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Œp. Jan Ziarko (1952-2009)

Dokończenie ze str. III

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci naszego przyjaciela,
Jana Ziarki, wieloletniego przewodniczącego „Solidarności” w Kuźni Polskiej Sko−
czów, członka Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” w bieżącej, jak i
ubiegłej kadencji.
Rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom Zmarłego składamy wyrazy współczu−
cia i solidarności w bólu.
Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”
Janek Ziarko trafi³ do Skoczowa w po³owie lat siedemdziesi¹tych. Pierwszego czerwca 1976 roku (dok³adnie w swe 24. urodziny) rozpocz¹³ pracê jako kowal w
skoczowskich Zak³adach KuŸniczych, czyli ówczesnym
Zak³adzie nr 3 Fabryki Samochodów Ma³olitra¿owych.
Do „Solidarnoœci” przyst¹pi³ we wrzeœniu 1980 roku.
By³ wówczas szeregowym zwi¹zkowcem. Dziesiêæ lat
póŸniej zosta³ wybrany na przewodnicz¹cego Komisji Zak³adowej. Funkcjê tê pe³ni³ do swej
œmierci. By³ te¿ delegatem na
zjazd regionalny, a od 2002 roku
równie¿ cz³onkiem Zarz¹du Regionu Podbeskidzie.
Czas, w którym Jan Ziarko
pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego
zwi¹zku w skoczowskiej KuŸni,
by³ niezwykle dramatyczny dla
tego zak³adu i jego pracowników. Gigantyczne i wci¹¿ rosn¹ce zad³u¿enie, zwolnienia pracowników, problemy z p³acami
i w koñcu konieczne decyzje o
prywatyzacji tej firmy... - Janek nieustannie szuka³ ratunku dla swego zak³adu i pracowników. Za wszelk¹ cenê
chcia³ ratowaæ miejsca pracy. Niestety, by³ przy tym poddany szczególnym naciskom ró¿nych grup interesów,
próbuj¹cych wymuszaæ ró¿ne decyzje. Mieliœmy w KuŸni doskona³y przyk³ad cynizmu dzia³aczy biznesowych,
potrafi¹cych wykorzystaæ zwi¹zek i jego liderów, by potem ich niszczyæ. Ta sytuacja mêczy³a Janka, gryz³a go
- wspomina Marcin Tyrna, przewodnicz¹cy podbeskidzkiej „Solidarnoœci”.
O dramatycznej sytuacji KuŸni Jan Ziarko opowiada³
dwa lata temu w wywiadzie dla „Tygodnika Solidarnoœæ”:
- Przed kilku laty, gdy nasza firma by³a w bardzo z³ej
sytuacji finansowej, ca³a za³oga zgodzi³a siê na wielkie
wyrzeczenia, przewidziane wprowadzanym wówczas programem naprawczym. Zawieszone by³y premie, nagrody

