ramach procedury sporu zbiorowe-
go. Zarząd nie zgodził się na związ-
kową propozycję poddania nowych 
wzorów umów o pracę pod arbitraż 
autorytetów w dziedzinie prawa 
pracy lub tzw. arbitraż społeczny 
przy Sądzie Wojewódzkim w Kato-
wicach. O niezgodności z prawem 
nowych uregulowań, które odbie-
rają przyjmowanym pracownikom 
uprawnienia wynikające z Karty 
Górnika, wypowiedziała się wcześ-
niej Państwowa Inspekcja Pracy, 
jednak kierownictwo JSW zigno-
rowało opinię tej instytucji. Pra-
codawca podtrzymał też decyzję o 
wprowadzeniu systemu wynagra-
dzania z udziałem premii motywa-

cyjnych i zadaniowych. - Premio-
wanie pracowników za ewentualną 
realizację nierealnych, zawyżonych 
założeń wydobywczych to krok do 
obniżenia wynagrodzeń, na co nie 
możemy się zgodzić - podkreśla-
li wtedy i podkreślają do dziś ja-
strzębscy związkowcy.

Konsekwencją nieudanych 
rozmów stało się dwudniowe refe-
rendum strajkowe, zorganizowane 
przez WRZZ 20 i 21 czerwca. Pra-
cownicy JSW odpowiadali na dwa 
pytania: „Czy jesteś za zorganizo-
waniem strajków protestacyjnych 
dotyczących żądania osiągnięcia 
podwyższenia stawek płac zasad-
niczych w JSW S.A.o 7 %.” i „Czy 
jesteś za zorganizowaniem straj-
ków protestacyjnych w związku z 
niezgodnym z prawem wprowa-
dzeniem w życie przez Zarząd JSW 
S.A. uchwały nr 113/VII/12 z dnia 
14.02.2012 r. w sprawie umów o 
pracę zawieranych z osobami przyj-
mowanymi do pracy.”. Na pierwsze 
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- NaSzą propozycją była podwyżka 
stawek o 4,3%, czyli o rzeczywistą, a 
nie planowaną rok temu inflację oraz 
gwarancja, że płaca realna w ciągu 
najbliższych lat nie spadnie. Kierujący 
Spółką bajarz nie boi się jednak wma-
wiać inwestorom, że upieramy się na 
7% i koniec - czytamy w przygoto-
wanym przez NSZZ „Solidarność” Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) 
tekście, prostującym nieprawdziwe 
stwierdzenia prezesa Zarządu JSW Ja-
rosława Zagórowskiego.

Na stronie internetowej Giełdy Pa-
pierów Wartościowych można obejrzeć 
obszerną prezentację, w której przed-
stawiciele Zarządu JSW omawiają wy-
niki Spółki za pierwsze półrocze oraz 
prognozy na najbliższą przyszłość. 
Inwestorom trudniej wmawiać głupoty, 
tak jak to się czyni podczas rozmów z 
przedstawicielami załogi, toteż - formu-
łując swoje uwagi - postanowiliśmy się 
oprzeć na tym właśnie materiale, bo na 
nic nie dające spotkania z Zarządem 
szkoda po prostu czasu.

Dziwi, że nawet w tak szacownym 
gronie, przy milczącej aprobacie po-
zostałych włodarzy Spółki, Jarosław 
Zagórowski uprawia bajanie. Wszyscy 
wiemy, że ostatnią naszą propozycją w 
negocjacjach z Zarządem była podwyż-
ka stawek o 4,3%, czyli o rzeczywistą, 

a nie planowaną rok temu inflację oraz 
gwarancja, że płaca realna w ciągu 
najbliższych lat nie spadnie. Kierujący 
naszą Spółką bajarz nie boi się jednak 
wmawiać inwestorom, że upieramy 
się na 7% i koniec. Przy 780 milionach 
zł zysku netto za pierwsze półrocze 
propozycja podwyżek wynagrodzeń 
zapewniająca utrzymanie płacy real-
nej przez najbliższe lata jest dobrym 
rozwiązaniem, zapewniającym spokój i 
stabilność pracownikom, ich rodzinom, 
ale również zarządzającym Spółką i in-
westorom. Propozycja podniesienia 
stawek o 2,8% od sierpnia to kpina. 
Zapewniamy, że jeśli zaistnieje taka 
konieczność, będziemy interweniować 
w Brukseli czy nawet Watykanie, gdzie 
wysyła nas po sprawiedliwość prezes 
Zagórowski. Może wtedy niektórzy 
przejrzą na oczy i zobaczą, kto dąży w 
JSW do ciągłego konfliktu tylko po to, 
by zatuszować swoją ignorancję i błędy 
w zarządzaniu.

Pokaźną część wspomnianej 
prezentacji zajmuje omówienie zalet 
premii motywacyjnej i zadaniowej, w 
której Zagórowski widzi panaceum na 
wszystkie kłopoty produkcyjne Spółki. 
W tym miejscu trzeba przypomnieć, 
że poprawa wyników produkcyjnych 
nastąpiła przed wprowadzeniem tych 
cudownych rozwiązań płacowych, w 

związku z czym nie mogły mieć one 
na wyniki Spółki żadnego wpływu. Po-
twierdził to w swojej wypowiedzi jeden 
z zastępców Wszechwładnego, który 
za najważniejsze przyczyny wzrostu 
wydobycia uznał polepszenie organi-
zacji pracy i odtworzenie frontu robót, 
sukcesy w ratowaniu zagrożonych 
zamknięciem ścian (między innymi 
w kopalni „Jas-Mos”), ograniczenie 
zagrożeń naturalnych oraz związany z 
tym brak zdarzeń losowych i katastrof 
górniczych, które nękały nasze kopal-
nie w poprzednich latach. Wspomniał 
także o motywacyjnej roli wynagro-
dzeń i podkreślił wielką rolę dodat-
kowych premii dla kadry kierowniczej 
w ramach zarządzania przez cele, li-
czonych zresztą w tysiącach złotych 
miesięcznie, nie w setkach, jak dla 
szarego górnika.

Duże zainteresowanie inwestorów 
wzbudził fragment prezentacji odno-
szący się do cen węgla z pierwszego 
kwartału oraz prognozy dotyczące ich 
wysokości w trzecim kwartale. Spa-
dek cen węgla koksowego i nieznaczny 
wzrost cen węgla energetycznego prze-
widywano już w tamtym kwartale i nie 
było tu zaskoczenia. Co innego zakon-
traktowane ceny węgla koksowego na 
trzeci kwartał, gdzie prezesi plątali się 
w zeznaniach. Zagórowski straszył Chi-

nami i załamaniem rynku (dlatego też 
mamy wybić sobie z głowy podwyżki 
płac), jego zastępca natomiast przy-
znał, że rynki światowe oczekują wzro-
stu cen tego typu węgla, ale rynek jest 
trudny i my w trosce o naszych part-
nerów biznesowych cen nie podwyż-
szyliśmy. No cóż, żeby przeciwstawić 
się takim potentatom jak ArcelorMittal, 
którzy już nieraz naszym specjalistom 
od sprzedaży zagrali na nosie, to trze-
ba mieć jaja. Niestety, nie popisali się 
oni także w tym roku, bo zapasy węgla, 
wynoszące już teraz grubo ponad mi-
lion ton, wciąż rosną, co sami widzimy 
po naszych zwałach. Nie sposób w tym 
miejscu nie przyznać, że w tej sytuacji 
spadek wydobycia byłby tym panom 
bardzo na rękę - problem węgla, któ-
rego nie umieją sprzedać, rozwiązałby 
się sam.

Kończąc, chcemy serdecznie po-
dziękować wszystkim uczestnikom 
ostatniej pikiety przed siedzibą JSW, 
w tym górnikom z innych spółek wę-
glowych. Było nas prawie dwa tysiące, 
a nie kilkuset, jak to próbuje wmówić 
ludziom część „niezależnych” mediów. 
Kolejny raz pokazaliśmy Jarosławo-
wi Zagórowskiemu, że tanio skóry nie 
sprzedamy.

 
ZOK NSZZ „Solidarność” JSW SA

„Solidarność” JSW: tanio skóry 
nie sprzedamy

z nich „tak” odpowiedziało 97,24 
procent głosujących, na drugie - 
96,20 procent.

Dwugodzinny strajk ostrzegaw-
czy na każdej ze zmian przeprowa-
dzono 6 lipca.

