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Jastrzębska determinacja

Kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej w
ubiegły poniedziałek stanęły na 24 godziny
w proteście przeciwko ignorowaniu postulatów strony społecznej. Związki zawodowe domagają się 10 proc. podwyżki oraz
sprzeciwiają się takiej prywatyzacji spółki,
której celem nie jest pozyskanie środków
na inwestycje w kopalniach, lecz wyłącznie łatanie dziury budżetowej.
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komentarz

fakty i opinie
akcja protestacyjna „Solidarność”

Dominik
Kolorz

W obronie najuboższych

16 pikiet wojewódzkich zorganizowanych w tym samym dniu oraz duża manifestacja
w Warszawie - w ubiegły poniedziałek Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zdecydowało o akcjach protestacyjnych w najbliższych miesiącach.

W nowej
roli
No i stało się. Delegaci Walnego
Zebrania Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności” powierzyli mi funkcję
przewodniczącego zarządu regionu.
Dziękuję za zaufanie, dziękuję także
tym, którzy na mnie nie głosowali,
bo to zmobilizuje mnie do jeszcze
cięższej pracy. Postaram się nie zawieść Waszego zaufania.
Podczas Walnego Zebrania niektórzy delegaci dopytywali mnie czy
w związku z faktem, że wywodzę
się z silnego środowiska górniczego, nie zaniedbam interesów innych
grup społecznych i zawodowych.
Zapewniam, że tak się nie stanie.
Każdy kto mnie zna, wie, że gdziekolwiek dzieje się ludziom krzywda
tam zawsze jestem, nie patrząc na
porę dnia. Prowadziłem już manifestację ze złamaną nogą, prowadziłem okupację tuż po operacji. Jeśli
będziecie potrzebować pomocy
będę z Wami. Tak jak uspokajałem
przedstawicieli innych branż, że
Dominik Kolorz nie będzie jedynie
przewodniczącym górników, tak
Was koledzy górnicy mogę zapewnić, że z racji dodatkowych obowiązków, nie zaniedbam interesów
branży górniczej.
Śląska gospodarka oparta jest
na przemyśle ciężkim. Kopalnie,
elektrownie i huty są kluczowe dla
rozwoju tego regionu. Żaden region
w świecie nie utrzymuje się wyłącznie z usług. Zachowanie miejsc
pracy w kopalniach powinno być
tak samo ważne dla górnika jak i dla
sklepikarza, fryzjera czy nauczyciela. To miejsca pracy w przemyśle
ciężkim generują nowe miejsca pracy w sferze usług. Dlatego też starałem się uświadomić koleżankom
i kolegom z innych branż jak niebezpieczny dla nas wszystkich jest
pakiet klimatyczny, w takim kształcie jaki proponuje komisja europejska. I choćby tylko z tego powodu,
sprawy górnictwa nie pozostaną mi
obce jako dla szefa Regionu. Liczę,
że moja nowa funkcja pozwoli mi
jeszcze bardziej zintegrować „Solidarność” śląsko-dąbrowską, ludzi
różnych branż i profesji.
O przyszłość sekcji górnictwa
węgla kamiennego nie martwię się,
bowiem wiem, że w moim otoczeniu
jest wielu niezwykle kompetentnych
działaczy, który będę nie gorzej niż
ja kierować górniczą branżą, bo za
niedługo pożegnam się ze stanowiskiem szefa górniczej „Solidarności”. Będzie jeszcze więc czas na
rozliczenia, podsumowania, ale już
dziś chciałbym wszystkim moim
koleżankom i kolegom podziękować
za dotychczasową współpracę.
Bez Was nie byłbym w tym miejscu gdzie jestem. Ale to wcale nie
oznacza, że kończę współpracę z
górniczą „Solidarnością”.
Przy tej okazji życzę Wam moi
drodzy ciepłych, rodzinnych Świąt
Wielkanocnych, niech Wam przez
cały czas towarzyszy nadzieja na
nowe, lepsze życie.

Pikiety w miastach wojewódzkich zaplanowano na środę 25 maja. Organizatorem
protestów będzie NSZZ „Solidarność”, ale do
udziału w protestach zaproszone będą też inne
organizacje związkowe. Początek akcji zaplanowano wstępnie na godz. 14.00.
Związek zorganizuje też dużą manifestację
w Warszawie. Kiedy dokładnie ten protest się
odbędzie, zdecyduje kilkunastoosobowy osobowy sztab protestacyjny akcji.
Najbliższe posiedzenie sztabu odbędzie się
9 maja. Wtedy zapadną decyzje co do daty i
szczegółów protestu w stolicy.
Głównym hasłem, pod którym NSZZ „Solidarność” będzie prowadził akcje, jest wezwanie rządu do ochrony najuboższych i walki z

rosnącą biedą. Nasz związek domaga się m.in.
podwyższenia kryteriów dochodowych upoważniających do świadczeń z pomocy społecznej, czasowego obniżenia podatku akcyzowego na paliwo oraz skierowania dodatkowych
środków na walkę z bezrobociem.
Do struktur związku trafi kilkadziesiąt tysięcy ulotek i plakatów wyjaśniających powody
akcji i zachęcających do udziału w nich. Pikiety
wojewódzkie poprzedzą konferencje prasowe
organizowane w poszczególnych miastach
wojewódzkich i miastach – siedzibach zarządów regionów NSZZ „S”. Konferencje odbędą
się 23 maja.
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Po nim choćby zgliszcza
„Do wielu działaczy podchodzę
z dużym szacunkiem. Mieli idee
i odważyli się zmienić ten kraj na
lepsze, mieli odwagę przeciwstawić się reżimowi. Dzięki nim żyjemy w innej Polsce. Ale ci ludzie
w większości odeszli. Są emerytami, umarli albo wyemigrowali”
- twierdzi prezes Jarosław Zagórowski na łamach specjalnego
wydania „Jastrzębskiego Węgla”.
Tamtą historię, jak twierdzi prezes JSW, przypisali sobie młodzi
wówczas chłopcy, którzy dzisiaj
wykorzystują swoją pozycję do
robienia interesów i wtrącania się
w proces zarządzania firmą.
I mówi to facet, dla którego
pewnie stan wojenny kojarzy się
z brakiem teleranka, a kieruje te
oskarżenia pod adresem uczestników wydarzeń sierpniowych. Bo i ja
i jeszcze kilku naszych kolegów braliśmy aktywny udział w wydarzeniach z 1980 roku, zaś w 1988 roku
organizowałem strajk górników w
Jastrzębiu, za co otrzymałem odznaczenie od Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Oczywiście, nie wszyscy
pozostali na służbie związkowej,
część uczestników wydarzeń sprzed

30 lat robi dziś zupełnie co innego,
są tacy, którzy poszli w biznes i może
to właśnie do tego rodzaju działaczy
Jarosław Zagórowski podchodzi z
dużym szacunkiem.
Muszę przyznać uczciwie, że
im większe kalumnie kieruje pod
naszym adresem prezes Jarosław
Zagórowski tym lepszą robi nam
związkowcom robotę. Bo pracownicy JSW widzą doskonale kto
jest kim, widzą co się święci i co
szykuje im prezes Zagórowski.
I dziwię się szczerze, dlaczego
właściciel toleruje wygłupy i prowokacje Zagórowskiego. Myślę
jednak, że w tym szaleństwie jest
metoda. Jarosław Zagórowski już
pewien czas temu podjął się krucjaty antyzwiązkowej wiedząc,
że podpadł kilku wpływowym
politykom Platformy Obywatelskiej. Wszak to za czasów Prawa i
Sprawiedliwości zajmował eksponowane stanowiska w Ministerstwie Gospodarki, będąc pupilem
wiceministra Poncyljusza. A że z
PSL-em też było mu pod rękę jakoś się uchował do tego czasu na
fotelu prezesa JSW. Chłopcy z PO
chcieliby jednak mieć w Jastrzę-
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biu kogoś bardziej zaufanego.
Nasz Jareczek wie doskonale co
się święci, więc podkręca i dymi.
Bo jak to? Platforma wyrzuci
ostatniego samuraja na polu boju
ze związkowymi hordami?
Nasz Supermen próbuje jakoś
przetrwać do debiutu giełdowego
wiedząc doskonale, że dla niego
debiut oznacza wyjątkowe konfitury. Nie dba o to, by w Jastrzębiu
był spokój społeczny, bo jest pewny, że minister skarbu tak czy inaczej wprowadzi JSW na giełdę. Oj,

Tonący brzytwy się chwyta
Katowicki Holding Węglowy przed kilkoma tygodniami wypowiedział wieloletnią umowę dzierżawy Galerii
Szyb Wilson. No i z własnej głupoty chłopcy z Damrota
rozpętali aferę.

Gazeta Sekcji Krajowej Górnictwa
Węgla Kamiennego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Adres: 40-286 Katowice, ul. Floriana 7,
tel. 322-539-158

G

Szyb Wilson, nieczynny od 14 lat,
to część należącej do KHW kopalni
„Wieczorek” w katowickim Nikiszowcu. Od 2001 r. działa tam galeria o
powierzchni ponad 2 tys. mkw., którą
prowadzi Johann Bros, przedsiębiorca
z Niemiec. Galeria Szyb Wilson jest
jednym z najpopularniejszych miejsc
kulturalnych w Katowicach. Odbywają
się tam wystawy sztuki, koncerty. To
miejsce ma szczególne znaczenie w
obliczu starań Katowic o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.
Na wieść o informacji, że galeria
ma się wyprowadzić, że to magiczne
miejsce ma zniknąć przez media przeszła fala krytyki pod adresem KHW.
Dziwię się szczerze włodarzom
Holdingu, że mogli doprowadzić do tak
poważnego kryzysu wizerunkowego
spółki, która i tak już od dłuższego czasu nie ma dobrej prasy.
Oczywiście Holding ma po części
rację. Biznesmen płacił KHW ok. 20
tys. zł miesięcznie za szyb Wilson. A
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żeby się synuś nie przeliczył. Nie
z nami te numery. Nie pozwolimy,
by jakiś patałach w imię własnych
partykularnych interesów mącił
atmosferę w spółce. Oświadczam,
że my związkowcy z JSW chcemy
rozmawiać poważnie o przyszłości górnictwa jastrzębskiego, ale
chcemy rozmawiać z kimś kto jest
poważny i nas traktuje poważnie.
Jak będziemy chcieli rozmawiać z
małpą, to pójdziemy do cyrku.
r
s
Roman Chwastyk n
s
ju
na podnajmie pomieszczeń zarabiał
n
ok. 80 tys. zł. Taki układ funkcjonos
wał przez 10 lat zgodnie z pierwotną
c
umową. Kiedy umowa wygasła Holc
ding chciał skubnąć nieco więcej, ale
w
strony się nie dogadały. A że KHW nie
ś
stoi finansowo najlepiej to i nie chcąc
n
pogardzić kilkudziesięciu tysiącami
d
złotych postanowiono zrobić prosty
n
ruch – wypowiedzieć dzierżawcy
t
umowę. Zrobiono to jednak nie ogląb
dając się na konsekwencje.
ś
W górnictwie, które i tak ma poD
ważnie nadszarpnięty image nikt nie
n
wycenia czegoś takiego jak wizerum
nek, nikt o tym nie myśli poważnie.
s
No i mamy problem. Na górnictwo
w
krzywo patrzy niemal cała Polska,
z
a teraz i cały kulturalny Śląsk będzie
miał nas górników za barbarzyńców, bo już pojawiły się informacje, że Galeria zostanie zburzona. A
wystarczyło tylko nieco pomyśleć,
by znaleźć sensowne rozwiązanie.
Niestety, jak widać na Damrota myślenie i wyobraźnia to wciąż towary
deficytowe.
Jacek Srokowski
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Strajk w kopalniach JSW

Międzyzakładowy
Komitet
Protestacyjno-Strajkowy zdecydował,
że 26 kwietnia
rozpocznie się
blokada wysyłki
węgla w JSW.
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Górnicy powiedzieli: NIE!

Kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej w ubiegły poniedziałek stanęły na 24 godziny w
proteście przeciwko ignorowaniu postulatów strony społecznej. Związki zawodowe domagają się 10 proc. podwyżki oraz sprzeciwiają się takiej prywatyzacji spółki, której celem nie jest
pozyskanie środków na inwestycje w kopalniach, lecz wyłącznie łatanie dziury budżetowej.

Na 30 czerwca br. minister skarbu wyznaczył datę debiutu giełdowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Aleksander Grad nie widzi
przeszkód, na drodze do upublicznienia akcji JSW. Nie widzi
ich także zarząd spółki. W czasie
gdy górnicy strajkowali, większa
część zarządu spółki udała się
do Warszawy, aby wziąć udział w
szkoleniach z zakresu public relations i m.in. ćwiczyć wystąpienia
przed kamerami telewizyjnymi
związane z debiutem JSW na
giełdzie.
Jeszcze niedawno, prezes Jarosław Zagórowski powtarzał, że
spółka idzie na giełdę po środki
na inwestycje, niezbędne do dalszego rozwoju kopalń JSW. Dziś
już wmawia wszystkim, że spółka
nie potrzebuje środków na inwestycje, bo ma je z rynku, wystarczy, że zadebiutuje na giełdzie. Po
co? Po to, by minister Grad mógł
wypełnić swój plan pozyskania
środków dla ratowania gigantycznej dziury budżetowej. Emisja
dodatkowa akcji (przeznaczona
na inwestycje) spowodowałaby
tzw. rozwodnienie akcji Skarbu Państwa i mniejszy wpływ
środków z debiutu do budżetu.
Dlatego Grad, a teraz już wraz z
nim Zagórowski twierdzą, że nie
ma potrzeby, by JSW decydowała
się na dodatkową emisję akcji, na
wzór tego, co przed dwoma laty
zrobiła „Bogdanka”, która kon-

sekwentnie realizuje swój plan
inwestycyjny dzięki środkom z
giełdy, mimo że także świetnie
sobie radzi na rynku.
Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej mówi o planowanym debiucie
giełdowym JSW wprost: to gangsterska prywatyzacja.
Sprzeciw wobec planów ministra skarbu i zarządu JSW nie
jest więc tylko widzi mi się górniczych związków zawodowych.
Fakt, że prywatyzacja spółki jest
prowadzona z pogwałceniem
strategii górniczej – która wyraźnie stanowiła, iż proces prywatyzacji będzie prowadzony tylko
za zgodą załogi – przestał już
wzruszać decydentów. Aby zrealizować swój cel posuwają się do
tanich, prymitywnych sztuczek.
Otóż zarząd zobowiązał się,
że zakupi na koszt spółki akcję
wszystkim tym pracownikom,
którym zgodnie z ustawą prywatyzacyjną akcje się nie należą, czyli tym wszystkim, którzy
podjęli pracę w JSW po 1993 r.
Byłoby to precedensowe w skali
naszego kraju przedsięwzięcie.
Jego koszt szacowany jest na ok.
750 mln złotych.
− Nie ma się co łudzić, wcześniej
czy później spółka będzie chciała
odzyskać od pracowników te pieniądze, choćby poprzez ograniczenie
zatrudnienia czy redukcję świadczeń
pracowniczych – nie ma wątpliwości

Roman Brudziński, wiceprzewodniczący „Solidarności” w JSW.
Potwierdzeniem tego jest niechęć zarządu do postulatu związkowego 10-letniej gwarancji zatrudnienia. Zarząd chce przystać
jedynie na 5 lat. I nawet to nie jest
pewne, bo spółka poinformowała, że w razie naruszenia tej gwarancji pracownik otrzyma rekompensatę 15-miesięcznej pensji.
Nic dziwnego, że druzgocąca większość pracowników JSW
opowiedziała się w referendum
za strajkiem. W referendum,
przeprowadzonym w dniach 7-8
kwietnia strajk poparło 95 proc.
pracowników JSW, przy frekwencji sięgającej 78 proc. zatrudnionych w spółce.
Kiedy strajk wydawał się
nieuchronny zarząd posunął
się do gróźb, wmawiając, że za
strajk pracownicy nie otrzymają
wynagrodzenia oraz obietnica
darmowych akcji dla wszystkich
pracowników spółki straci na
ważności.
– Strajk jest legalny, co potwierdził wiceprezes Artur Wojtków – mówi Roman Brudziński.
W oświadczeniu wiceprezes
poinformował też, że 28 kwietnia odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie rady nadzorczej
spółki na temat sytuacji w JSW,
z udziałem zarządu i przedstawicieli Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego.

18 kwietnia pracownicy stawili się do pracy lecz większość
wstrzymała się od wykonywania
swoich obowiązków. Pod ziemię
zjechali wyłącznie pracownicy
odpowiedzialni za utrzymanie
bezpieczeństwa ruchu kopalni.
Przez cały czas strajku prowadzona była wśród górników zbiórka pieniędzy na jeden z domów
dziecka. Ponadto każdy z oddelegowanych działaczy związkowych
zobowiązał się przekazać równowartość swojej dniówki na konta
wybranych przez kopalnie fundacji. Związkowcy planowali też,
aby w czasie protestu strajkujący
mogli honorowo oddawać krew.
- Niestety żadna stacja krwiodawstwa nie zdecydowała się wysłać
swoich ambulansów do naszych
kopalń. Nie wiemy dlaczego, choć
możemy się domyślać, że nie z powodu nadmiernych zapasów krwi
w szpitalach - dodaje wiceszef „S”
w JSW.
Związkowcy
zapowiadają,
że 24-godzinny strajk może być
dopiero początkiem protestów.
Jeżeli zarząd spółki nadal będzie
ignorował postulaty strony społecznej, w JSW zostanie zablokowana wysyłka węgla. Może dojść
do tego już 26 kwietnia, chyba, że
nastąpi przełom w rozmowach ze
stroną społeczną. Póki co, nie zanosi się na to.
Jakub Michalski

Solidarność z górnikami

Obradująca w ubiegły poniedziałek w Warszawie Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” przyjęła stanowisko w
sprawie sytuacji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.
- Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w pełni
solidaryzuje się z działaniami Międzyzwiązkowego Komitetu Strajkowego w Jastrzębskiej Spółce
Węglowej – podkreślono w dokumencie.
W dokumencie związkowcy wezwali Ministerstwo Skarbu Państwa oraz Ministerstwa
Gospodarki do „zaprzestania działań mających
na celu doprowadzenie do niezgodnego z usta-

lonymi w strategii funkcjonowania górnictwa
zasadami prywatyzacji JSW S.A. Niedawne referendum wśród załogi pokazało wyraźnie, że nie
ma społecznej zgody na taką formę upublicznia”
– przypomniano w stanowisku.
Członkowie Komisji Krajowej wezwali zarząd
spółki do spełnienia postulatu podwyżki płac
dla wszystkich pracowników. Zażądali też „za-

kończenia działań nastawionych na manipulację
i konflikt z załogą”. - Ostrzegamy władze Jastrzębskiej Spółki Węglowej przed eskalowaniem
sporu w spółce. Deklarujemy też pełne wsparcie
dla Międzyzwiązkowego Komitetu Strajkowego
– głosi treść przyjętego dziś stanowiska Komisji
Krajowej.
kk



Zdaniem
Pracowników
Adam Oziewicz,
elektryk w zakładzie
przeróbczym KWK
„Zofiówka”
W 2008 roku nasze pensje stanęły w
miejscu i tak stoją do
dziś, a życie kosztuje coraz więcej. Prezes obiecywał nam w 2009 roku, że jak
tylko spółka wyjdzie z kryzysu to odda
nam pieniądze, które u nas pożyczył.
Spółka wyszła z kryzysu, świetnie zarabia, ale prezes już zapomniał o swoich
obietnicach. Zamiast dać nam należne
podwyżki, wolał sobie kupić samochód
służbowy za kilkaset tysięcy złotych. I
gdzie tu sprawiedliwość? Teraz obiecuje
nam, że dostaniemy 10 proc. podwyżki,
jak przystaniemy na jego układ zbiorowy.
Ale w jego propozycjach, podwyżki są
powiązane z wyśrubowanymi planami,
których pewnie i tak nie da się osiągnąć. Dlatego nie miałem wątpliwości,
by odpowiedzieć twierdząco na pytania
w referendum i poprzeć strajk. Owszem,
strajk to ostateczność, najlepiej byłoby
go uniknąć, ale czasami pracownik musi
sięgać po skrajne metody nacisku. Inaczej nic nie wskóra.
Adam Farfecki,
przodowy w KWK
„Zofiówka”
Należą mi się
darmowe akcje i w
zasadzie powinienem
popierać prywatyzację spółki, ale mam gdzieś taką prywatyzację. Mamy dostać kilka akcji według
wyceny spółki z lat 90-tych. Przecież to
jakaś kpina. Tak jak to, że naszym kolegom którym nie przysługują darmowe
akcje prezes chce załatwić kredyt na dobrych warunkach. Śmiech! Prywatyzacja
jest dobra dla wszystkich, a zwłaszcza
dla pracowników – mówi prezes do spółki z ministrem skarbu. Może ktoś w to
uwierzy, ale nie my, zwykli pracownicy.
Im, tam na górze wydaje się, że my, tu
na dole jesteśmy sprawni inaczej. Mamy
kolegów, którzy pracują w prywatnych
czeskich kopalniach. Świątek, piątek i
niedziela, na okrągło się tam robi. Być
może wcześniej czy później spółka zostanie sprywatyzowana. Ale jak już ją
prywatyzować to na jakiś sensownych
zasadach, a nie na wariackich papierach.
Tylko po to, by załatać dziurę budżetową? A co z nami? Czy ktoś nas pyta o
zdanie? Najlepiej byłoby jednak uniknąć
prywatyzacji, bo spółka świetnie sobie
radzi, ma zyski, ma środki na inwestycje.
Po co więc sprzedawać kurę znoszącą
złote jaja?!

Damian Sauer,
pracownik działu
szybowego KWK
„Zofiówka”
Niech powiedzą
ludziom prawdę o tej
prywatyzacji, a nie
okłamują ich. Co to oznacza, że dają nam
5-letnią gwarancję zatrudnienia, skoro z
drugiej strony zarząd mówi wprost, że po
roku będzie można zwalniać ludzi w zamian za 15-miesięczną odprawę. Wydaje
im się, że mają do czynienia z debilami,
którym można wciskać taką ciemnotę? A
może myślą, że my liczyć nie potrafimy.
Poza tym po co prywatyzować zakład, który przynosi zyski. Jak już prywatyzować to po to, żebyśmy i my zarobili i
spółka miała pieniądze na inwestycje. A
tu ani jednego, ani drugiego. Ja na taką
prywatyzację się nie godzę.



wydarzenia

Równia pochyła
PKW SA

Pudrowanie rany...