œwi¹teczne, wprowadzono bezp³atne urlopy skutkuj¹ce
tym, ¿e pracowaliœmy cztery dni w tygodniu. By³a te¿
znaczna redukcja za³ogi. Mieliœmy nadziejê, ¿e przetrzymamy ten z³y czas i potem bêdzie lepiej. Sytuacja firmy
faktycznie poprawi³a siê, ale nie mo¿emy tego samego
powiedzieæ o sytuacji za³ogi. Wrêcz przeciwnie: jest coraz gorzej. Rozgoryczenie za³ogi zwiêksza fakt, ¿e nowy
w³aœciciel, chc¹c zdobyæ przychylnoœæ pracowników, jeszcze
niedawno obiecywa³, ¿e wszystko bêdzie piêknie i wspaniale. Tak
szef kuŸniczej „Solidarnoœci”
mówi³ dwa lata temu. PóŸniej
by³o jeszcze gorzej. Dosz³o do likwidacji zak³adu w Ustroniu,
wci¹¿ nastêpowa³y zwolnienia
pracowników. Zwi¹zkowcy zarzucali zarz¹dowi spó³ki KuŸnia
Polska (to obecna nazwa Zak³adów KuŸniczych) naruszanie zapisów zak³adowego uk³adu zbiorowego oraz przestrzegania praw
pracowniczych i zwi¹zkowych.
- Jasiu by³ niezwykle wra¿liwy na ludzk¹ krzywdê, wiêc
ta sytuacja go przyt³acza³a. Chcia³ ludziom nieba przychyliæ, a tu zwolnienia, g³odowe p³ace, niepewnoœæ jutra.
Nie odpuszcza³, szuka³ wszêdzie pomocy, ale najczêœciej
by³o to jak przys³owiowe bicie g³ow¹ w mur. ¯y³ w ci¹g³ym stresie i poœpiechu. Walcz¹c o innych nie mia³ czasu pomyœleæ o sobie - wspomina Marian ¯ebrowski, wieloletni wspó³pracownik Jana Ziarki i wiceprzewodnicz¹cy kuŸniczej „Solidarnoœci”.
Jan Ziarko zmar³ nagle 13 lipca tego roku. Jego serce nie wytrzyma³o... - Janek zap³aci³ ogromn¹ cenê za
swe zaanga¿owanie i oddanie. To tragiczny, choæ nie
jedyny, przyk³ad skutków bezgranicznego oddania sprawie zwi¹zkowej. Janek pozostanie dla nas przyk³adem
zwi¹zkowca, który spala siê w pracy dla innych. Bêdzie
nam go bardzo brakowaæ - mówi Marcin Tyrna.

Zwi¹zkowcy misjonarzom

Od trzech lat, z inicjatywy cz³onków Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” z Wojewódzkiego Oœrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Bia³ej, zbierane s¹ pieni¹dze na
zakup motocykli dla franciszkañskich misjonarzy. - Przez
wiele lat nasz kraj otrzymywa³ materialn¹ pomoc, s³an¹ bezinteresownie z pañstw zachodnich. Ta pomoc by³a dla Polaków wsparciem nie tylko materialnym, ale i duchowym. Dziœ
my mo¿emy odp³aciæ za tamto wsparcie, pomagaj¹c tam,

To ju¿ trzeci motocykl od „Solidarnoœci” dla franciszkañskich misjonarzy z Ugandy.

gdzie jest bardzo ciê¿ko - t³umaczy Andrzej Staszek, szef
„Solidarnoœci” w tym oœrodku.
Podczas tegorocznej pielgrzymki kierowców do pod¿ywieckiego Rychwa³du, która odby³a siê 26 lipca,
przedstawiciele sponsorów z WORD, „Solidarnoœci”
Fiata Auto Poland i podbeskidzkich oœrodków szkolenia kierowców przekazali biskupowi Tadeuszowi Rakoczemu oraz wikariuszowi krakowskiej prowincji franciszkanów, ojcu Paw³owi Dybce kluczyki do trzeciego
ju¿ motocykla dla misjonarzy z Ugandy. - Dziêkujê wam
za ten dar. Te motocykle s¹ bardzo potrzebne naszym
misjonarzom, bo dziêki nim mog¹ ka¿dego dnia docieraæ do kaplic, rozsianych na bardzo du¿ym obszarze powiedzia³ o. Dybka.
Teraz zwi¹zkowcy z WORD - przy wsparciu Zarz¹du
Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ” oraz Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „S” - zbieraj¹ œrodki na
zakup kolejnego pojazdu, tym razem dla potrzeb odradzaj¹cego siê Koœcio³a w Uzbekistanie. Od czerwca 2005 roku
administratorem apostolskim w tym kraju jest biskup Jerzy
Maculewicz, niegdysiejszy dzia³acz „Solidarnoœci” w D¹browie Górniczej. Podczas niedawnej wizyty w siedzibie
podbeskidzkiej „Solidarnoœci” opowiada³ o swej przesz³oœci, ale g³ównie o pionierskiej pracy w odradzaj¹cym siê
Koœciele w Uzbekistanie. Prosi³ te¿ o pomoc przy zbieraniu
œrodków na zakup pojazdu, niezbêdnego w codziennej pracy. Œrodki na ten cel mo¿na kierowaæ poprzez franciszkanów z Krakowa. Ich konto to:
Kuria Prowincjalna Franciszkanów
31-539 Kraków ul. ¯ó³kiewskiego 14
31 12404432 1111000047324970
z dopiskiem: Darowizna na misje - zakup pojazdu