Zdecydowana postawa załóg ja-
strzębskich kopalń sprawiła, że Za-
rząd złożył związkowcom propozy-
cję przeprowadzenia kolejnej rundy 
rozmów. Trwały one od połowy do 
końca lipca, jednak nie przyniosły 
rozstrzygnięć. - Po dwóch tygo-
dniach rozmów zorientowaliśmy 
się, że ze strony kierownictwa Spół-
ki miały one charakter pozorowany 
- zapewne w celu zablokowania dal-
szych działań z naszej strony - sko-
mentował przebieg i efekt rokowań 
przewodniczący „S” w JSW Sławo-
mir Kozłowski.

W międzyczasie Zarząd podjął 
kroki prawne, które mają uniemoż-
liwić związkowcom dalszą walkę z 
antypracowniczą polityką praco-
dawcy. - Zarząd JSW zwrócił się do 
Sądu Apelacyjnego w Katowicach, 
by ten doprowadził do powstrzy-
mania strony związkowej przed dal-
szymi krokami. Na polecenie sądu 
odnieśliśmy się już do tego wniosku. 
Teraz czekamy na orzeczenie wy-
miaru sprawiedliwości. O tym, jak 
wyegzekwować od Zarządu postu-
laty strony społecznej, zdecydujemy 
po wydaniu orzeczenia - zapowie-
dział lider „Solidarności” w JSW.

Oczekując decyzji sądu, związ-
kowcy zorganizowali pikietę, która 
miała przypomnieć, że górnicy o 
sprawie nie zapomnieli. Czas poka-
że, czy zarząd JSW jest gotowy na 
kompromis. 

mj
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Nie ma solidarności, 
bez uczciwości!

JaSTrzĘBie-zdrÓJ 32. rocznica podpisania Porozumienia Jastrzębskiego

WSPÓŁCZESNA Polska potrzebuje ludzi solidarnych, bo potrzebuje grun-
townej odnowy moralnej - powiedział abp Wiktor Skworc w trakcie obcho-
dów 32. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego.

Podczas uroczystej mszy po-
lowej odprawionej na placu przy 
jastrzębskiej kopalni Zofiówka (d. 
Manifest Lipcowy) metropolita 
górnośląski podziękował członkom 
Solidarności za pielęgnowanie pa-
mięci o wydarzeniach sprzed 32 lat 
oraz ideałów, które towarzyszyły 
narodzinom związku. - Bóg zapłać 
za wasze zaangażowanie, wierność, 
wytrwałość i za fundamentalną 
uczciwość, która dziś jest w Polsce 
w najwyższej cenie. W przeszłości 
wołaliśmy: „Nie ma wolności bez 
solidarności”, a potem: „Nie ma so-
lidarności bez miłości”. Teraz trze-
ba wołać: „Nie ma solidarności, bez 
uczciwości!” - podkreślił hierarcha 
w homilii.

Abp Skworc zaznaczył, że po 
1989 jako społeczeństwo oddali-
liśmy się od ideałów Solidarno-
ści, o czym świadczy rozpad więzi 
społecznych, pogłębiające się po-
działy oraz patologie występujące 
na wszystkich szczeblach władzy. 
- Czas solidarności się nie skończył. 
Staje się ona pilnie potrzebna, kiedy 
do bram naszego kraju puka coraz 
natarczywiej kryzys. Solidarność 
wciąż domaga się realizowania  na 
polskiej ziemi - mówił metropolita.

Po mszy przedstawiciele władz 
Komisji Krajowej NSZZ Solidar-
ność, śląsko-dąbrowskich struktur 
związku oraz reprezentanci władz 
państwowych i samorządowych 
złożyli kwiaty pod pomnikiem Po-
rozumienia Jastrzębskiego.

Przewodniczący śląsko-dąbrow-
skiej Solidarności Dominik Kolorz 
przypomniał, że robotnicy, którzy 
32 lata temu zaprotestowali prze-
ciwko komunistycznej władzy, wal-

czyli nie tylko o wolność, ale także 
o godność i prawa pracownicze. -  
Myślę że wielu z tych, którzy uczest-
niczyli w tamtych wydarzeniach, 
dzisiaj czuje, że w tej kwestii nie 
do końca odnieśliśmy zwycięstwo 
- powiedział Kolorz oraz zaznaczył, 
że rolą dzisiejszej Solidarności jest 
dopominanie się o realizację tych 
postulatów. - Sierpniowa, pokojo-
wa rewolucja nie może służyć tylko 
politycznym elitom. Nie może być 
tak, że politycy zapomnieli o tych, 
którzy wygrali dla nas demokrację 
- powiedział Dominik Kolorz.

Do potrzeby realizacji sierpnio-
wych postulatów odniósł się rów-
nież Piotr Duda, szef Komisji Kra-
jowej NSZZ Solidarność. -  Po 32 
latach słyszymy od prominentnych 
działaczy związkowych z lat 80., że 
postulaty z 1980 roku są reliktem 

przeszłości, że mają tylko war-
tość historyczną. My związkowcy 
z NSZZ Solidarność się z tym nie 
zgadzamy - mówił przewodniczą-
cy - Dzisiaj słyszymy, że to święto 
trzeba odebrać Solidarności, że to 
ma być święto państwowe. Nie. To 
ma być święto społeczeństwa, a nie 
władzy.

Jego zdaniem, związkowe po-
stulaty z 1980 roku oraz uchwała 
programowa I Krajowego Zjazdu 
Delegatów NSZZ Solidarność po-
winny mieć wiążący charakter dla 
wszystkich ekip rządzących, które 
powoływały się na solidarnościowe 
korzenie. - Ta uchwała nie była ani 
lewicowa, ani prawicowa. Tam na 
pierwszym miejscu nie było ekono-
mii, tylko był człowiek - podkreślił 
szef Komisji Krajowej.
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Tak powstała „Solidarność”
HiSTOria zryw sierpniowy dał początek niezależnym związkom zawodowym

31 SIERPNIA 1980 r. prowadzący strajk okupacyjny gdańscy stoczniowcy porozumieli się z rządem, doprowadzając do pod-
pisania drugiego z czterech porozumień sierpniowych. Od 2005 roku tego dnia obchodzimy Dzień Solidarności i Wolności, 
święto ludzi identyfikujących się z postulatami robotników, którzy powiedzieli „nie” przedmiotowemu traktowaniu pracowni-
ka przez rządzących. 31 sierpnia ma charakter święta państwowego, upamiętniającego skuteczny zryw Polaków przeciwko 
ustrojowi narzuconemu w 1944 roku.

 Jak do tego doszło?
1980 rok to koniec dekady „ży-

cia na kredyt”. Coraz gorzej wyna-
gradzani pracownicy zatrudnieni w 
państwowych zakładach produko-
wali wyroby coraz gorszej jakości. 
Pożyczki zaciągnięte przez ekipę 
Edwarda Gierka zostały w dużej 
mierze „przejedzone”, choć trafno-
ści niektórych inwestycji nie sposób 
kwestionować, a i skala zadłużenia 
była nieporównanie mniejsza w po-
równaniu do długów zaciąganych 
przez późniejsze rządy.

Lawinę zdarzeń wywołał pod-
jęty 8 lipca strajk niezadowolonych 
z podwyżek cen żywności i warun-
ków pracy pracowników Wydziału 
Obróbki Mechanicznej zakładów 
lotniczych w Świdniku. Wsparli 
ich pracownicy innych zakładów 
Lubelszczyzny, przedstawiając 
własne, wewnątrzzakładowe po-
stulaty, w tym kolejarze, którzy 
zasłynęli przyspawaniem do torów 
lokomotyw i uniemożliwieniem ich 
odjazdu na Wybrzeże. To lubelscy 
robotnicy jako pierwsi domagali się 
wprowadzenia wolnych sobót, co 
udało się osiągnąć dopiero w pod-
pisanym 31 sierpnia Porozumieniu 
Gdańskim.

Protest w Świdniku zakończył 
się 19 lipca podpisaniem porozu-
mienia pomiędzy strajkującymi a 
reprezentującym władze wicepre-
mierem Mieczysławem Rakowskim 
pod warunkiem, że informacja o 
zdarzeniach nie wypłynie poza re-
gion. Akcje takie jak wspomniane 
przyspawanie lokomotyw do torów 
spowodowały jednak szybkie roz-
przestrzenienie się wiadomości na 
temat niepokojów społecznych.

 Stoczniowcy solidarni z Anną 
Walentynowicz, kraj 
solidarny ze stoczniowcami

14 sierpnia Wolne Związki 
Zawodowe Wybrzeża (powstałe 
na wzór założonych w 1978 roku 
Wolnych Związków Zawodowych 
Górnego Śląska) zażądały m.in. 
przywrócenia do pracy Anny Wa-
lentynowicz zaangażowanej w 
funkcjonowanie WZZ, a zwolnio-
nej na pięć miesięcy przed osiąg-
nięciem wieku emerytalnego suw-
nicowej w Stoczni Gdańskiej oraz 
Lecha Wałęsy, podwyżek płac i wy-
budowania pomnika ku czci ofiar 
komunistycznej zbrodni na Wy-
brzeżu z grudnia 1970 roku.