Rozmowa z Waldemarem Sopatą, przewodniczącym „Solidarności” w Południowym Koncernie Węglowym
Mija właśnie rok kadencji związkowej w Południowym Koncernie
Węglowym (PKW), kadencji stojącej pod znakiem debiutu giełdowego grupy Tauron.
Niewątpliwie było to dla nas najważniejsze wydarzenie w tej kadencji.
Niestety, nie udało nam się osiągnąć
zamierzonego celu, jakim było pozyskanie akcji grupy Tauron dla pracowników
PKW. Pomimo wielu starań – począwszy od pism do parlamentarzystów,
ministerstwa, poprzez rozmowy, a kończąc na pikietach – nie udało nam się
pominąć skomplikowanych procedur
prawnych. Usłyszeliśmy ze strony ministerstwa skarbu, że należą się nam

Pikieta pod Tauronem

Rada Społeczna grupy Tauron zrzeszająca przedstawicieli wszystkich związków zawodowych działających w spółkach
należących do Tauronu powołała w środę
Komitet Protestacyjny. 27 kwietnia pod
siedzibą władz grupy Tauron Polska Energia w Katowicach zostanie przeprowadzona pikieta. Powodem powołania komitetu i
decyzji o przeprowadzeniu pikiety jest brak
dialogu społecznego w spółkach należących do grupy Tauron, mimo narastających
konfliktów na tle płacowym, przekształceń,
restrukturyzacji czy zmian organizacyjnych. Dotychczas w żadnej ze spółek
grupy nie zostały podpisane porozumienia
płacowe, a w 8 (na 9 spółek należących do
grupy) trwają spory zbiorowe. Związkowcy
uważają, że zarządy poszczególnych spółek są ubezwłasnowolnione w kwestiach
decyzyjnych przez zarząd grupy Tauron.

jedynie akcje Kompanii Węglowej, w razie ewentualnej prywatyzacji tej spółki,
bo Kompania jest formalnie głównym
akcjonariuszem PKW. Cóż, ten temat
można było załatwić z korzyścią dla pracowników naszej firmy, gdyby ktoś w
odpowiednim czasie, na etapie kształtowania grupy pomyślał o załodze PKW.
W podobnej sytuacji byli pracownicy innych spółek należących do grupy jak np.
Południowego Koncernu Węglowego czy
Enionu. Tam nastąpiły konwersje akcji
spółek na akcje grupy Tauron. Nas potraktowano po macoszemu.
Czy prywatyzacja grupy Tauron
wniosła do Południowego Koncernu Węglowego – nazwijmy to
– zmianę jakościową?
Owszem wprowadziła nową jakość,
ale wcale nie lepszą. Niestety, widać to
choćby po bałaganie organizacyjnym.
Jest aż nadto różnego rodzaju niedociągnięć, które sprawiają, że firma
działa dużo gorzej niż wcześniej przed
prywatyzacją. Osoby odpowiedzialne
za organizację techniczną produkcji
zamiast skupiać się na tym co najistotniejsze, czyli na wydobyciu, skupiają
się na przygotowywaniu szeregu opracowań dla potrzeb szefostwa Tauronu.
Ubiegły rok, w którym zanotowaliśmy
znaczący spadek produkcji to pokazał.
Giełda niczego korzystnego nie wniosła
do spółek grupy, gdyż Tauron nie pozyskał żadnych dodatkowych środków na
inwestycje. Ministerstwo Skarbu sprzedało jedynie własne akcje, podobnie jak
teraz chce uczynić z Jastrzębską Spółką
Węglową. I to nie jest tylko i wyłącznie
moje krytyczne spojrzenie. Myślę, że
każdy pracownik spółki powie to samo,
oni najlepiej dostrzegają braki w zaopa-

trzeniu materiałów i urządzeń niezbędnych do produkcji. To jest ta właściwa
przyczyna spadku produkcji, a nie niezawinione, obiektywne problemy górniczo-geologiczne, na które zarząd próbuje wszystko zrzucić.
Nie zyskał więc ani pracownik, ani
firma na procesie prywatyzacji
grupy Tauron?
Mogę to zdecydowanie potwierdzić.
Mało tego, kiedy rozmawiamy z kolegami z innych spółek grupy dowiadujemy się, że są odgórne wytyczne: kto, ile
ma zarobić. Następuje drenaż środków
ze spółek, by sprostać oczekiwaniom
akcjonariuszy. I nikt przy tym nie dostrzega, że to jest krótkowzroczna polityka. Nie pozostaje ona bez znaczenia na
produkcję, ale także na bezpieczeństwo
pracy. Widać to doskonale po statystykach roku poprzedniego, jak i bieżącego.
Liczby są bezwzględne.
Czujesz presję ze strony załogi:
zróbcie z tym coś związkowcy, bo
dalej nie da się tak ciągnąć?
Owszem, nie brakuje ze strony naszych członków głosów, że konsolidacja
z grupą Tauron nie przyniosła nam, jako
PKW niczego dobrego. Można oczywiście doszukiwać się elementów pozytywnych, jak choćby gwarancja zbytu
węgla. Ale elementów pozytywnych jest
zdecydowanie mniej niż negatywnych.
Boje się, że wcześniej czy później dojdzie
w naszej firmie do wybuchu niezadowolenia społecznego. Staramy się to uzmysławiać osobom zarządzającym i spółką
i całą grupą, ale na razie nie przynosi to
oczekiwanego skutku.

- To co dzieje się w Południowym Koncernie Węglowym, dotychczas można było zobaczyć oglądając
filmy o obozach pracy. Wszyscy górnicy są traktowani jak potencjalni przestępcy - alarmuje Waldemar
Sopata, szef „Solidarności” w PKW.
Sprawa dotyczy kontroli górników alkomatami. - Cała
zmiana, już po zakończeniu pracy, aby wyjść za bramę
musiała stanąć karnie w kolejce i każdy po kolei musiał
dmuchać w alkomat. Związki zawodowe nie są przeciwne kontrolom stanu trzeźwości pracowników, ale z
zastrzeżeniem, że muszą się one odbywać w sposób
nie uwłaczający ich godności. Tymczasem w naszym
koncernie te kontrole przyjmują formy paranoicznie. To
tak, jakby zarząd powiedział, że podejrzewa, iż większość górników pijana przychodzi do pracy lub pije w
pracy. To upokarzające i oburzające. To, że być może
w jakichś firmach prezesi przy alkoholu prowadzą rozmowy z kontrahentami, nie oznacza, że wszyscy piją
w pracy. Jestem ciekaw, czy we wszystkich firmach
w kraju kontrole trzeźwości odbywają się w taki sam
sposób jak w naszym koncernie - mówi szef „Solidarności” w spółce.
Jak podkreślają związkowcy, to nie są kontrole wyrywkowe, ale obejmujące całe zmiany. - Od pewnego
czasu się nasiliły i podejrzewamy, że może to mieć
związek z prowadzonym w PKW sporze zbiorowym,
w którym domagamy się podwyżek płac (10 proc. do
płacy zasadniczej), a także z tym, że publicznie informowaliśmy o pogarszającym się poziomie bezpieczeństwa pracy w PKW - dodaje Waldemar Sopata. - Nic
nam nie wiadomo, aby podczas tych nasilających się
już od wielu tygodni kontroli zatrzymano pracowników,
będących pod wpływem alkoholu. Mimo to, te kontrole są kontynuowane. Co ciekawe, taki upokarzający
sposób kontroli dotyczy wyłącznie pracowników dołowych.
- Zgadzamy się, że kontrola trzeźwości pracowników powinna być jednym z ważnych elementów
dbałości zarządu o poziom bezpieczeństwa pracy, ale
nie jedynym i nie najważniejszym. Naszym zdaniem
najważniejszym elementem dbałości o BHP jest przeznaczenie odpowiednich środków na inwestycje i na
wzrost poziomu zatrudnienia - podkreśla Waldemar
Sopata.
Sopata zwraca uwagę także na inny niepokojący
fakt. Otóż w 2010 roku w PKW nie uznano 22 wypadków jako zdarzeń zaistniałych w firmie. Są to czasami
sytuacje kuriozalne, gdyż wypadki zostały potwierdzone protokołem powypadkowym przez zespół powypadkowy.
A skutek dla pracownika jest taki, iż ma wypłacone jedynie 80 proc. wynagrodzenia z tytułu choroby, a
czas rekonwalescencji nie zalicza mu się do czasu pracy, ten czas będzie musiał odpracować przed pójściem
na emeryturę.
- Kontrole antyalkoholowe to pudrowanie rany.
Pracodawca chce za wszelką cenę udowodnić, że za
wzrost wypadkowości to nie on jest odpowiedzialny,
ale sami pracownicy – uważa Sopata.
jac

Rozmawiał: Jacek Srokowski

Polski Węgiel będzie jak Tauron?
Jeszcze przed świętami ma się zebrać zespół ds. konsolidacji górnictwa, na którym ma być rozważany kolejny wariant integracji branży węglowej - podała „Rzeczpospolita”.
„Rz” ujawniła wcześniej, że możliwe
jest przejęcie przez Węglokoks nie
tylko Katowickiego Holdingu Węglowego, ale w kolejnym etapie także
Kompanii Węglowej.
Choć resort gospodarki twierdzi,
że nie ma prac nad dołączeniem do
grupy Kompanii, to przyznaje, że dyskusja o konsolidacji trwa. Jak podaje

dziennik, możliwy jest też wariant realizacji modelu holdingowego opierający się na stworzeniu przez
Węglokoks, KHW i Kompanię nowej spółki zarządzającej, która pełniłaby docelowo określoną wcześniej rolę
integratora po wcześniejszym wniesieniu do niej akcji tych trzech spółek.
– Skarb Państwa wniósłby do niej

do 85 proc. swoich udziałów, powstałby
organizm na kształt Tauronu – tłumaczy
„Rz” osoba zbliżona do sprawy. Temu
modelowi jednak mniej chętni są związkowcy, bo uważają, że jego realizacja
byłaby bardziej skomplikowana. Jednak zdaniem Dominika Kolorza, szefa
śląsko-dąbrowskiej „S”, najważniejsze
jest, by do konsolidacji branży doszło,

bo silna grupa ma lepsze możliwości
inwestycyjne, zwiększa wartość (integracja trzech spółek stworzyłaby podmiot wart ok. 10 mld zł z przychodami
rzędu 16 mld zł rocznie, co plasowałoby
go w pierwszej dziesiątce największych
spółek wg Listy 500 „Rz”).
Według „Rz”, Węglokoks wskazywany na integratora branży szacuje,

że ze sprzedaży ok. 5 proc. akcji Polkomtelu pozyska ok. 700 mln zł. Te
pieniądze miałby wydać na akcje KHW
za 100 mln zł, za 200 mln zł objąć
obligacje holdingu zamienne na akcje
oraz odkupić jeszcze w tym roku od
Kompanii Hutę Łabędy, której wartość
szacowana jest na ok. 300 mln zł.
jac
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w skrócie
„BOGDANKA”

Przeciw
zmianom
w
statucie
Związki zawodowe działające w „Bog-

KW: Fiasko rozmów płacowych.