Strajk okupacyjny w Stoczni 
Gdańskiej szybko objął zakłady 
pracy. Po tym, jak motornicza 
Henryka Krzywonos zatrzymała 
prowadzony przez siebie tram-
waj, stanęła gdańska komunika-
cja miejska. 16 sierpnia powołano 
Międzyzakładowy Komitet Straj-
kowy (MKS), a 17 sierpnia MKS 
przedstawił słynną listę 21 postu-
latów, z których najważniejszym 
stała się możliwość zakładania 
niezależnych od władzy związ-
ków zawodowych. Gdy do MKS-u 
przystąpiło około 400 gdańskich 
zakładów pracy, PRL-owski rząd 
zdecydował się na rozmowy. 25 
sierpnia udało się doprowadzić 
do odblokowania wstrzymanej 
wcześniej komunikację telefonicz-
ną z resztą kraju, a stoczniowców 
wsparli pracownicy innych branż, 
również górnicy, inicjując w swo-
ich zakładach strajki solidarnoś-
ciowe.

 Katowickie najważniejsze
Wkrótce władze ugięły się 

przed protestującymi. Porozumie-
nia kończące strajki podpisano 30 
sierpnia w Szczecinie, 31 sierpnia w 
Gdańsku, 3 września w Jastrzębiu-
Zdroju i 11 września w Dąbrowie 
Górniczej. Do dziś trwają spory, 
które z nich było najważniejsze. 
Wiele argumentów przemawia za 
tym ostatnim, zwanym Porozu-
mieniem Katowickim, zawartym 
przez władze ze strajkującymi pra-
cownikami m.in. Huty Katowice. 
- W Porozumieniu Szczecińskim 
mówiono jedynie o możliwości po-
wstawania - i to tylko w strajkują-
cych zakładach - „samorządnych 
związków zawodowych, które będą 
miały socjalistyczny charakter”. 
Zapis o „niezależnych od partii i 
pracodawców wolnych związkach 
zawodowych” pojawił się dopiero w 
Gdańsku. Porozumienie Gdańskie, 
o czym niewielu pamięta, miało 
jednak formalnie charakter regio-
nalny. Mowa była w nim bowiem 
o utworzeniu „jednego związku 
lub zrzeszenia w skali Wybrzeża”. 
Z kolei porozumienie w Jastrzębiu 
dotyczyło przede wszystkim górni-
ków. Dopiero w Katowicach [Hucie 
Katowice - przyp. red. SG] udało 
się uzyskać gwarancje organizo-
wania wolnych związków w skali 
całego kraju - mówi politolog i so-
cjolog Tomasz Żukowski w wywia-
dzie udzielonym Ewie Zarzyckiej z 
Tygodnika Solidarność.

Poza wszelkim sporem pozo-
staje fakt, że wybuch robotniczego 
niezadowolenia, obejmujący rów-
nież kwestie pozapłacowe, takie 
jak żądanie swobody zrzeszania się 

w niezależnych od władz organiza-
cjach związkowych, doprowadził 
do powstania Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność”. 17 września w Gdań-
sku przedstawiciele robotników z 
całej Polski powołali do życia „S” 
- pierwszą po II wojnie światowej 
wielką, niezależną od władzy, kie-
rującą się chrześcijańską etyką i 

zrzeszającą katolików, ewangelików 
oraz przedstawicieli innych wyznań 
organizację, mającą na celu przede 
wszystkim obronę praw pracowni-
czych. Niecałe dwa miesiące póź-
niej, 10 listopada 1980 roku, Zwią-
zek został zarejestrowany przez Sąd 
Okręgowy w Warszawie.

Marek Jurkowski

     GDAŃSK Rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

w piątek 31 sierpnia w Gdańsku odbyły się 
uroczystości 32 rocznicy NSZZ Solidarność 
i Porozumień Sierpniowych. Rano sprzed 

pomnika Poległych Stoczniowców odleciało 
300 gołębi, k tóre przywieźli ze sobą związ-
kowcy z mazowieckiej „Solidarności”. Przed 

Górnicy na Wybrzeżu
południem kwiaty przed historyczną bramą 
Stoczni Gdańskiej złożyli przedstawiciele Ko-
misji Krajowej i Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”, delegacje z IPN i zakła-
dów pracy z Trójmiasta. Najliczniejszą grupą 
byli pracownicy Stoczni Gdańskiej, k tórzy, jak 
co roku podczas przerwy w pracy wspólnie z 
przedstawicielami zarządu składają kwiaty na 
Placu Solidarności.

Podczas gdańskich uroczystości nie zabrakło 
przedstawicieli górniczej „Solidarności”. Tradycyj-
nie silną grupę stanowili górnicy z Jaworzna. NSZZ 
Solidarność ZG Sobieski w ceremonii uroczystości 
rocznicowych reprezentowały dwa poczty sztan-
darowe, poczet Solidarności emerytów z byłej 
KWK Jaworzno oraz sztandar NSZZ Solidarność 
z ZG Sobieski. 

jac
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BezPieCzeŃSTwO PraCy

Igranie ze śmiercią
OD POCZąTKU roku w górnictwie życie straciło 23 osoby, w tym aż 18 w górnictwie węgla kamienne-
go. Gdyby nie zwykłe zaniedbania i lekceważenie zasad bezpieczeństwa lista ofiar byłaby znacznie 
krótsza.
WyżsZy Urząd Górniczy syg-
nalizuje, że zwiększająca się wy-
padkowość są spowodowana m.in. 
nieprzestrzeganiem przepisów, 
błędami w organizacji pracy, oraz 
niewłaściwym nadzorem nad ro-
botami górniczymi. Z badania 
ankietowego WUG wynika, że: 
niemal co drugi lub co trzeci pra-
cownik zatrudniony na dole ko-
palni nakłaniany jest, przez osoby 
bezpośrednio odpowiadające za 
bezpieczeństwo prowadzonych ro-
bót, do podejmowania ryzyka w 
kontakcie z obsługiwaną maszy-
ną lub urządzeniem. Około jedna 
trzecia ankietowanych zetknęła się 
z poleceniami, w których planowa 
realizacja zadań produkcyjnych 
dopuszczała naruszanie zasad bez-
piecznego ich wykonania.

Alarmujące są wyniki kontroli 

Państwowej Inspekcji Pracy. PIP 
w latach 2010-2011 skontrolowała 
20 z 32 kopalń węgla kamienne-
go. W 2010 r. inspektorzy zwracali 
uwagę na zagadnienia czasu pracy, 
bezpieczeństwo na stanowiskach 
pod ziemią, organizację pracy, stan 
techniczny środków transportu 
oraz urządzeń i instalacji ener-
getycznych. Rok później kontrole 
dotyczyły również zagadnień czasu 
pracy, a także przestrzegania prze-
pisów i zasad bhp podczas trans-
portu. 

Kontrola PIP wykazała przede 
wszystkim, iż większość kopalń 
węgla kamiennego naruszyła prze-
pisy o czasie pracy. „W zakresie 
przestrzegania prawa pracy najpo-
ważniejszym problemem występu-
jącym w kopalniach, są naruszenia 
przepisów o czasie pracy, które 

stwierdzano w prawie każdej ko-
palni” – wynika z oceny PIP.

W 2010 r. w dziewięciu na 
dziesięć kontrolowanych kopalni, 
pracodawcy nie zapewniali dnia 
wolnego w zamian za pracę np. w 
weekend, w ośmiu - nie zapewnia-
no pracownikom nieprzerwanego 
odpoczynku dobowego oraz tygo-
dniowego. Także w ośmiu zakła-
dach wykryto nieprawidłowości 
w ewidencji czasu pracy, sięgające 
kilku godzin. W co drugiej kopal-
ni nie przestrzegano przepisów 
dot. skróconego czasu pracy, za-
trudniano pracowników powyżej 
dopuszczalnej liczby godzin nad-
liczbowych oraz zatrudniano pra-
cowników w godzinach nadliczbo-
wych na stanowiskach, na których 
nie powinno się tego robić. Te same 
nieprawidłowości inspektorzy PIP 

stwierdzili w kopalniach, które 
kontrolowali rok później.

„podstawową przyczyną 
nieprawidłowości wpływają-
cą na naruszenia przepisów 
o czasie pracy, jest zbyt małe 
zatrudnienie, zwłaszcza nie-
wystarczająca liczba pracow-
ników, którzy posiadają od-
powiednie doświadczenie i 
uprawnienia do wykonywania 
specjalistycznych prac” - uwa-
ża pIp.

Podobna jest konkluzja kon-
troli Najwyższej Izby Kontroli, 
która sprawdzała działanie kopal-
ni „Wujek” w latach 2008- 2009. 
Najpoważniejsze nieprawidłowo-
ści dotyczą czasu pracy górników. 
Okazuje się, że byli oni zatrud-
niani dodatkowo przy wydoby-
ciu węgla w wolnym czasie przez 

spółkę Phoenix (najczęściej na tym 
samym pokładzie, w tym samym 
charakterze, ale w oparciu o od-
rębną umowę).

46 górników pracowało bez 
przerwy przez 19 dni. Rekordziści 
pracowali non stop 69 i 52 dni. 103 
razy naruszono zasadę odpoczynku 
dobowego (11 godzin nieprzerwane-
go wypoczynku). Właściciel kopal-
ni, czyli Katowicki Holding Węglo-
wy uznał, iż zgodnie z prawem nie 
można zabronić górnikom dodatko-
wej pracy. 

A przypomnijmy, że to właśnie 
w tej kopalni doszło do jednej z naj-
tragiczniejszych katastrof w ostat-
nich latach w polskim górnictwie. 
18 września 2009 r. w wypadku 
zginęło 12 górników, ośmiu kolej-
nych zmarło w następnych dniach 
w szpitalach.

Takie są fakty. A jaka jest ocena 
faktów dokonanych przez wymiar 
sprawiedliwości? Kilka tygodni 
temu Prokuratura Okręgowa w 
Katowicach postanowiła umorzyć 
- na podstawie opinii biegłych - 
śledztwo w sprawie katastrofy w 
kopalni „Wujek-Śląsk”. W opinii 
śledczych doszło do niej wskutek 
przyczyn naturalnych, bez winy 
ludzi.

Pytanie więc, ile warte są sta-
tystyki, analizy, wnioski instytucji 
kontrolnych skoro na końcu i tak 
nie ma winnych? 

jac

Promocja bezpieczeństwa pracy
promocja bezpieczeństwa pracy poprzez zabawę to cel jaki przyświecał organizatorom festynu 
zakładowego kwk  „Bobrek-centrum” w Bytomiu.

„BOBREK-CENTRUM”

zielONa, niewielki ośrodek rekrea-
cyjny położony opodal Kalet już po raz 
trzeci (25 sierpnia) gościł pracowników 
bytomskiej kopalni. W imprezie plene-
rowej brało udział około 700 osób. W 
otoczeniu wody i lasów poznaliśmy 
laureatów I etapu konkursu „Pracuję 
bezpiecznie 2012”.

Celem konkursu „Pracuję bezpiecz-
nie 2012”, który rozgrywany jest już po 
raz dziewiąty  zarówno na szczeblu ko-
palni „Bobrek – Centrum” jak i Kompanii 
Węglowej, jest promowanie przepisów 
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz poszerzenie wiedzy pracowników 
w tym zakresie,  zmierzające do popra-
wy warunków pracy,  bezpieczeństwa 
pracy oraz  popularyzowania zagadnień 
dotyczących oceny ryzyka zawodowe-
go. Uczestnikami konkursu mogli być 
wyłącznie pracownicy zatrudnieni na 

stanowiskach robotniczych.
Pierwszy etap konkursu został 

rozpoczęty audytem stanowiskowym, 
który odbył się w kwietniu i maju br.  
na wszystkich stanowiskach pracy w 
kopalni.

Najlepsze oddziały wyłaniało  się 
w trzech kategoriach:

- oddziałów przodkowych oraz 
oddziałów pomocniczych przodko-
wych: oddział G-4 i GRP-13,

- oddziałów pomocniczych poza-
przodkowych: oddział MPSz 1,

- oddziałów powierzchni: oddział 
JMW 2.

W następnym etapie „Pracuję 
bezpiecznie 2012” przechodzi w fazę 
konkursu na temat znajomości przepi-
sów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Trzyetapowy konkurs rozgrywany jest 
zarówno w kopalni, jak i poza nią, już 
jako rywalizacja ponadzakładowa. 
Rozstrzygnięcie rywalizacji nastąpi w 
listopadzie w kopalni „Brzeszcze”.

Podczas festynu w Zielonej po-
znaliśmy także laureatów konkursu 
wiedzy w zakresie bhp dla osób do-
zoru (na zdjęciu), który odbył się w 
czerwcu br. Zwycięzcą konkursu zo-
stał Michał Piecka z oddziału GPD 2, 
który wyprzedził Sławomira (oddział 
G-5) i Piotra Klapę (oddział MEUD 2).

W trakcie imprezy odbył się tak-
że konkurs z umiejętności udzielania 
pierwszej pomocy, w którym mo-
gli  uczestniczyć pracownicy wraz 
z rodzinami. W konkursie, który był 
oceniany przez jury z lekarzem i pie-
lęgniarką, wzięło udział sześć zespo-
łów. Obok wielu atrakcji estradowych 
- m.in. występy górniczej orkiestry 
dętej „Bytom” , Grzegorza Stasiaka 
i zespołów Takt i Karpowicz Fami-
ly  – ciekawym punktem festynu był 
pokaz akcji ratowniczej prowadzonej 
przez drużynę  ratowniczą z KWK 
„Bobrek-Centrum”, która reprezento-
wała niedawno Kompanię Węglową 
na Mistrzostwach Świata Drużyn Ra-
towniczych w Doniecku.

 jac
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OBOk naS

Gra nie tylko o węgiel

Emisję obligacji przeprowadzi kon-
sorcjum pięciu banków: Bank Zachod-
ni WBK, BNP Paribas Bank Polska, DZ 
Bank Polska, Nordea Bank Polska i PKO 
Bank Polski.

Obligacje wystawiane będą w 
trzech transzach. Dzielić się będą na 
część terminową (750 mln zł), prze-
znaczoną na refinansowanie obecnego, 
krótkoterminowego finansowania i fi-
nansowanie programu inwestycyjnego, 
oraz odnawialną część obrotową (275 
mln zł), przeznaczoną na finansowanie 
bieżących potrzeb holdingu.

Pierwsza transza, w wysokości 325 
mln zł ma zostać wypłacona we wrześ-
niu, co pozwoli na zmianę struktury 
finansowania – z zobowiązań krótko-

terminowych na średnio- lub długoter-
minowe. Druga transza, na kwotę 425 
mln zł, zostanie wypuszczona najpraw-
dopodobniej pod koniec października i 
zostanie przeznaczona na działalność 
inwestycyjną. Jak podkreślają przed-
stawiciele KHW, takie finansowanie 
pozwala na lepsze niż dotychczas do-
pasowanie aktywów i pasywów hol-
dingu, działającego w kapitałochłonnej 
branży o długich okresach zwrotu, oraz 
stabilne finansowanie programu inwe-
stycyjnego. Przewidziany okres trwania 
programu wynosi do 5 lat od pierwszej 
emisji. Będą to obligacje imienne o 
ograniczonej zbywalności, wyemitowa-
ne w złotych. Ich zabezpieczeniem będą 
hipoteki na majątku pozaprodukcyjnym 

oraz zastawy rejestrowe.
Zarząd spółki zaznacza, że obligacje 

nie rozwiązują wszystkich potrzeb firmy 
– sam tylko program inwestycyjny na 
obecny rok wynosi 650 mln zł.

- Celem obligacji jest wzmocnienie 
podstaw finansowych dla przyszło-
ści firmy. Zakładamy, że w warunkach 
polskich węgiel będzie nam jeszcze 
potrzebny przez co najmniej 30 lat. Wę-
giel mamy, chociaż na naszym terenie 
zalega on głęboko. Więc żeby sięgnąć 
po niego, musimy zainwestować ko-
losalne środki. Obligacje będą w tym 
pomocne, pozwalając wcześniej sfinan-
sować działania inwestycyjne, na które 
w sumie musimy wypracować kilka 
miliardów złotych. Ponadto program 

KHW Ruszył program obligacji

Klamka zapadła
29 sierpnia katowicki Holding węglowy Sa podpisał z konsorcjum pięciu banków 
umowę dotyczącą emisji obligacji zwykłych na kwotę 1 mld 25 mln zł. 

obligacji stanowić też będzie wsparcie 
dla przyszłego programu prywatyzacyj-
nego  – przekazał prezes Zarządu KHW 
SA, Roman łój.