Czas na mediatora

Rozmowy płacowe w Kompanii Węglowej SA (KW) zakończyły się fiaskiem. Zarząd Spółki
odrzucił związkową propozycję stopniowego przyrostu wskaźnika wynagrodzeń do poziomu
10 procent w skali roku 2011 i nadal proponuje 3-procentowy wzrost z założeniem dalszych
rozmów w przypadku dobrej sytuacji ekonomicznej Kompanii.
Początkowo Zarząd KW proponował 3procentowy wzrost wskaźnika wynagrodzeń:
2,3 proc. miałoby zostać przeznaczone na
wyrównanie dysproporcji cenowych węgla
deputatowego pomiędzy poszczególnymi
kopalniami, a 0,7 proc. na tzw. motywacyjny
system wynagradzania - do dyspozycji
Zarządu i z przeznaczeniem dla kopalń,
które zrealizowały plan. Takie rozwiązanie
wywołało sprzeciw kompanijnych związków
zawodowych, które konsekwentnie domagają
się 10-procentowego wzrostu wskaźnika
wynagrodzeń, ale są skłonne do kompromisu.
Związkowcy chcieliby też rozłożenia procesu dochodzenia do jednolitej ceny węgla
na więcej etapów niż to proponuje Zarząd.
- Chodzi o to, by nie stracił na tym górnik
i żeby było to „zjadliwe” dla funduszu płac

- wyjaśnia przewodniczący kompanijnej
„Solidarności” Jarosław Grzesik.
Podczas ostatniej rundy rozmów strona społeczna zaproponowała, by wzrost w
skali pierwszego kwartału wyniósł 3 procent, w skali drugiego kwartału również
3 procent, a „brakującą” część żądanego
poziomu wskaźnika negocjować w drugim
półroczu z uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej Spółki. Zarząd odrzucił ten wariant i pozostał przy swoim dotychczasowym
zdaniu: 3-procentowy wzrost wskaźnika, a
rozmowy o wyższym wzroście tylko w przypadku dobrej sytuacji finansowej Kompanii.
Strona społeczna nie chce zaakceptować
rozwiązania proponowanego przez kierownictwo KW obawiając się, że 3-procentowa podwyżka okazałaby się ostateczna i
w drugiej połowie roku nikt z Zarządu nie

będzie miał ochoty na wznowienie rozmów o
„brakującej” części wskaźnika.
Stanowiska obydwu stron zostały zawarte w spisanym pod koniec rozmów protokole rozbieżności. Czas na mediacje, które
ma poprowadzić Jerzy Krynicki, adwokat
z Mikołowa, członek Okręgowej Rady Adwokackiej. - Działamy w dobrej wierze i
zaakceptowaliśmy kandydata Zarządu, choć
wcześniej pracodawca odrzucił naszych kandydatów: Bożenę Borys-Szopę, Dariusza
Trzcionkę i Andrzeja Sikorę - komentuje
Jarosław Grzesik.
O przebiegu mediacji i losach kompanijnej batalii płacowej będziemy informować na
stronie internetowej górniczej „Solidarności”:
www.solidarnoscgornicza.org.pl.

Analiza wyników
czy wstęp do likwidacji?
Plany zmniejszenia zatrudnienia i likwidacji części kopalni „Sośnica-Makoszowy”, o których napisał dziennik Rzeczpospolita, zelektryzowały załogę.
Związkowcy organizują masówki i informują, że planów likwidacji nie ma, ale
przezornie dodają, że do zamknięcia ruchu „Makoszowy” nie dopuszczą.
Zamieszanie wokół KWK „Sośnica-Makoszowy” to skutek uchwały Zarządu Kompanii Węglowej SA
(KW) powołującej zespół do analizy
słabego poziomu realizacji planów
techniczno-ekonomicznych w latach
2008-2010 i pierwszym kwartale
2011 roku.
Pierwsze zebranie zespołu powołanego przez Zarząd KW odbyło się 14
kwietnia i miało charakter organizacyjny. Wzięli w nim udział trzej związkowcy, bo rzutem na taśmę udało im
się wywalczyć status obserwatorów,
dzięki czemu prace nowego gremium
mają być bardziej przejrzyste.
- Celem zespołu nie jest likwidacja któregokolwiek ruchu, ale przyjrzenie się wynikom za ubiegłe lata i

zbadanie przyczyn takiego, a nie innego poziomu realizacji PTE - mówi
Ryszard Nadolski, przewodniczący
NSZZ „Solidarność” KWK „SośnicaMakoszowy”, uczestnik czwartkowego spotkania. - To nie oznacza,
że damy się uśpić czy podzielić.
Trzymamy rękę na pulsie i na bieżąco informujemy kolegów-górników o
rozwoju sytuacji. Jeśli sprawy rzeczywiście pójdą w złym kierunku, zaangażowanie załogi w obronę zakładu
będzie decydujące. Przypominam, że
gdyby nie załoga „Halemby”, rudzkiej
kopalni już by nie było - dodaje.
Do końca maja zespół ma przedstawić „plan naprawczy” dla KWK
„Sośnica-Makoszowy” na lata 20112015.

O pracach zespołu będziemy
informować
na
stronie internetowej górniczej „Solidarności”: www.
solidarnoscgornicza.org.pl.
Marek Jurkowski

Ryszard Nadolski, przewodniczący NSZZ „Solidarność” KWK „Sośnica-Makoszowy”. (fot. Marek Jurkowski, SG)
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dance” stanowczo sprzeciwiają się zmianom w statucie spółki, zaproponowanym
przez zarząd. Nowy statut spółki, który
ma być głosowany na majowym walnym Bogdanki. Ze statutu Bogdanki maja
zostać wykreślone zapisy dotyczące
uprawnień pracowników do wybierania
i odwoływania członków zarządu i rady
nadzorczej w Bogdance.
Związkowcy przekonują, że treść
wniosku o zmiany w statucie to łamanie
postanowienia Programu Motywacyjnego w Bogdance z 27 listopada 2008 r.,
który został przygotowany przed wprowadzeniem spółki na giełdę.
W dokumencie tym było zapisane, że
zachowane zostanie prawo załogi dotyczące wpływu na zarządzanie i decyzje
strategiczne spółki, w szczególności
prawo do wyboru pracowniczego wiceprezesa oraz dwóch członków rady nadzorczej.
Związkowcy podkreślają, że Program
Motywacyjny Lubelskiego Węgla jest rodzajem układu zbiorowego podpisanego
przez zarząd i związki zawodowe. Dlatego związkowcy uważają, że to złamanie
zasad współpracy przez pracodawcę.
Strona społeczna dała zarządowi czas do
21 kwietnia. Jeśli nie zmieni zdania, 22
kwietnia rozpoczną spór zbiorowy.

BRUKSELA

Pawlak: to odlot

– To jest odlot taki zupełny. Urzędnicy w
Brukseli nie widzą, co się dzieje na świecie – stwierdził wicepremier i minister
gospodarki Waldemar Pawlak, komentując plany UE dotyczące akcyzy związanej
z wartością energetyczną danego paliwa
oraz podatku węglowego zależnego od
tego, ile dany surowiec emituje CO2. Zdaniem wicepremiera obłożenie paliw kolejnymi opłatami sprawi, że Europa straci
konkurencyjność. Dodał, że od ministra
finansów oczekuje w kwestii akcyzy na
węgiel ulg, by energia i ciepło nie zdrożały.
Akcyza na węgiel będzie obowiązywać od przyszłego roku. Na wprowadzenie podatku od emisji (20 euro za tonę
dwutlenku, co ma dać unijnemu budżetowi
ok. 48,5 mld euro rocznie) Polska może
dostać czas przejściowy do 2023 r.

MG

Wydobycie spada

W pierwszych dwóch miesiącach
2011 roku węgla kamiennego wyniosło
11.145,3 tys. ton i było niższe niż w analogicznym okresie 2010 r. o 555,4 tys.
ton – wynika z informacji ministerstwa
gospodarki. Stan zapasów węgla kamiennego ogółem w kopalniach na koniec lutego 2011 roku wyniósł 3.019,6 tys. ton.
W porównaniu do stanu na koniec lutego
2010 r. był on niższy o 2.245,9 tys. ton.
Sprzedaż ogółem węgla kamiennego w
okresie styczeń-luty 2011 roku wyniosła
11.725,5 tys. ton i w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku była wyższa o 853,5 tys. ton. W okresie styczeńluty 2011 roku sprzedaż ogółem węgla do
celów energetycznych wyniosła 9.665,5
tys. ton (82,4 proc. sprzedaży węgla
ogółem) i była wyższa o 6,3 proc. niż w
analogicznym okresie 2010 roku. W tym
okresie sprzedaż węgla do koksowania
wyniosła 2.060,0 tys. ton i była wyższa
o 15,7 proc. niż w analogicznym okresie
2010 roku.
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Odnówmy oblicze „Solidarności”

23 lata temu wstępowałem do nielegalnych jeszcze struktur „Solidarności”. Wstępowałem do związku po to, by pomagać
ludziom. Wstąpiłem też dla jej nieskazitelnych wartości. Wartości, o których część z nas zapomniała. Dziś jest właściwy
czas, by odnowić „Solidarność”, odświeżyć jej wartości.
spadły o blisko 60 proc. i to w sytuacji gdy bezrobocie drastycznie
wzrasta.
Poważnym problemem ruchu
związkowego w Polsce jest ich atomizacja. Są zakłady pracy, gdzie
jest ponad 20 organizacji związkowych. Konkurujące między
sobą związki zawodowe są na rękę
pracodawcom. Nie ukrywajmy,
nie zjednoczymy ruchu związkowego, ale możemy jako „Solidarność” na nowo odgrywać w nim
przodującą rolę. Wszystkie działania na rzecz ludzi pracy mogą być
prowadzone w oparciu o postulaty
„Solidarności”. Jest to możliwe,
jeśli nie będziemy się zamykać na
współpracę z innymi związkami
zawodowymi. Przykład ostatniej
manifestacji górniczych związków
zawodowych to najlepszy na to dowód.

Na gwizdek i zawołanie

Manifestując swoje niezadowolenie z polityki rządu powinniśmy wysuwać jednocześnie własne postulaty. W mojej ocenie przyszedł czas, kiedy związek musi proponować pozytywne rozwiązania.
Żeby związek funkcjonował dobrze, musi rozpocząć porządki od
własnego podwórka.
16 lat temu Komisja Krajowa
„Solidarności” wbiła sobie samobója występując z zapytaniem do
Sądu Najwyższego, która organizacja zakładowa może pełnić rolę
partnera społecznego w przedsiębiorstwie wielozakładowym.
Za sprawą wyroku Sądu Najwyższego mamy dziś poważny problem w zakresie funkcjonowania
związków zawodowych.
Sami nie wiemy, która z jednostek związkowych ma pełnić
funkcję organizacji zakładowej w
stosunku do pracodawcy. Przez
to nawet „Solidarność” w dużych
przedsiębiorstwach się dzieliła,
bo czasami ważniejsze były partykularne interesy niektórych
działaczy związkowych. Dlatego
w mojej ocenie musimy wystąpić
o rewizję wyroku Sądu Najwyższego z 1995 r. po to, by wzmocnić
nasz związek.

Statut do poprawki

Nie mniejszym problemem
jest statut związku. Statut, który, założę się, że jest niezrozumiały nie tylko dla szeregowych
członków, ale i dla wielu działaczy funkcyjnych. Pierwszy statut
„Solidarności” składał się z 32
paragrafów i był bardzo prosty
i przejrzysty. Każdy wiedział jakie są prawa i obowiązki członka związku, dla wszystkich było
jasne, jakie są struktury naszego
związku. Obecnie statut jest księgą większą niż konstytucja Stanów Zjednoczonych łącznie z jej
załącznikami.
Liczę, że nasz Region będzie
inicjatorem zmian statutowych.
Takich zmian, które doprowadzą

do przejrzystości funkcjonowania
związku. Pojawia się także fundamentalne pytanie, czy „Solidarność” nie powinna dostosować
się pd względem organizacyjnym
do zmian jakie zaszły w Polsce po
1989 roku. Skoro mamy tylko 16
województw to nasuwa się pytanie czy związek stać na utrzymanie wszystkich struktur regionalnych. Mało tego, czy stać go na
utrzymanie wszystkich sekretariatów branżowych, bo niektóre z
nich liczą niewielu członków.
A bez tego nie będziemy w stanie zrealizować naszego zobowiązania wobec organizacji zakładowych, którym jest zmniejszenie
obciążenia składkowego dla organizacji zakładowych.
Jako nowy szef Regionu Śląsko-Dąbrowskiego uważam, że
to od nas powinien wypłynąć impuls do przeprowadzenia zmian
statutowych.
Jednym z bardzo ważnych elementów zmian statutowych powinna być kadencyjność zajmowanych funkcji. Przypomnę, że w
pierwotnym statucie „Solidarności” był zapis mówiący o tym, że
daną funkcję można sprawować
najwyżej dwie kadencje. Ta zmiana uważam, że jest konieczna, ale
powinna zostać przeprowadzona rozważnie, tak by, nie wylać
dziecka z kąpielą, czyli nie stracić
wartościowych działaczy z końcem pełnienia ich funkcji. Ale są
to zmiany niezbędne, bo bardzo
często łapiemy się na tzw. doświadczeniu związkowym, które
powoduje, że zbyt długo siedzimy
za biurkami. A jeżeli już nie udałoby się wprowadzić kadencyjności to przynajmniej powinniśmy
powrócić do zasady skutecznego
absolutorium. Ta instytucja zapewni, że nikt w swojej pracy nie

„zapuści brzucha”, nie sprzeniewierzy się zasadzie, że jesteśmy
dla ludzi.