- Jest sukcesem Zarządu KHW, że 
podpisywana jest dzisiaj ta umowa. 
Wiele osób wątpiło czy to nastąpi. Pod-
pisanie umowy pokazuje też, że jeśli w 
obecnym, niełatwym czasie kryzysu 
banki zdecydowały się spółkę finan-
sować, to jest ona dobrze zarządzana 
– podsumował  wiceminister gospodar-
ki Tomasz Tomczykiewicz. 

Nieco bardziej wstrzemięźliwie do 
umowy podchodzi strona społeczna 
KHW, a przynajmniej niezależni w Hol-
dingu związkowcy. 

– My jesteśmy bardzo ostrożni, 
bo zdajemy sobie sprawę, że pocho-
dzące z tego źródła pieniądze trzeba 
będzie oddać. To jest tylko pożyczka 
zamieniająca zobowiązania finansowe 
spółki z krótkoterminowych na długo-
terminowe – mówi Piotr Bienek, prze-
wodniczący Solidarności w kopalni 
Wujek Ruch Śląsk i wiceszef górniczej 
Solidarności. - Mamy nadzieję, że te 
środki zostaną wykorzystane zgodnie 

z ich przeznaczeniem, że planowane 
inwestycje będą trafione. KHW musi 
uruchomić nowe poziomy wydobyw-
cze, nowe systemy eksploatacji. Jeśli 
tego nie uczyni, to spółka będzie mu-
siała się zwijać.

Całkiem uzasadnione obawy wciąż 
rodzi sposób zabezpieczeń obligacji. 
Wiele osób w branży zachodzi – o co w 
tym wszystkim chodzi, skoro ogrom-
ne pieniądze są zabezpieczone dość 
lichym majątkiem? Według Rzeczpo-
spolitej zabezpieczeniem obligacji są 
m.in. puste działki, węgiel na zwałach, 
poręczenia spółek córek (Katowicki 
Węgiel i KWK „Kazimierz – Juliusz”), 
a także niektóre umowy z energetyką i 
ciepłownictwem.

Nie pozostaje w tej sytuacji nic 
innego, jak tylko głęboko wierzyć, iż 
sytuacja rynkowa będzie dla Holdingu 
sprzyjająca, a inwestycje trafione. Ina-
czej każdy wariant jest możliwy, włącz-
nie z „prywatyzacją kuchenną”. Wszak 
zgodnie z ustawą o obligacjach emitent 
odpowiada całym swoim majątkiem za 
zobowiązania wynikające z obligacji. 

jac

„kaziMierz-JULiUSz” 

Rozgrywka o złoże Jan Kazi-
mierz, umownie nazwane w Sos-
nowcu (połączenie Jana Kantego z 
Kazimierzem-Juliuszem) wchodzi 
powoli w decydującą fazę. Po jed-
nej stronie stoi prywatny biznes, 
czyli dwie firmy prywatne: Spółka 
Węglowa Jaworzno i KWK (zamie-
rza zbudować kopalnię Mariola w 
Szczakowej), które doświadczenia 
w wydobyciu węgla jako takie nie 
mają. Z drugiej strony KWK „Ka-
zimierz-Juliusz” – firma górnicza 
o uznanej na rynku renomie, której 
załoga opanowała kunszt górniczy 
do perfekcji, gdyż nikt inny w tym 
kraju nie fedruje w tak trudnych 
warunkach geologicznych.

Jest o co walczyć, gdyż w polu 
po „Janie Kantym” w pokładzie 
510 jest do wzięcia, jak się szacuje 
około 25 mln ton doskonałej jako-
ści węgla. Jednak nie tylko o węgiel 
tu chodzi, ale także o spokój miesz-
kańców Jaworzna. 

Prywatne firmy chcą wydoby-
wać węgiel metodą na tzw. zawał, 
bo tak jest taniej. A na to nie zga-
dzają się władze Jaworzna. Obec-
nie KWK zwróciła się o uzgod-
nienie decyzji środowiskowej do 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Katowicach, a SWJ 
zaskarżyła odmowną decyzję ja-
worznickiego magistratu (Samo-
rządowe Kolegium Odwoławcze 
zleciło miastu ponowne rozpatrze-
nie sprawy). 

- Za nami przemawia wiele atu-
tów, w przeciwieństwie do nowych 
inwestycji nasza inwestycja mia-
łaby ograniczony wpływ na oto-

czenie. Nie potrzebujemy bowiem 
infrastruktury przemysłowej na 
powierzchni, możemy jednocześ-
nie zagwarantować, iż proces wy-
dobycia nie będzie oddziaływał na 
powierzchnię, gdyż możemy zasto-
sować system podsadzkowy. Posia-
damy odpowiednie zaplecze, mamy 
nowoczesny zakład przeróbczy wę-
gla, infrastrukturę do prowadzenia 
podsadzki hydraulicznej oraz wy-
kwalifikowaną kadrę. Urobek ciąg-
nęlibyśmy naszymi szybami. Jed-
nocześnie chcemy wyjść z ofertą 
do władz Jaworzna, w której damy 
gwarancję, iż duża część zatrudnia-
nych pracowników będzie pocho-
dziła z Jaworzna. Ba, rozważamy 
też lokalizację firmy w Jaworznie, 
co oznaczałoby, że właśnie w tym 
mieście odprowadzalibyśmy podat-
ki  – przekonuje Grzegorz Sułkow-
ski, przewodniczący „Solidarności” 
w KWK „Kazimierz-Juliusz”, które-
mu wtóruje jego zastępca Krzysztof 
Kilian.

Do realizacji tego planu po-
trzebne są tylko dwa przekopy: 
transportowy i wentylacyjny. Ich  
łączna długość wynosiłaby około 
14 km.

A jednak ta wydawałoby się 
komfortowa dla władz Jaworzna sy-
tuacja nie znalazła dotąd odzwier-
ciedlenia w decyzjach magistratu. 
Władze miasta wydały negatywną 
dla kopalni opinię środowiskową 
do wniosku koncesyjnego.  

- To dla nas niezrozumiałe. Ta 
opinia świadczy, że władze miasta 
ewidentnie nie dbają o swój rynek. 
Podejrzewamy, że na tę opinię władz 

samorządowych miał wpływ biznes 
prywatny, który jest zainteresowa-
ny fedrowaniem pod Jaworznem 
– mówią związkowcy.

Jednak w sosnowieckiej kopalni 
wierzą głęboko, że to jedynie do-
brego złe początki. Tym bardziej, że 
plany kopalni „Kazimierz-Juliusz” 
mają nie tylko wsparcie właściciela, 
jakim jest Katowicki Holding Wę-
glowy, ale także kierownictwa Mi-
nisterstwa Gospodarki, które po-
przez nadzór nad Holdingiem jest 
de facto właścicielem sosnowieckiej 
kopalni.

- Jeszcze w maju podczas 
spotkania w resorcie wicemi-
nister Tomasz Tomczykiewicz 
obiecywał nam szeroką pomoc. 
Oświadczył, że nie pozwoli zro-
bić krzywdy naszej kopalni i że w 
ramach swoich możliwości zrobi 
wszystko, by ją uratować. Swoją 
pomoc podczas ostatniej wizyty 
w naszej kopalni zadeklarował  
też premier Jerzy Buzek, któ-
ry podkreślał, że należy bardzo 
dbać o ten ostatni zakład gór-
niczy w Zagłębiu Dąbrowskim 
- mówi Krzysztof Kilian, przed-
stawiciel załogi w radzie nadzor-
czej kopalni Kazimierz-Juliusz. 

W kopalni Kazimierz-Juliusz 
pozostało do wydobycia już tylko 
5 mln ton węgla. Zakład zatrudnia 
1100 pracowników. Przy obecnej 
produkcji i wciąż ograniczanej za-
łodze kopalnia przetrwa tylko do 
połowy 2019 roku.

jac

Waży się przyszłość kopalni „Kazimierz-Juliusz”. Jeszcze we wrześniu minister środowiska ma podjąć decyzję w sprawie 
koncesji dla  sosnowieckiej kopalni na rozpoznanie pola po byłej kopalni „Jan Kanty”. Pozytywna decyzja ministra stano-
wiłaby szansę na przedłużenie o 20-30 lat żywotności kopalni oraz na stworzenie 2 tys. nowych miejsc pracy w Sosnowcu i 
Jaworznie. Negatywna będzie oznaczać stopniowa wygaszenie wydobycia w ostatniej kopalni w Zagłębiu.

Rozstrzyga się przyszłość kopalni „Kazimierz-Juliusz”. 
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WYDaRZENIa

Milion do zebrania 
8 SIERPNIA Komisja Europejska zarejestrowała złożony przez Komitet Organizacyjny Europejskiej Inicja-
tywy Obywatelskiej (EIO) wniosek o przeprowadzenie procedury, która może doprowadzić do zawieszenia 
części zapisów unijnego Pakietu Klimatycznego. Wymierzone przeciwko gospodarkom opartym na węglu 
uregulowania mają wejść w życie 1 stycznia. Rejestracja wniosku oznacza zgodę na przeprowadzenie 
zbiórki miliona podpisów, co sprawi, że Bruksela rozpatrzy pomysł zawieszenia Pakietu.

PAKIET KLIMATYCZNY RUSZA ZBIÓRKA PODPISÓW W RAMACH EUROPEJSKIEJ INICJATYWY OBYWATELSKIEJ

EUROPEJSKA Inicjatywa Obywa-
telska to obowiązująca od kwiet-
nia br. procedura przewidująca 
możliwość zgłaszania przez oby-
wateli krajów członkowskich Unii 
wniosków o charakterze ustawo-
dawczym. Wnioskodawcy muszą 
stworzyć Komitet Organizacyjny 
EIO, składający się z minimum 7 
członków reprezentujących 7 unij-
nych państw. Po zarejestrowaniu 
wniosku przedstawionego przez 
Komitet zgłaszający mają rok na 
zebranie miliona podpisów. Jeśli 
zbiórka zakończy się sukcesem, zy-
skują prawo do wysłuchania przed 
KE i Parlamentem Europejskim.

- Oczywiście liczymy, że uda 
nam się zgromadzić tych podpi-
sów znacznie więcej. Już nie raz 
udowodniliśmy, że w tego typu 
zbiórkach jesteśmy naprawdę nie-
źli. Musimy się zmobilizować, bo 
to ostatnia szansa, aby zablokować 
te bardzo szkodliwe rozwiązania - 
podkreśla mówi Dominik Kolorz, 
przewodniczący Śląsko Dąbrow-
skiej Solidarności. 

Pomysłodawcą zablokowania 
najbardziej szkodliwych dla Polski 
i innych gospodarek emitujących 
tzw. gazy cieplarniane zapisów 
Pakietu jest ugrupowanie Solidar-
na Polska. Do akcji przyłączył się 
NSZZ „Solidarność”, którego górni-
cze struktury od pięciu lat ostrze-
gają przed zgubnymi skutkami wej-
ścia w życie unijnych uregulowań. 
Wsparcia udzieliło także Ogólno-
polskie Porozumienie Związków 

Zawodowych oraz przedstawiciele 
organizacji z Austrii, Czech, Danii, 
Grecji, Litwy, Rumunii i Wielkiej 
Brytanii.

- Prowadzimy też rozmowy z 
partnerami z innych państw, takich 
jak Bułgaria, Słowacja czy Niemcy. 
W kraju staramy się zachęcać do 
naszej inicjatywy różne środowiska 
polityczne, społeczne i związkowe. 
Im większe będzie wsparcie dla tego 
przedsięwzięcia, tym większa szan-
sa na jego końcowe powodzenie - 
mówi szef śląsko-dąbrowskiej „S”.

Podstawowym założeniem zbio-
ru dyrektyw Komisji Europejskiej, 
zwanego Pakietem Klimatycznym, 
jest doprowadzenie do sytuacji, w 
której państwa członkowskie UE 
będą pozyskiwać 1/5 całej energii 
ze źródeł odnawialnych. Mają na 
to czas do 2020 roku. Realizację 
projektu ma wymusić ustalenie do-
puszczalnych limitów emisji „gazów 
cieplarnianych”, w tym dwutlen-
ku węgla, przez przedsiębiorstwa. 
Przekroczenie normy oznaczać bę-
dzie dla firmy konieczność wykupu 
dodatkowych limitów emisji. Nie 
trzeba dodawać, że podniesie to zna-
cząco koszty funkcjonowania całych 
branż, a dla niektórych zakładów 
oznaczać będzie konieczność likwi-
dacji. Pracę w branżach takich jak 
hutnictwo, przemysł stalowy, che-
miczny, cementowy oraz papierniczy 
może stracić około 250 tysięcy osób. 
Wzrost kosztów produkcji energii 
przez energetykę węglową sprawi 
natomiast, że przeciętny Kowalski 

zapłaci znacznie wyższe rachunki za 
prąd, nawet o kilkadziesiąt procent, 
a w ciągu pierwszego roku obowią-
zywania Pakietu o około 20 procent. 
Wejście w życie pakietu oznacza 
również, jak wyliczyli eksperci NBP, 
poważny spadek polskiego PKB.

Na zebranie miliona podpisów 
Komitet EIO ma rok. Faktycznie 
jednak czasu jest znacznie mniej, 

bo Pakiet ma zacząć obowiązywać z 
dniem 1 stycznia 2013 roku.  

* * *
Z polską inicjatywą zapoznała 

się w ubiegłym tygodniu Komisja 
Dialogu Społecznego ds. Wydo-
bycia przy Komisji Europejskiej w 
Brukseli.

mj

BYTOM Wicepremier Waldemar Pawlak w Karbiu

Pietruszkowie przeddzień przeprowadzki

- SłOwa uznania za to, że udało się szybko dojść 
do  porozumienia dla dobra mieszkańców Karbia 
należą się zarządowi Kompanii Węglowej i wła-
dzom samorządowym miasta – powiedział Walde-

mar Pawlak. – Szczególnie dziękuję także za cierp-
liwość mieszkańcom, którzy musieli przenieść się 
do innych mieszkań. – dodał wicepremier.

Skalę akcji naprawczej przypomniała Joanna 

w rok po katastrofie budowlanej w Bytomiu-karbiu do kopalni „Bobrek-centrum” 
przyjechał waldemar pawlak, wicepremier, minister gospodarki. wicepremier 
podziękował stronom zaangażowanym w naprawę sytuacji, jaka zaistniała po wystąpieniu 
uszkodzeń budynków przy ul. pocztowej i technicznej w  Bytomiu.

Strzelec-łobodzińska, prezes zarządu KW SA.
- Dotąd wyburzono 20 budynków, przekwatero-

wano 253 rodziny, a lokatorom wypłacono ponad 5,5 
mln zł odszkodowań. – powiedziała pani prezes. - Na 
mocy podpisanego porozumienia do miejskiej kasy 
trafiło ponad 24,5 mln zł.

Wicepremier Pawlak podkreślił, że doświadczenia 
zdobyte przy usuwaniu skutków dramatycznej sytuacji 
sprzed roku mogą posłużyć do stworzenia rozwiązań 
systemowych, pomocnych przy pokonywaniu podob-
nych kryzysowych zdarzeń. Zauważył, że Kompania 
Węglowa w procesie naprawczym w  Karbiu kierowała 
się dobrze rozumianą zasadą społecznej odpowie-
dzialności biznesu.

Waldemar Pawlak wraz z towarzyszącymi mu 
osobami odwiedził rodzinę, która mieszka w mieszka-
niu zastępczym wyremontowanym i wynajmowanym 
przez Kompanię Węglową. Joachim Pietruszka miesz-
ka w skromnym, lecz zadbanym mieszkaniu wraz z 
żoną i córką, która porusza się na wózku inwalidzkim.

- Czekamy na docelowe mieszkanie obiecane 
przez gminę – mówi pan Joachim, który jest emery-
tem górniczym kopalni Bobrek-Centrum. 

Zgodnie z zapowiedziami stan tymczasowy ma 
zakończyć się w  październiku i państwo Pietruszka 
przeprowadzą się do nowego lokum.

GOSPODARKA

Od przybytku 
głowa nie boli
wedłuG opublikowanych w ostatnim 
czasie danych Ministerstwa Gospodarki, 
stan zapasów węgla kamiennego w kopal-
niach w połowie tego roku wynosił ponad 
5,5 mln ton. To blisko 3,4 mln ton więcej 
niż w tym samym czasie przed rokiem. 
Roczne wydobycie węgla kamiennego w 
Polsce to obecnie ok. 75 mln ton.

- Od przybytku głowa nie boli. Nie 
chciałbym życzyć nam wszystkim suro-
wej zimy, ale gdyby się zdarzyła - to ten 
węgiel będzie jak znalazł - skomentował 
minister gospodarki Waldemar Pawlak, 
pytany czy rosnące zwały to powód do 
niepokoju i pytań o możliwą nadproduk-
cję w kopalniach. - Nastąpiło wyraźne 
przesunięcie wytwarzania elektrycz-
ności na węgiel brunatny, bo kopalnie 
węgla brunatnego zostały zintegrowane 
z elektrowniami i w oczywisty sposób, 
przy rynkowym nastawieniu, naturalne 
jest wykorzystanie ich własnych za-
sobów - powiedział „Rz” wicepremier.  
Pawlak przyznał, że obecnie produkcja 
węgla brunatnego jest - jak powiedział 
„trochę tańsza” od produkcji węgla ka-
miennego, jednak będzie za chwilę bar-
dziej obłożona opłatami za emisję, więc 
węgiel kamienny na pewno będzie miał 
wzięcie. Węgiel brunatny bowiem jest 
bardziej emisyjny niż kamienny.