Nie „przeciw”, tylko „za”

Czas też na zmianę jakościową w relacjach z władzą, ze stroną
pracodawców. Jeżeli protestujemy, to protestujemy zwykle przeciw, a przypomnę 1980 r., kiedy
to „Solidarność” wysunęła 21 postulatów. Manifestując swoje niezadowolenie z polityki rządu powinniśmy wysuwać jednocześnie
własne postulaty. W mojej ocenie
przyszedł czas, kiedy związek
musi proponować pozytywne rozwiązania. Już teraz mogę zadeklarować, że nasz Region wspólnie z
Komisją Krajową wystąpi z inicjatywą nowelizacji ustawy emerytalnej, tak, by uprawnieniami do
emerytur pomostowych objąć jak
najwięcej osób. Kolejnym z postulatów powinna być propozycja obniżenia akcyzy na paliwa i energię

elektryczną, bo drastyczny wzrost
nośników energii odbija się na
portfelach wszystkich Polaków,
a szczególnie tych najbiedniejszych.
Powinniśmy także wystąpić
z inicjatywą wprowadzenia trzeciej skali podatkowej. Jest czymś
nieuczciwym, że najbogatsi w tym
kraju zostali obdarowani obniżką
podatków o 16 proc., a najbiedniejsi, czyli przygniatająca większość społeczeństwa otrzymała
przy okazji zmian podatkowych
zaledwie 1 proc. Jest też czymś
niezrozumiałym, że osoby zarabiające powyżej 100 tys. złotych
rocznie nie opłacają składki zusowskiej. To budzi mój sprzeciw i
z tym postulatem również powinien wystąpić związek. Podobnie
jak powinniśmy wystąpić z postulatem o stały wskaźnik w ustawie
okołobudżetowej na walkę z bezrobociem, bo mamy sytuację, że
nakłady te w ostatnim tylko roku

Skuteczność
„Solidarności”
zależeć będzie także od własnej
siły merytorycznej. Powinniśmy
dążyć do tego, by wzmocnić nasz
dział ekspercki. Chciałbym, żeby
przy Regionie działała grupa szybkiego reagowania, która na gwizdek i zawołanie będzie tam, gdzie
zwalnia się naszych działaczy,
gdzie ludziom dzieje się krzywda.
Musimy przeprowadzić także
analizę funkcjonowania ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, bo ja sam nie wiem ile
jeszcze takich układów funkcjonuje. Ponadzakładowe układy to
skuteczny mechanizm gwarancji
praw pracowniczych. Powinniśmy
dążyć do tego, by tam gdzie jest to
możliwe układy takie były podpisywane ze stroną pracodawców.
Jako górnicy, którzy zostaliśmy
pozbawienie ponadzakładowego
układu 11 lat temu odczuwamy to
bardzo dotkliwie.
I jeszcze jedno jest bardzo
ważne. Musimy znaleźć skuteczny sposób komunikacji z młodymi ludźmi, bo nie dla wszystkich
młodych wartości „Solidarności”
sprzed 30 lat są dziś czytelne. Wierzę, że „Solidarność” jest wciąż na
tyle młoda, by podążać za duchem
czasu, nie gubiąc po drodze swych
pierwotnych wartości – nie ma
wolności bez „Solidarności”, nie
ma też godności bez „Solidarności”.
Dominik Kolorz
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Wywołali kryzys,
oszczędzają na pracownikach
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Ulicami Budapesztu przeszła kilkudziesięciotysięczna manifestacja związkowców z całej Europy, który wspólnie wyrazili swój sprzeciw wobec rosnącego bezrobocia, braku stabilizacji i pogłębiania się rozwarstwienia społecznego oraz
obciążania zwykłych pracowników skutkami kryzysu wywołanego przez instytucje finansowe i rządy.
Wśród
demonstrantów
było kilkuset członków NSZZ
„Solidarność”, w tym górnicy
z Sekcji Krajowej Górnictwa
Węgla Kamiennego „S”.
Manifestację zorganizowała Europejska Konfederacja
Związków Zawodowych.
Związkowcy przemaszerowali reprezentacyjną aleją
Andrássyego z Placu Bohaterów na Plac Oktogon gdzie
odbył się wiec protestacyjny. Tam wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność” Tadeusz Majchrowicz w krótkim wystąpieniu zaznaczył, że wobec
prób likwidacji europejskiego modelu socjalnego przez
rządy i w związku z przerzucaniem kosztów kryzysu
na zwykłych pracowników

na ulicach stolicy Węgier
nie mogło zabraknąć ludzi
„S”, związku zawodowego,
który 20 lat temu przyniósł
wolność Polsce i rozpoczął
przemiany w całej Europie
Środkowo-Wschodniej.
- „Solidarność”, tak jak
wszystkie związki, które
dziś tutaj manifestują, nie
zgadza się na to, aby pracownicy ponosili skutki
kryzysu, którego nie my
jesteśmy powodem. Nie
ma zgody „Solidarności” na
dalsze obciążanie pracowników kosztami kryzysu.
„Solidarność”, jak w roku
1980, jak w latach następnych, zawsze będzie bronić
ludzi pracy, zawsze będzie
bronić tych, którym dzieje
się krzywda - mówił Maj-

chrowicz do kilkudziesięciotysięcznego tłumu.
Miejscem protestu był Budapeszt, bo w stolicy Węgier,
kraju przewodzącego Unii
Europejskiej w pierwszym
półroczu 2011 roku, spotkali
się unijni ministrowie finansów, którzy mieli dyskutować
o sposobach łagodzenia skutków kryzysu. W drugim półroczu przewodnictwo obejmie Polska i to w Warszawie
odbywać się będą spotkania
europejskich przywódców.
Wiceprzewodniczący „S” Tadeusz Majchrowicz zaprosił
związkowców z całej Europy
do stolicy Polski, gdzie jesienią planowana jest podobna
manifestacja.
Marek Jurkowski

z

(fot. Marek Jurkowski, SG)
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Premier Donald Tusk zapowiada na łamach „Gazety Wyborczej” reformę emerytur górniczych.
„Po konsultacjach ze związkami
zawodowymi zracjonalizujemy
emerytury górnicze” - napisał Donald Tusk w jednym z cyklu materiałów dla „Gazety Wyborczej” na
temat planów rządu.
Dziś górnicy mogą na emeryturę odchodzić już po 25 latach pracy
pod ziemią (bez względu na wiek),
a każdy rok pracy liczy się im tak,
jakby pracowali 1,5-1,8 roku. Takie
uprawnienia górnicze związki za-

wodowe wywalczyły w lipcu 2005
r. Wtedy przeciw takiemu rozwiązaniu byli posłowie Platformy
Obywatelskiej, ale wtedy partia
Donalda Tuska była w opozycji.
Dziś jest przy władzy i wzięła się
za reformowanie systemu emerytalnego. Pierwszym krokiem były
emerytury pomostowe, a ostatnim
zmiany w Otwartych Funduszach
Emerytalnych.
Przy tej okazji na rząd Tuska

posypały się gromy. Leszek Balcerowicz pytał ministra finansów
Jacka Rostowskiego w trakcie publicznej debaty, dlaczego rząd nie
patrzy na ogromne wydatki, które
się wiążą z utrzymywaniem przywilejów górniczych i KRUS w obecnym kształcie.
Jednak powoli uprawnienia
emerytalne są ograniczane. Być
może jeszcze w kwietniu związkowcy i rząd podpiszą porozumienie

INICJATYWY

SEJM

Posłowie się poprawili!
Batalia przeciw opodatkowaniu wyrobisk górniczych, choć nie została jeszcze do końca
zakończona, to jednak dzięki aktywności górniczych związków zawodowych wydaje się,
że przyniesie sukces górnikom. Podczas drugiego czytania projektu ustawy Prawo geologiczne i górnicze posłowie zaproponowali, by poprawki zmierzające do nieopodatkowania
wyrobisk górniczych znalazły się w ustawie.
Trzy komisje - ochrony środowiska, gospodarki oraz samorządowa, pracujące w Sejmie nad zmianami, zbiorą się
raz jeszcze, by zaopiniować je przed głosowaniami.
Nowelizacja Prawa geologiczne i górnicze wygląda jak
jazda na rollercosterze. Najpierw rząd PO proponuje zapis
zmierzający do nieopodatkowania wyrobisk górniczych.
Później posłowie Platformy przy wsparciu kilku innych klubów opowiadają się – podczas pierwszego czytania ustawy
– za wyrzuceniem tego zapisu. Na drugim czytaniu przepis
wraca do ustawy, zgodnie z rządowymi propozycjami.
Poseł Danuta Pietraszewska z PO, która podczas
pierwszego czytania projektu ustawy zaproponowała wyrzucenie zapisu o nieopodatkowaniu wyrobisk górniczych,
by samorządy mogły czerpać dodatkowe korzyści z górnictwa musiała przełknąć gorycz porażki, ale nie omieszkała
zauważyć: „lobby górnicze w sposób bezprecedensowy
okłamuje opinię publiczną i manipuluje nią, szczególnie w
środowisku górniczym, zastraszając, że podatek od nieruchomości podniesie ceny węgla, obniży wynagrodzenie
górników, zlikwiduje wiele miejsc pracy, spowoduje upadek górnictwa.”.
Jednak jej kolega klubowy poseł sprawozdawca Jan
Rzymełka zaproponował w imieniu klubu PO powrót do
pierwotnych zapisów.
− Nie powinniśmy tu regulować bardzo trudnych
spraw finansowych, dlatego odchodzimy od uregulowania tej sprawy, zostawiamy ją taką, jaka jest dzisiaj.
Liczymy jednak na to, że w Prawie budowlanym będą
dobre definicje określające, czym jest budowla, co podlega, a co nie podlega opodatkowaniu na rzecz gminy
– stwierdził poseł Rzymełka.
Za powrotem do wersji rządowej opowiedzieli się posłowie z klubów, które w pierwszym czytaniu poparły poprawkę posłanki Pietraszewskiej: SLD, PSL, PJN. No i PiS,
który od początku był jej przeciwny.
Całkiem sensowny kompromis „górniczo-samorządowy” zaproponował poseł Adam Gawęda z PJN, który

o dłuższej pracy służb mundurowych. Specjalny zespół rządowozwiązkowy właśnie kończy pracę.
I wygląda na to, że porozumienie
zostanie podpisane.
Czy to oznacza, że następni w
kolejce są górnicy? Przedstawiciele
rządu niechętnie wypowiadają się
zarówno terminów, jak i propozycji, jakie w zakresie emerytur górniczych ma rząd Donalda Tuska.
− W związku z tym, że konsultacje