KOMPANIA WĘGLOWA

Firma roku
kOMpaNia Węglowa podczas Forum 
Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju otrzy-
mała tytuł Firmy Roku Europy Środkowej 
i Wschodniej. Po raz pierwszy firma 
związana z górnictwem otrzymała to za-
szczytne wyróżnienie. „Nagroda została 
przyznana firmie, która udowodniła, że w 
trudnych warunkach transformującej się 
gospodarki można odnieść sukces dzięki 
odważnym inwestycjom i dobremu za-
rządzaniu” – napisano w uzasadnieniu.

Prezes Joanna Strzelec-łobodzińska 
odebrała statuetkę z rąk komisarza Janu-
sza Lewandowskiego i Janusza Steinhoffa. 
Za wyróżnienie podziękowała w imieniu 
60-tysiecznej załogi Kompanii Węglowej.

- Jest to piękny prezent na nasze 
dziesięciolecie. Przez te 10 lat Kompa-
nia przeszła bardzo długą drogę – po-
wiedziała pani prezes.

LUBELSZCZYZNA

Kolejni chętni 
na wegiel
pD Co, spółka zależna australijskiej 
firmy Prairie Downs Metals Ltd, która 
otrzymała cztery koncesje na rozpozna-
wanie złóż węgla kamiennego na Lubel-
szczyźnie, w sąsiedztwie Bogdanki, zło-
żyła dwa kolejne wnioski o koncesje.

O koncesje w Lubelskim Zagłębiu 
Węglowym starają się też Wildhorse 
Energy Poland oraz Kompania Węglowa. 
Decyzja w sprawie wniosku o udzielenie 
koncesji Kompanii Węglowej na rozpo-
znanie złóż w rejonie Pawłów zostanie 
wydana w najbliższym czasie.

Działające na tym terenie spółka Lu-
belski Węgiel Bogdanka nie złożyła żad-
nego wniosku do Ministra Środowiska 
o udzielenie koncesji, co nie oznacza, 
że firma nie zamierza starać się o nowe 
obszary wydobywcze. Spółka chce w 
przyszłości starać się o koncesję wy-
dobywczą na obszary K-3, K-6 i K-7.

- Zakres zaawansowania prowa-
dzonych prac, jak i posiadany potencjał 
spółki pozwala jej na bezpieczną konku-
rencję z każdym podmiotem planującym 
wydobycie węgla na Lubelszczyźnie - 
napisano w komunikacie Bogdanki.
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krzyŻÓwka

GWIAZDA

 1) trzygłowy pies u wrót
      Hadesu
 2) żart, kawał
 3) szkoła średnia
      4) tworzywo izolacyjne
               5) Jan, skamandryta
                     6) księstwo
                         arabskie
                        7) główny boha-
                         ter „Potopu”
                   8) cięgi, l]anie

1

2
3

4

5
6

7

8

W rozwiązaniu podać
liczbę wystąpień litery C.

Konty-
nent z
Polską

Muzułm.
książę

Jeszcze
nie

rekrut

Wypo-
wiedź
jednej
osoby

Nastaje
po dniu

Zdobi
króla

Węgier-
skie

„morze”

Pieje

Zbiera
śmieci

Odgałę-
zienia

tchawicy

Pięściar-
stwo

Rodzaj
nadwo-

zia

Skóra
na

cholewki

Kolega
judoki

Np.
kation

Pije w
pracy

Nadawała połysk
włosom

Przestarzale:
wrzątek, ukrop

„Dodat-
kowe”

dochody

Prestiż,
znacze-

nie

Karciane wino

Imię
carów

Filut,
spryciarz

Pchana - pływa
po rzece

Krewny,
pupil

Port nad
Nilem
(Egipt)

Penetru-
je wraki

Klątwa
kościelna

Azotowy
lub

pruski
Czapka ułana;

giwer

„Pokarm”
kompu-

tera

Rzecz
zakaza-

na

Kocioł
polodow-

cowy

Usypisko, wzgórek

Siatka
do

skoków

Drzewce
na

jachcie

Może
zbieleć

Odwar
z ziół

Duża
jasz-

czurka

Rzymska
bogini
świtu

Strome
zbocze

Prapa-
pier

Mogą
być pod
gruszą

Medyka-
ment

Żona
jednego

z
oficerów

Kontuzja

Twarda
skała

Br wśród
pierwia-
stków

„Basen”
w

łazience

Wyszy-
dzanie

Inwencja
twórcza

Na
lepsze
lub na
gorsze

Odbior-
cza na
dachu

Rozbój-
nik

morski

Stolica
Botswa-

ny

Kobiecy
ukłon

Nb dla
chemika

Kita lub
omyk

Gruby
jak ...

Kościel-
na

mównica
Rozrywka, uciecha

Bryndza
lub rokfor

Jap. teatr
ludowy

Kolor bijący
inne kolory

Sąsiad
Francji

Daszek
nad

kuchen-
ką

Przeciw-
stawia-
nie się

Naczelny
czaso-
pisma

Trunek
z pianą

Mięsne
pierożki

w
barszczu

Skórki z
tchórzo-

fretki

Słodki
w rurce

Oby nie
poszła
w las

Zakuty
w zbroję

Do
kierowa-

nia
statkiem

Jaja
rybie

Przyrząd
stroiciela
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Rozwiązanie - aforyzm

Zbigniewa Hołodiuka.
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POZIOMO:
3) w mózgu lub na

drzewie
5) zbieranie datków

pieniężnych na cele
publiczne, dobro-
czynne

6) dźwięk kończący
rundę bokserską

7) otwór na szczycie
wulkanu

10) żeński lub męski
w wierszu

11) zapał, namiętność
14) pospolity minerał;

dwutlenek krzemu
17) syrop lub aspiryna
19) spiętrza wodę na

rzece
21) muzyczne talerze;

czynele
22) „ulotny” druk
23) położenie, sytuacja

życiowa

PIONOWO:
1) pośrednictwo

w zamęściu
2) zalewa grzybków

lub ogórków
3) drzazga w sercu
4) stolica Tunezji
7) zatopiony statek
8) Titus Quinctius,

komediopisarz
rzymski (I w. p.n.e.)

9) niewzruszona
podstawa

12) Josip Broz, były
przywódca Jugo-
sławii

13) stolica Ghany
15) jezioro koło Ustki
16) płynie korytem do

ujścia
18) nauka o moralnoś-

ci
20) afrykański lub indyj-

ski z trąbą

W każdym odgadniętym wyrazie należy zmienić
jedną literę na inną i wpisać do diagramu.
Rozwiązaniem jest znane powiedzenie.

METAGRAMOWA

Tym samym literom
zostały przypisane te 
same liczby. W tabel-
ce ujawniono niektóre 
przyporządkowania.
Objaśnienia zostały
podane w  kolejności
przypadkowej.
W rozwiązaniu należy
podać liczbę wystą-
pień litery B.

SZYFRÓWKA   •  karciany romb
  • grupa znajomych
  • stary spryciarz
  • daw. osada obronna
  • zajęcie juhasa
  • rakieta świetlna
  • na metce
  • pojazd bobasa
  • miara cieczy
  • wrocławski kabaret
  • chroni przed karą
  • drewniane „kajdany”
  • płycizna rzeczna
  • malin lub lawsonii
  • wodny milczek
  • wzywały na wojnę
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3 2 11 19 9 3 11 9 13 1

18

19
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17
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R

Z

O
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  • nie wolno!
  • pracuje na dachu
  • owocowy, to sad
  • gałąź drzewa
  • bawi nas w cyrku
  • piękno, krasa
  • włoskie lub na
    patyku
  • krótki wyjazd
  • płynie do Ystad
  • okrycie dla konia
  • dziurka, szparka
  • np. krwi do mózgu
  • źródło
  • Bovary lub
    Twardowska

< poprzedni następny >

http://krzyzowki.pnet.pl/

Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody rzeczowe. Miłej zabawy.
Rozwiązanie hasła w lipcowych krzyżówkach brzmi: od B do ż  „Węzeł  Gordyjski”.  Lipogramowa „Klucznik”. Nagrody wylosowali: Jadwiga Wandzik z Rudy Śląskiej, Agnieszka Zbrodziewska z Rybnika, Małgorzata 
Mamoń z Ryczowa. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą. 

Oberschlesien mocna muzyka, mocne teksty
OBERSCHLESIEN to wyjątkowy zespół. Grając muzykę industrialną wykorzystuje teksty w gwarze śląskiej. Nie są to jednak 
łatwo wpadające w ucho melodie i piosneczki, rodem z festynów. To muzyka, którą fachowcy z branży i dziennikarze, mający 
okazje zapoznać się z materiałem, od razu porównali do legendarnej niemieckiej grupy Rammstein. 
zeSpól Oberschlesien tworzą do-
świadczeni muzycy. Liderami zespołu 
są Marcel „Marshall” Rożanka (szlag-
cojg) i Michał „Mody” Stawiński (wo-
kal). Do zespołu należą też Bronek 
„Bronix” Lewandowski (wiesła), Woj-
tek „Jaś” Jasielski (basówa), Tomek 
„VySNaFca” Dyrda oraz Mateusz 
„Didramat” Buhl (klawisze).

- Pomysł na fest ciężkie granie 
wpod do gowy Marclowi pora lot na 
zot. Kejś nabity euforiom wpod do Mo-
dego do firmy i prawi: Mody patrz ty 
śpiewosz i mosz fest ruby głos, jo rich-
tich dupia na szlagcojgu, póć słożymy 
te siły cuzamyn i spróbujemy coś zro-
bić w naszyj ojczystej godce bo som 
przeca zawsze rześ godoł że „śląsko 
godka to muzyka” - piszą muzycy na 
swoim profilu.

 
No i tak się zaczęło. 

Pierwszy singiel Oberschlesien – 
„Hajmat”, na którym znalazły się dwie 
piosenki: „Richter” i „Jo chca” spotkał 
się ze wspaniałym przyjęciem recen-
zentów i słuchaczy, którzy mieli okazje 
posłuchać go za pośrednictwem tej 
strony internetowej, lub na profilu Fa-
cebook www.facebook.com/obersch-
lesienzespol. Obecnie muzycy przygo-
towują swoją debiutancką płytę. 

Porównanie Oberschlesien do 
niemieckiej grupy Rammstein nie jest 
przypadkowe – Rammstein podbił 
świat śpiewając po niemiecku, śląska 
gwara jak się okazuje, również znako-
micie odnajduje się w tego typu muzy-
ce.

- Im udało się sprzedać ciężki ję-
zyk niemiecki, więc i my postanowi-
liśmy „sprzedać” nasz język śląski, 
równie ciężki, a dla niektórych nawet 

wstydliwy. Niesmak jaki u niektórych 
wywołuje śląsko godka chcemy wy-
korzystać, by przełamać uprzedzenia. 
Chcemy walczyć ze stereotypem, że 
śląski to język prostaków i wieśniaków. 
Może dzięki temu Ślązacy, którzy mają 
opory, by godać po naszymu przestaną 
się wstydzić śląskiego. My po prostu, 
nie chcemy by śląsko godka umarła 
– przekonuje Michał Stawiński.

Ważna jest nie tylko forma, 
ale i treść. 

- Chcymy zerwać z potocznom god-
kom o ślonskiym boroku, co ino widzi 
gruba, chałpa i szynk. Beztuż zawsze 
godomy „wstoń kej godosz Hajmat”! 
Myślymy, że te pora zdań i te dwa konski 
choć trocha pokożom wom kim my rich-
tich som - zapewniają muzycy na swojej 
stronie interenetowej. 

Oberschlesien udowadniają, że po 
Śląsku można śpiewać poważnie o po-

ważnych sprawach. Przykładem jest 
utwór „Richter”.  Tekst do piosenki po-
wstał na podstawie wiersza Jarosława 
Englera z Siemianowic Śląskich, któ-
ry opisuje upadek kopalni... „Richter”. 
Sama piosenka jest zresztą hołdem dla 
śląskiego przemysłu kopalnianego. 

„Zawarte kopalnie, wygasłe huty, 
zalone szyby, zerwane liny, ino wiater za-
pach węgla niesie. Puste domy, smutek 
i lęk przed jutrem, strach przed życiem, 
ino lęk i ból” – mocne słowa i mocna mu-
zyka tworzą unikatową wartość. 

Michał Stawiński zwraca uwagę na 
jeszcze jeden dość istotny szczegół w ich 
działalności. - Spotykamy się z zarzuta-
mi, że jesteśmy proniemieccy. Jesteśmy 
Ślązakami, kochamy Polskę. żadna z nas 
„ukryta opcja niemiecka”. Chcemy w na-
szych tekstach pokazać Śląsk z dobrej 
strony, pokazać, że to fajny region, gdzie 
fajnie się żyje. Po prostu. 

Wszystkie piosenki które znajdą się 
na debiutanckim albumie Oberschle-

sien mają pokazywać prawdziwy i silny 
Śląsk. Kto chciałby już dziś posłuchać 
muzyków z Oberschlesien może wybrać 
się na premierowy występ zespołu przed 
piekarską publicznością. Koncert odbę-

dzie się w czwartek 13 września o godz. 
19 w Ośrodku Kultury „Andaluzja” w Pie-
karach Śląskich. 

jac

4WRZESIEŃ 2012  SOLIDARNOŚĆ GÓRNICZA 11rOzMaiTOśCi



rOzMaiTOśCi

R E K L A M A

15 sierpnia 2012 r. w Gdańsku odbył się 
XVIII ENERGA Maraton „Solidarności” dla 
uczczenia rocznicy rozpoczęcia strajku w 
Stoczni Gdańskiej. Jednym z uczestników 
biegu był członek NSZZ „Solidarność” KWK 
„Brzeszcze” Mariusz Gregorczyk. Mariusz 
uzyskał doskonały czas 2 godz. 55 min. 11 
sek., który dał mu 23. miejsce w ogólnej 
klasyfikacji spośród prawie 700 startują-
cych i 4. miejsce wśród najszybszych bie-
gaczy – członków NSZZ „Solidarność”.

Świętowanie na wesoło
FeSTyn 32. urodziny w Jastrzębiu-zdroju

BLISKO 8 tys. ludzi bawiło się 8 września na Stadionie Miejskim w Jastrzębiu-Zdroju, 
świętując 32. urodziny śląsko-dąbrowskiej Solidarności. -  Nie byłoby Solidarności 
bez Jastrzębia. Nie byłoby wolnej Polski bez Jastrzębia - podkreślił przewodniczący 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz. Dodał jednak, że urodziny to dzień 
radosny i trzeba je świętować na wesoło. - Te urodziny są dla was, to wy macie się z 
nich cieszyć, nie politycy, nie VIP-y, nie ci w białych kołnierzykach, pięknych i ele-
ganckich krawatach. To jest impreza dla was, macie się czuć jak u siebie w domu 
- powiedział Dominik Kolorz.

pRezydeNt Jastrzębia-Zdroju Marian 
Janecki przypomniał, że wydarzenia z 
1980 roku - strajk w ówczesnej kopalni 
Manifest Lipcowy i podpisanie Porozu-
mienia Jastrzębskiego - były kolejnym 
gwoździem do trumny komunizmu. -  
To miasto tworzone w latach 60-tych i 

70-tych miało być miastem ludzi pracy, 
ale miastem bez Boga, miastem socjali-
stycznym - powiedział prezydent Marian 
Janecki. Podkreślił, że dzięki zrywowi 
górników jastrzębska społeczność po-
czuła siłę i ideę, dla której warto było się 
zjednoczyć. - To miasto stało się mia-

stem Solidarności - dodał.
Tak, jak zapowiedział przewodni-

czący śląsko-dąbrowskiej Solidarności, 
impreza miała charakter festynu ro-
dzinnego, a humoru i dobrej zabawy nie 
zabrakło ani na moment. Jako pierwszy 
wystąpił Kabaret Młodych Panów, roz-
bawiając publiczność do łez. Gwiazdą 
wieczoru była legenda polskiego bluesa. 
Zespół Dżem przypomniał stare, dobrze 
znane kawałki oraz nowsze utwory. 
Wcześniej na scenie pojawiła się grupa 
The Blues Experience.

Podczas urodzinowej zabawy nie 
zabrakło dodatkowych atrakcji. Jedną z 
nich był konkurs zorganizowany przez 
redakcję Tygodnika Śląsko-Dąbrowskie-
go. żeby wygrać atrakcyjne nagrody 
wystarczyło odpowiedzieć na pytania 
dotyczące związku. Główną nagrodą był 
skuter ufundowany przez Zarząd Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność. 
Festyn zakończył pokaz sztucznych ogni. 
Znów nad Jastrzębiem rozbłysnął wielki 
napis Solidarność. 

red
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