zakłada inny niż do tej pory podział opłaty eksploatacyjnej. Według Gawędy 10 proc. opłaty miałoby trafiać do
NFOŚiGW, a 90 proc. bezpośrednio do kas samorządów
(teraz 40 proc. tego podatku otrzymuje NFOŚ a 60 proc.
gmina - przyp. red).
Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa oszacowała na
podstawie ankiet ze spółek węglowych obciążenie z tytułu
podatku od wyrobisk górniczych. Gdyby górnictwo węgla
kamiennego zostało objęte podatkiem od wyrobisk górniczych - oznaczałoby to jego obciążenie w wysokości 1 mld
428 mln zł, liczone wraz z odsetkami.
- Zachowanie posłów podczas drugiego czytania projektu ustawy wydaje się jak najbardziej racjonalne. Mam
nadzieję, że podczas trzeciego czytania, jak i w trakcie
głosowania plenarnego nie wydarzy się nic zaskakującego – komentuje Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej
„Solidarności”.
Jacek Srokowski

ze związkami zawodowymi w sprawie
racjonalizacji emerytur górniczych i
rolniczych jeszcze się nie rozpoczęły
trudno mówić o konkretnych rozwiązaniach jakie zostaną wypracowane
- Izabela Paluch z Centrum Informacyjnego Rządu.
Nadal więc termin „zracjonalizut
jemy” jest tajemniczym hasłem. Ale
w
jedno jest pewne nie oznacza on niczego dobrego dla górników.
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Akcja na rzecz węgla
Lobby antywęglowe promuje przemysł konkurencyjny dla węgla i nie pozwala na rzeczową dyskusję
w tej sprawie. Dlatego rozpoczynamy akcję: „Stop
światowej kampanii antywęglowej”.
Pod koniec stycznia Rada Sekretariatu
Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” (SGiE) zainicjowała akcję „Stop
światowej kampanii antywęglowej”.
- Protestujemy przeciwko wpływaniu na światowe i europejskie centrale
związkowe antywęglowych organizacji
lobbystycznych - czytamy w przyjętym
wówczas stanowisku SGiE. Patronat
nad akcją objęła Komisja Krajowa „S”
(KK), a na jesień zaplanowano międzynarodową konferencję dotyczącą
konsekwencji wprowadzenia w życie
unijnego Pakietu Klimatycznego.
Podstawowe założenia akcji „Stop
światowej kampanii antywęglowej”
zawarte są w dokumencie przyjętym
przez Radę SGiE: - Opowiadamy się za
ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem kopalin, ale protestujemy
przeciwko wpływaniu na światowe i
europejskie centrale związkowe antywęglowych organizacji lobbystycznych.
Propaganda antywęglowa udzieliła się
związkowcom i politykom, dlatego od
wielu miesięcy staramy się jako Związek
Zawodowy „Solidarność” przedstawić
swoje racje europejskim i światowym
centralom związków zawodowych,
związkom pracodawców i politykom.
Niestety, lobby antywęglowe promuje
przede wszystkim przemysł konkurencyjny dla węgla i nie pozwala na rzeczową dyskusję w tej sprawie. Zdarza
się, że na międzynarodowych konferencjach związkowych oraz konferencjach
organizowanych przez inne instytucje
podczas naszych wystąpień odbierany
jest nam głos. Dlatego, nie oglądając się
na lobbystów konkurencyjnych techno-

logii, rozpoczynamy akcję: „Stop
światowej kampanii antywęglowej”.
Inicjatywę SGiE poparła Komisja
Krajowa Związku. Przewodniczący KK
Piotr Duda mówił w jednym z marcowych numerów Tygodnika Solidarność:
- Ta kampania prowęglowa jest
bardzo pozytywna i należy ją wspierać. Poprzez tę akcję chcemy pokazać, że paliwo, jakim jest węgiel, może
pozostawać w symbiozie z ekologią
i nie musi zatruwać środowiska naturalnego. Nasze przedsięwzięcie ma
bezpośredni związek z problemami
spowodowanymi wprowadzeniem unijnego pakietu klimatycznego. Ci, którzy
za wszelką cenę chcą wyeliminować
węgiel, nie tylko z europejskiego, ale i
ze światowego rynku, robią wszystko,
by to zamierzenie się powiodło. Absolutnie, nie dlatego, że są tacy proekologiczni. To jest jeden wielki biznes.
Węgiel stanowi dla nich wielką konkurencję. My musimy za wszelką cenę
obronić węgiel, bo chcemy, by w niedługiej perspektywie ten surowiec służył nie tylko jako paliwo energetyczne,
ale także ekologiczne.
W ostatnim czasie akcja zyskała
oficjalne logo, które odtąd towarzyszyć
będzie wszystkim działaniom podejmowanym w jej ramach. Jak zapowiedział
Piotr Duda, jesienią odbędzie się duża
międzynarodowa konferencja dotycząca skutków wprowadzenia w życie
unijnego Pakietu Klimatycznego.
mj
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Zwykły człowiek,
niezwykły prezydent
Bożena Borys-Szopa, była Minister w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w rocznicę katastrofy smoleńskiej dzieli się z nami swoimi wspomnieniami z czasów współpracy z śp. Prezydentem Kaczyńskim.
W rocznicę tragedii narodowej
odżyły we mnie wszystkie wspomnienia związane z moim pobytem
w Pałacu Prezydenckim, współpracy
z Prezydentem Lechem Kaczyńskim i
z Panią Prezydentową, przyjaciółmi z
Kancelarii i spoza niej, bo wśród 96
ofiar katastrofy było wiele osób mi
bliskich.
Nie jest łatwo o tym mówić, bo są
to dla mnie bardzo osobiste przeżycia.
Wciąż trudno mi się pogodzić z tym
co się stało. Uważam, że samolot, na
pokładzie którego był Prezydent i wiele znakomitości życia publicznego nie
powinien się rozbić, nie miał prawa się
rozbić. Tak jak wielu Polaków, tak i jak
mam setki pytań, na które nie znajduję odpowiedzi, ale ta rana jest zbyt
bolesna, żeby wgłębiać się bardziej w
niejasności związane z katastrofą samolotu prezydenckiego Tu-154.
W tych chwilach wolę się koncentrować na pozytywnych emocjach i
wspomnieniach.
Lecha Kaczyńskiego wspominam ciepło poprzez pryzmat całej
jego drogi życiowej, bo przecież był
człowiekiem „Solidarności”, pełnił w
niej funkcję wiceprzewodniczącego
Komisji Krajowej. I nawet kiedy był
prezesem Najwyższej Izby Kontroli,
ministrem sprawiedliwości ja zawsze
postrzegałam go jako człowieka „Solidarności”.
Praca z Prezydentem Lechem
Kaczyńskim była dla mnie ogromnym zaszczytem. Nigdy nie spotkałam osoby, która piastując wysokie
stanowisko urzędowe, tak wnikliwie
interesowałaby się pracą swoich podwładnych. A przecież mówimy o Prezydencie Rzeczpospolitej. Był zainteresowany nie tylko sprawami dużej
wagi państwowej, ale też wydawałoby
się mniej znaczącymi, jak upadłość
małego zakładu, gdzieś na drugim
krańcu Polski.
Pamiętam, jak Prezydent wysłał
mnie razem z Pawłem Wypychem i
Andrzejem Dudą do niewielkiej miejscowości pod Zgorzelcem, gdyż pracownicy miejscowej huty szkła napisali do Prezydenta rozpaczliwy list z
prośbą o pomoc, bo zakład porzucił
pracodawca i ludzie nie wiedzieli co z
nimi dalej będzie. Na ile potrafiliśmy,
na tyle tym ludziom pomogliśmy, ale

pamiętam, że Pan Prezydent jeszcze
przed naszym powrotem do Warszawy dzwonił i dopytywał nas o szczegóły wizyty.
Równie wiele wrażliwości Pan
Prezydent i Pani Prezydentowa okazywali na to co działo się na Śląsku,
w górnictwie. Wspomnę tylko o katastrofie w kopalni „Halemba”. Razem
z Władkiem Stasiakiem byliśmy na
miejscu wypadku i na bieżąco relacjonowaliśmy wszystko Prezydentowi, to była nieustanna rozmowa. Para
Prezydencka niedługo po tej tragedii
podjęła decyzję, by zorganizować rodzinom ofiar pobyt w Pałacyku Prezydenckim w Wiśle. Nigdzie w mediach
nie ukazała się na ten temat informacja, bo Prezydentowi zależało na tym,
by nikt nie nękał rodzin. Dziś, w rocznicę katastrofy smoleńskiej jeszcze
lepiej rozumiem sens tego wspólnego
pobytu, wspólnego cierpienia, ale też
wspólnego zrozumienia.
Lech Kaczyński był niezwykłym
prezydentem, bo jednocześnie był
zwykłym człowiekiem, niezwykle
wrażliwym na cierpienie ludzi.
Prezydentura Lecha Kaczyńskiego
nie była zwykłą służbą państwową, wypełnioną oficjalnymi ceremoniałami.
To była ciężka praca dla ludzi, dla zwykłych ludzi. Prezydent w rozmowach
ze mną bardzo często koncentrował
się na sprawach społecznych. Szczególnym jego zainteresowaniem cieszyły się sprawy środowiska górniczego.
Podczas tych rozmów pytał ile zarabia
zwykły górnik, jak wyglądają jego warunki pracy. Czasami zastanawiałam
się po co mu była ta cała wiedza. Taki
już był, chciał wiedzieć jak najwięcej,
chciał być możliwie najlepiej przygotowanym do każdej rozmowy.
I nieraz wielce mnie zaskakiwał,
choćby na krótko przed katastrofą.
Pamiętam naszą wizytę na Śląsku
związaną z nadaniem orderu Orła
Białego Henrykowi Sławikowi, osobie niezwykle zasłużonej dla Śląska,
uczestnik trzech powstań śląskich. W
czasie wojny Sławik organizował pomoc polskim uchodźcom (w tym Żydom), którzy znaleźli się na Węgrzech.
Wydawało mi się, że wiem o Sławiku
dość wiele i to ja przygotowywałam
Panu Prezydentowi główne tezy wystąpienia podczas spotkania polsko-

węgierskiego. I ku mojemu zaskoczeniu podczas swojego wystąpienia
mówił o faktach, które były dla mnie
zupełnie nieznane, choć przeczytałam na temat Sławika sporo książek.
Zawsze zastanawiałam się jak on to
robi i kiedy, bo przecież nieraz pracowaliśmy do późnej nocy.
Zawsze podziwiałam Lecha Kaczyńskiego za jego mądre i wyważone wypowiedzi. Swoich wystąpień
nigdy nie miał spisanych na kartce,
był przy tym tak bardzo przekonywający. To było czuć, że sprawy o których
mówi są mu bliskie, zna je doskonale, ale jednocześnie nie starał się być
ekspertem od wszystkiego. Potrafił
słuchać i to wszystkich, od ekonomistów, prawników po zwykłych pracowników. Słuchał ich w ogromnym
skupieniu, by na końcu wypracować
własne wnioski. To zresztą było widać
podczas konferencji prasowych, często organizowanych ad hoc.
Podziwiałam Lecha Kaczyńskiego
za jego mądrość, ale także za wysoką
kulturę osobistą. Prezydent był niezwykle szarmancki, można powiedzieć, że był dżentelmenem starej
daty. Nigdy nie usiadł dopóki stała w
jego otoczeniu choćby jedna kobieta.
Tym ujmował nas, kobiety pracujące
w jego kancelarii, choć nieraz stwarzał
nam kłopotliwe sytuacje, bowiem potrafił złamać protokół dyplomatyczny
tylko po to, by okazać szacunek dla
kobiet. Jednocześnie Lech Kaczyński był kochającym mężem, czego nie
dało się ukryć w relacjach Prezydenta
z Panią Prezydentową. Ta atmosfera
rodzinna udzielała się nam wszystkim. Wszyscy czuliśmy w Pałacu Prezydenckim atmosferę ciepła rodzinnego. Wszystko to zmieniło się nagle,
wiosną ubiegłego roku, gdy w Pałacu
pojawiły się trumny Pary Prezydenckiej i naszych przyjaciół z Kancelarii.
Nagle ten nasz dom, stał się domem
wielu tysięcy Polaków. To były bardzo
ciężkie chwile, ale nie zapomnę chwili
kiedy przed Pałacem zagrała orkiestra górnicza oddając hołd Parze Prezydenckiej. Nam wszystkim w Pałacu
zrobiło się cieplej. Górnicy tak pięknie zagrali, iż jestem pewna, że moi
Przyjaciele także ich usłyszeli...
not. jac

Pamiętamy!

10 kwietnia 2010 roku doszło do jednej z największych tragedii w historii Polski: pod Smoleńskiem rozbił się rządowy samolot z prezydentem
Lechem Kaczyńskim i 95 innymi osobami na pokładzie. Wszyscy pasażerowie zginęli. Delegacja zmierzała do Katynia na obchody 70. rocznicy eksterminacji polskiej elity wojskowej i intelektualnej przez radziecką
bezpiekę. Górnicy z NSZZ „Solidarność” uczcili ofiary katastrofy m.in.
uczestnicząc we mszy świętej odprawionej na Wawelu pod przewodnictwem kardynała Stanisława Dziwisza
W rocznicowych uroczystościach na Wawelu uczestniczyła kilkusetosobowa grupa związkowców z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, wraz z
pocztami sztandarowymi. Władze Regionu reprezentowali przewodniczący Dominik Kolorz i jego zastępca Mirosław Truchan.
– Przyjechaliśmy na Wawel, by uczcić pamięć pary prezydenckiej i
pozostałych ofiar katastrofy smoleńskiej. Prezydent Lech Kaczyński był
człowiekiem „Solidarności” i wielkim przyjacielem związku, bronił praw

zwykłych pracowników. Myślał i czuł, jak związkowiec – mówi Dominik
Kolorz.

***
10 kwietnia w Kościele pw. NMPMK (Na Górce) w Jastrzębiu Zdroju
z inicjatywy „Solidarności” z kopalni Jas-Mos odprawiona została msza
święta w intencji tragicznie zmarłej pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich oraz wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej.
Po nabożeństwie odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej
tablicy, poświęconej Marii i Lechowi Kaczyńskiemu, prezydentowi RP
na uchodźctwie Ryszardowi Kaczorowskiemu, marszałkowi Sejmu Maciejowi Płażyńskiemu i opozycyjnej działaczce Annie Walentynowicz.
– Fundując tę tablicę, pragnęliśmy upamiętnić ofiary katastrofy smoleńskiej – powiedział Andrzej Ciok, przewodniczący Solidarności w kopalni
Jas-Mos.
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S
Guru węglowego transportu
w
60 lat „Węglokoksu”

Jubileusz 60-lecia eksportera polskiego węgla to okazja, by zaprezentować sylwetki niektórych z osób, które tworzyły
dorobek tejże znaczącej dla polskiego górnictwa firmy. W tym numerze prezentujemy postać Bogdana Krztonia, byłego
szefa działu transportu katowickiej firmy.

Bogdan Krztoń to postać nietuzinkowa – mówią jego
przyjaciele. Dziś, choć kondycja
fizyczna czasami odmawia posłuszeństwa potrafi nadal w trafny sposób diagnozować aktualne
problemy nie tylko swojej dawnej
firmy, ale i całej branży. W trakcie
swojej długoletniej kariery zawodowej poznał bowiem doskonale wszelkie meandry górniczego
świata.
Pan Bogdan rozpoczął pracę w
Węglokoksie w 1967 roku. Nie była
to jego pierwsza praca. Wcześniej
był zatrudniony w Najwyższej Izbie
Kontroli w rodzinnym Krakowie.
− Po sześciu latach spędzonych w Izbie miałem dość tej pracy, mimo że miałem wspaniałego
szefa – wspomina.

Z Krakowa na Śląsk

Przeprowadzkę na Śląsk wymusiła w pewien sposób żona
Pana Bogdana, Karina, Ślązaczka
z krwi i kości. Pani Karina trenowała siatkówkę, ale jak to bywa
w życiu sportowców, czasem jest
to życie na walizkach. Z Krakowa trafiła do Kolejarza Katowice
(niegdyś była to świetna drużyna
siatkarska). Klub przydzielił jej
kawalerkę w Katowicach o metrażu zaledwie 24 mkw.
− Ale było swoje, więc nie zastanawialiśmy się długo, skorzystaliśmy z propozycji.
Dla Pana Bogdana stało się
oczywiste, że będzie musiał znaleźć nową pracę na Śląsku. I jak
to często w życiu bywa, o przyszłej
karierze zawodowej zdecydował
przypadek. Jadąc do przyszłych
teściów, którzy mieszkali w Radlinie, podczas przesiadki w Katowicach wpadł mu do ręki „Dziennik
Zachodni”, a w nim znalazł ogłoszenie: „Węglokoks poszukuje
ekonomistów do pracy”.
− Zapytałem na Dworcu, gdzie
jest ulica Armii Czerwonej (tak się
niegdyś nazywała Aleja Korfantego - red.). Usłyszałem, że tuż obok.
Dopiero po jakimś czasie okazało

się, że siedziba Węglokoksu znajdowała się na drugim końcu ulicy,
tuż pod Wełnowcem (obecnie jest
to siedziba sądu - red.). Nawściekałem się przez to co niemiara, bo
mi pociąg uciekł, ale za to miałem
nową pracę.
Pan Bogdan trafił do działu
ekonomicznego. Był bowiem absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W pierwszym
dniu pracy spotkało go niemiłe
rozczarowanie, bo zamiast wyższej pensji niż w poprzedniej pracy dostało to samo wynagrodzenie.
− Trochę z winy mojego szefa,
który strasznie się jąkał. Notabene, był to wspaniały człowiek.
Zanim jednak coś powiedział,
szef kadr wpisał mi do umowy
2400 zł i tak zostałem z tą pensją
na przyszłe cztery lata. Dziś się z
tego śmieję, ale wtedy nie było mi
do śmiechu. Na resztę nie miałem
co narzekać. Byłem w firmie obcy,
ale zostałem przyjęty niezwykle
ciepło, bo Węglokoks to była firma mocno zintegrowana, w której
ludzie byli dla siebie niezwykle
życzliwi.
Pan Bogdan był jedną z tych
osób, które doskonale znały mechanizmy rządzące gospodarką
wolnorynkową. Jako jeden z niewielu studentów w kraju napisał
pracę dyplomową na temat reklamy w handlu zagranicznym,
mimo oporów ze strony wielu wykładowców.
− Ta wiedza bardzo mi się
przydała w pracy, bo przez krótki
moment zajmowałem się także reklamą – wspomina Pan Bogdan.

Reklama dźwignią handlu

Węglokoks posiadał gadżety
reklamowe, w tym jeden dość specyficzny. Były nim papierosy pod
marką Węglokoks (w istocie były
to Carmeny).
−
Krakowskie papierosy
były na rynku deficytowym towarem i my także mieliśmy problemy z ich nabyciem, ale okazało

się, że szefem technicznym zakładów tytoniowych był mój kolega
ze studiów. Po znajomości udało
mi się zdobyć papierosy przez co
moje notowania w firmie wyraźnie wzrosły.
Z papierosami wiąże się historia, z której do dziś śmieje się Pan
Bogdan. Otóż, jadąc pociągiem
do Warszawy jedna z pasażerek
zainteresowała się specyficznymi
papierosami.
− Zapytała mnie co to za papierosy, gdyż pierwszy raz się z nimi
spotyka. Z głupia frant postanowiłem sobie zażartować i
powiedziałem, że nasi chemicy stworzyli je w wyniku
destylacji węgla i koksu i
wyszła substancja podobna
do tytoniu. Pani w to uwierzyła i to tak głęboko, że
kiedy chciałem ją wyprowadzić z błędu, mówiąc, że
to zwykłe Carmeny, była i
tak świecie przekonana, że
z tą destylacją to prawda
– z uśmiechem wraca do tej
historii Pan Bogdan.
Praca w dziale ekonomicznym była drobnym epizodem, bo trwała zaledwie sześć
miesięcy. Z ekonomicznego trafił
do działu transportowego. I tak
powoli piął się do góry od referenta, przez kierownika sekcji, po
zastępcę kierownika działu transportu aż do 1975 roku.
W tym czasie zwolniło się stanowisko kierownika działu, bo
dotychczasowy jego szef został
oddelegowany na placówkę zagraniczną.
− Nie miałem żadnych wątpliwości, że to stanowisko przypadnie poprzedniemu kierownikowi,
który po pięciu latach pobytu we
Francji wracał do Polski. Mało
tego, był trzykrotnym sekretarzem komitetu zakładowego
PZPR, a ja byłem bezpartyjny.

No, ale stało się coś czego pan
Bogdan nie przewidział, że to
właśnie jemu przypadnie to stanowisko.
− Panie Bogdanie, sprawdził
się Pan doskonale – usłyszałem
od przełożonych.
Praca w Węglokoksie, wbrew
pozorom, była prawdziwą orką na
ugorze, zwłaszcza kiedy stało się
na czele pionu transportowego.
− Każdego dnia wywoziliśmy
z naszych kopalń 150 tys. ton
węgla, który trafiał do kilkudziesięciu krajów w świecie. To był

naprawdę ciężki kawałek chleba,
zwłaszcza, że nie mieliśmy tych
wszystkich usprawnień, jakie
są dziś, internetu, telefonów komórkowych. Na rozmowę błyskawiczną z Niemcami czekało się
czasami trzy godziny, a ten czas
ważył istotnie na całym procesie
logistycznym.
Pan Bogdan wspomina, że
czasami stawał w obliczu sytuacji
krytycznych np. wtedy gdy statek
z węglem do Pakistanu zapalił się
w porcie w Hamburgu.

Z szacunkiem do górnika

Największą wartością firmy,
jak podkreśla Pan Bogdan, byli
zawsze ludzie.
- Na drugim piętrze mieliśmy stół pinpongowy, na którym

Z dziejów Węglokoksu
W pierwszych latach swej działalności CHZ Węglokoks
eksportowała rocznie 24-26 mln ton węgla kamiennego,
z czego większą część stanowiły wysyłki do krajów określanych wówczas mianem socjalistycznych (tj. Związku
Radzieckiego oraz innych krajów dawnej RWPG). W tym
okresie dochodzi do dość znacznego spadku dostaw
węgla do krajów zachodnich, co było wynikiem zarówno
rosnącego znaczenia ropy naftowej, jak też nasilania się
protekcjonistycznej polityki ze strony państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, dążących do
maksymalnej ochrony interesów własnego przemysłu
węglowego.
W latach 1951-1955 CHZ Węglokoks sprzedawał na
rynkach zachodnich tylko 6-8 mln ton węgla kamiennego,

pogrywaliśmy sobie od czasu do
czasu, ale to nie znaczy, że nie
było tu dyscypliny. Była i to wcale
nie wymuszona. Każdy wiedział
co do niego należy i wykonywał to
co do niego należało najlepiej jak
umiał.
Bogdan Krztoń był świetnym
szefem działu transportu, co potwierdzi niejeden jego pracownik.
Miał jednak swoje zasady.
- Ktokolwiek podejmował u
mnie pracę w dziale musiał na
stażu przepracować krótki okres i
w kopalni i w porcie. Zawsze starałem się podkreślać swoim
ludziom, że choćby każdy z
nich miał pięć fakultetów to
i tak pracują w Węglokoksie
tylko dlatego, że górnik wydobywa węgiel z dołu kopalni. Więc jak ich wysyłałem do
kopalni to do takiej, w której
poczują w pełni specyfikę tej
pracy. Tak było np. w dawnym Gotwaldzie, gdzie ściany były wyjątkowo niskie.
Bogdan Krztoń zakończył pracę pracę w Węglokoksie w 2000 r., ale jeszcze przez
kilka lat był wziętym konsultantem w zakresie górnictwa, a
zwłaszcza transportu węgla. Do
swoich osiągnięć zawodowych
podchodzi z dystansem, ale jedno
co podkreśla, to fakt, że w istotny
sposób udało mu się sfeminizować Węglokoks.
− Kiedy obejmowałem swój
dział pracowało w nim 10 proc.
kobiet, a gdy z niego odchodziłem
kobiety stanowiły już połowę załogi. Kompetencje są po obu stronach, nie są przypisane tylko do
mężczyzn – twierdzi.
I właśnie za to podejście, jak
na górniczą firmę nieszablonowe,
Pan Bogdan wciąż jest ogromnie
lubiany w Węglokoksie.
Jacek Srokowski

(cz. 2)

podczas gdy w okresie 1948-1950 jego wysyłki kształtowały się na poziomie 11-13 mln ton.
Druga połowa lat 50. przynosi jeszcze większe pogorszenie klimatu dla eksportu polskiego węgla. Obok bowiem coraz skuteczniejszej ekspansji taniej ropy naftowej
na rynkach krajów zachodnich, na rynku wewnętrznym
Polski następuje silny wzrost zapotrzebowania na węgiel,
co powoduje znaczne ograniczenie jego podaży na eksport. W rezultacie wysyłka do odbiorców zagranicznych
gwałtownie spada i w roku 1956 eksport węgla wynosi
już tylko 19,3 mln ton, a rok później obniża się nawet do
13,4 mln ton. W latach następnych, aż do roku 1963 następuje jego stabilizacja na poziomie 16 do 17,5 mln ton.
cdn
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Solidarni z Knurowa
w hołdzie papieżowi
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Po raz szósty knurowscy biegacze wyruszyli na
trasę pielgrzymki biegowej pod patronatem NSZZ
„Solidarność” KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch
„Knurów”, aby 2 kwietnia, w rocznicę śmierci
Jana Pawła II przebyć dystans 120 kilometrów ze
swojego miasta do Wadowic i dalej - do Krakowa.
Lekkoatleci odwiedzili też sanktuarium w Kalwarii
Zebrzydowskiej. Sztafetę zorganizował Klub Biegacza Endurance Solidarni Knurów.
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Szósta edycja papieskiej pielgrzymki biegowej to zasługa
wszystkich jej uczestników, ale
przede wszystkim pomysłodawcy Jerzego Wrońskiego oraz Czesława Kostrzaka, wielokrotnego
maratończyka, członka Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność”
KWK
„Knurów-Szczygłowice”
Ruch „Knurów”, faktycznego organizatora imprezy.
Tegoroczne zmagania biegaczy rozpoczęły się tradycyjnie,
w cechowni knurowskiej kopalni, gdzie przy tablicy papieskiej
ufundowanej przez zakładową
„Solidarność” odbyła się krótka
uroczystość połączona z błogosławieństwem udzielonym przez
proboszcza miejscowej parafii.
Następnie 9-osobowa sztafeta
wyruszyła przez Mikołów, Tychy, Oświęcim i Zator do Wadowic. Tam pielgrzymi uczcili
Jana Pawła II składając kwiaty
pod pomnikiem najsłynniejsze-

go wadowiczanina, a następnie
wyruszyli w kierunku Kalwarii
Zebrzydowskiej. Niezwykle wymagająca, górzysta trasa okazała
się wyzwaniem, po którym przyszedł czas na krótki odpoczynek.
Ostatnim etapem trasy był odcinek Kalwaria-Skawina-Kraków,
a najważniejszym wydarzeniem
dnia - wielka uroczystość przed
siedzibą krakowskiej kurii przy
ulicy Franciszkańskiej. Tam
knurowscy lekkoatleci dotarli na
czas i o godz. 21.37 wśród tysięcy
wiernych oddali hołd papieżowi,
który zawsze wspierał „Solidarność”, a w swoich encyklikach
podkreślał rolę szacunku dla
ludzkiej pracy.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z biegu na stronie internetowej górniczej „Solidarności”:
www.solidarnoscgornicza.org.pl
(dział W naszym obiektywie).

krzyżówka

MJ

Papieska beatyfikacja
z udziałem „S”
Dobiegł końca proces beatyfikacyjny Jana Pawła II. Ogłoszenie
polskiego papieża błogosławionym Kościoła katolickiego nastąpi 1
maja w Watykanie. Szacuje się, że na uroczystościach w Rzymie pojawi się kilkaset tysięcy osób, w tym kilkadziesiąt tysięcy Polaków.
Będą wśród nich członkowie NSZZ „Solidarność”, związku zawodowego działającego w oparciu o społeczną naukę Kościoła, z którym
papież-Polak otwarcie sympatyzował.
- To dla Związku bardzo ważna chwila. Na ile jest to możliwe chcemy
pomóc w zorganizowaniu wyjazdów
do Rzymu, żeby jak najwięcej naszych członków mogło uczestniczyć
w uroczystościach w Rzymie - mówi
Piotr Duda przewodniczący Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność”. - Jak
każdy Polak mam bardzo osobisty
stosunek do Karola Wojtyły. Gdy
został papieżem, miałem szesnaście
lat. Jego mądrość, dobroć i nauki
towarzyszyły mi przez całe dorosłe
życie. Mój rodzinny Śląsk, górnicy, w
słowa Jana Pawła II wsłuchiwali się
zawsze ze szczególnym skupieniem.
Mi w pamięć zapadły zwłaszcza słowa Ojca Świętego wypowiedziane na
spotkaniu z „Solidarnością” w 2003
roku. Papież mówił wtedy że władza
przechodzi z rąk do rąk, ale pracownicy zawsze będą oczekiwać od „Solidarności” pomocy w obronie ich

słusznych praw - wspomina Duda.
W organizacji wyjazdu zarządy
regionów i sekretariaty branżowe korzystają z pomocy profesjonalnych
biur podróży z Krakowa, Poznania
i Białegostoku. Specjalny pociąg
pielgrzymkowy „Popiełuszko” zorganizowała Sekcja Krajowa Kolejarzy
NSZZ „Solidarność” wraz z Duszpasterstwem Ludzi Pracy Archidiecezji
Warszawskiej. W nocy z 29 na 30
kwietnia ze stacji Warszawa Gdańska
i Katowice wyjedzie nim do Rzymu
800 związkowców. Zainteresowanie
pociągiem było bardzo duże, wolnych miejsc od dawna nie ma.
Komisja Krajowa zaopatrzy wyjeżdżających członków „S” w jednakowe emblematy, dzięki czemu będą
oni rozpoznawalni w wielotysięcznym tłumie.
MJ

Rozwiązania 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 marcowej krzyżówce brzmi: „Półdebiuty dają półskutki”. Nagrody wylosowali: Katarzyna Maziarz z
Krzyżowic, Teodor Gebauer z Świętochłowic, Radosław Rakowicz z Gliwic. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.
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sport
Magda.
Mimo że coraz więcej Polek
trenuje piłkę nożną to jednak
piłka w wydaniu kobiecym to w
Polsce sport typowo amatorski.
Nawet piłkarki z ekstraligi, a tym
bardziej z klas niższych (są cztery
szczeble ligowe) nie mają co liczyć
na zawodowe kontrakty.
−
Niestety, grając w piłkę
nożną nie sposób się utrzymać,
choćby i na najwyższym poziomie. Może kiedyś to się zmieni.
Póki co, Magda największe
wsparcie finansowe otrzymuje
od sponsorów „Rodzice”. Jerzy
Knysak jest emerytowanym górnikiem kopalni „Brzeszcze”. W
przodkach przerobił 21 lat. Razem z żoną Anną szukają wsparcia dla Magdy gdzie tylko się da.
Jednym z niewielu miejsc gdzie

otrzymali pomoc finansową była
komisja zakładowa „Solidarności” w „Brzeszczach”.
Magda liczy, że dobrą grą w
reprezentacji Polski uda się jej
przebić w przyszłości do niemieckiej Bundesligi kobiet, która
jako jedna z niewielu lig w Europie jest sprofesjonalizowana.
Póki co, myśli o studiach na
AWF-ie, interesuje ją kierunek
trenerski oraz fizjoterapia.
−
Stąpam
twardo
po
ziemi. Chciałabym zdobyć wykształcenie i zawód, który niezależnie od mojej kariery sportowej pozwoli mi w przyszłości
zarobić na siebie – nie ukrywa
17-latka.
Jacek Srokowski
zdjęcia: Bogdan Kułakowski

Szacun dla Magdy
Piłka nożna powoli przestaje być dyscypliną sportu zarezerwowaną dla mężczyzn. Magdalena Knysak z górniczych Brzeszcz już
dawno udowodniła chłopakom z sąsiedztwa, że dziewczyna na
boisku to żaden obciach.
Magda trenuje piłkę nożną
od 2003 roku, czyli od czwartej
klasy szkoły podstawowej. Dziś
już może pochwalić się kilkoma
występami w reprezentacji Polski juniorek.
− Zaczęło się od gier z kolegami na osiedlu i tak już poszło – mówi Magda. – Chłopaki
początkowo traktowali mnie z
dystansem, ale jak któremuś
zrobiłam na boisku „siatę” to
niektórym już nie było do śmiechu.
Początki jej piłkarskiej kariery wiążą się z drużyną LKS
Jawiszowice (rodzinna miejscowość nieopodal Brzeszcz), gdzie
początkowo trenowała wspólnie
z chłopcami. Jednak z czasem
Magda dołączyła do drużyn
kobiecych. Najpierw był UKS
„Meritus” Brody, gdzie szybko
wypatrzył ją Andrzej Żądło, trener reprezentacji Małopolski.

Mając 14 lat lat otrzymała powołanie do małopolskiej kadry
juniorek młodszych. Żądło, trenował jednocześnie krakowską
drużynę „Bronowianka”. I tam
też szybko trafiła Magda, która po ukończeniu gimnazjum
w Brzeszczach podjęła naukę w
Szkole Mistrzostwa Sportowego
w Krakowie.
Liczne osiągnięcia klubowe,
a zwłaszcza indywidualne – tytuły króla strzelców, nagrody
dla najlepszej zawodniczki – nie
zostały obojętne dla trenera
reprezentacji Polski juniorów.
W 2010 r. Magda otrzymała po
raz pierwszy powołanie do Kadry Polski. Za sobą ma już sześć
oficjalnych występów w zespole
U-17.
Szczególnie ostatnie występy były niezwykle ważne. Na
boiskach w Sosnowcu i Jaworznie reprezentacja Polski walczy-

ła z Szwecją, Islandią i Anglią o
awans do turnieju finałowego
Mistrzostw Europy. W pierwszym spotkaniu Polki pokonały
faworyzowane Szwedki 3:1. Niestety, w kolejnym spotkaniu uległy niespodziewanie Islandkom
i stało się jasne, że nie zapewnią
sobie awansu.
Magda ma ściśle wyznaczony plan. Liczy, że w bliskiej
przyszłości znajdzie się w reprezentacji U-19, a następnie w reprezentacji seniorskiej. Piłka to
jej życiowa pasja. Inspiracji szuka wśród najlepszych. Jej idolem na boiskach krajowych jest
Patryk Małecki z Wisły Kraków
(któremu to klubowi kibicuje).
Wśród gwiazd światowych jej
idolem jest – a jakby inaczej
– Cristiano Ronaldo, gwiazdor
Realu Madryt.
− No, ale o życiu gwiazdy
mogę zapomnieć – nie ukrywa

Mama Barbara, ojciec Jerzy i brat Krzysztof to najwierniejszy fan klub Magdy.

Magda i koleżanki z reprezentacji U-17 uradowane po zwycięskim meczu ze
Szwedkami.