● (14.07) Szefem Parlamentu Europejskiego zosta³ cz³owiek
o wielkiej wra¿liwoœci spo³ecznej - pisze w przes³anych na rêce
Jerzego Buzka gratulacjach Janusz Œniadek, przewodnicz¹cy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ”. Wybór Jerzego Buzka na
funkcjê przewodnicz¹cego Parlamentu Europejskiego jest zdaniem przewodnicz¹cego „S” Ÿród³em wielkiej satysfakcji dla
wszystkich Polaków, a szczególnie ludzi „Solidarnoœci”. Tak jak
z dum¹ podkreœla Pan swoje zwi¹zki z „S”, tak dzisiaj to „S”
jest dumna z Pana - pisze Janusz Œniadek.
● (30.07) Prezydent Lech Kaczyñski podpisa³ ustawê o ³agodzeniu skutków kryzysu. Oto komentarz Janusza Œniadka, przewodnicz¹cego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ”: Pakiet antykryzysowy powinien byæ szybciej uchwalony i lepiej chroniæ rynek pracy.
Po trudnych rozmowach miêdzy zwi¹zkami zawodowymi i pracodawcami zabrak³o woli kompromisu przede wszystkim ze strony rz¹du. Nasze najwiêksze w¹tpliwoœci budzi³y przede wszystkim:
- umo¿liwienie pracodawcom stosowania 12-miesiêcznego
okresu rozliczeniowego bez wzglêdu na ich sytuacjê finansow¹;
- kryteria, jakie musi spe³niæ przedsiêbiorstwo, aby skorzystaæ z pomocy w utrzymaniu miejsc pracy.
Pakiet w przyjêtym przez Parlament kszta³cie, przy braku
finansowego zaanga¿owania bud¿etu prawdopodobnie niewiele
pomo¿e, ale mamy nadziejê, ¿e równie¿ nie zaszkodzi. Wejœcie w
¿ycie pakietu bêdzie wymaga³o od zwi¹zków zawodowych aktywnoœci na szczeblu zak³adowym. Na przyk³ad wprowadzenie w
zak³adzie pracy elastycznego czasu pracy wymaga zgody organizacji zak³adowej. Bêdziemy siê przygl¹dali funkcjonowaniu
ustawy. W tej chwili istotne s¹ rozporz¹dzenia, które bêdzie wydawa³o Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej. One przes¹dz¹
o praktycznym stosowaniu ustawy.
● (03.08) W Warszawie zmar³ Jacek G¹siorowski. By³ on
przewodnicz¹cym organizacji zwi¹zkowej NSZZ „Solidarnoœæ”
w Hucie Warszawa, przewodnicz¹cym Regionu Mazowsze NSZZ
„Solidarnoœæ” w latach 1998-2003 oraz wieloletnim cz³onkiem
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ”. W uroczystoœciach pogrzebowych wzi¹³ udzia³ Janusz Œniadek, przewodnicz¹cy Komisji Krajowej NSZZ „S”, Maciej Jankowski, wiceprzewodnicz¹cy KK NSZZ „S”, cz³onkowie Prezydium KK, przewodnicz¹cy regionów oraz wielu zwi¹zkowców i przyjació³ Jacka G¹siorowskiego z ca³ej Polski.
● (04.08) Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ”
negatywnie zaopiniowa³o projekt Klubu Parlamentarnego Lewica
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych. Zdaniem
zwi¹zkowców, g³ówne zagro¿enia, które wynikaj¹ z projektu, to
naruszenie praw pracownika, opóŸnienia w przekazywaniu sk³adek
do OFE oraz brak szczególnej ochrony praw ubezpieczonych.
● (12.08) Niedoszacowana inflacja, poziom bezrobocia oraz
praktyczny brak realnych podwy¿ek w sferze bud¿etowej to podstawowe zastrze¿enia NSZZ „S” do za³o¿eñ bud¿etowych na rok
2010. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „S” uwa¿a, ¿e konieczne jest analizowanie przez rz¹d bie¿¹cej sytuacji gospodarczej kraju w celu szybkiego reagowania na wskaŸniki i prowadzenia rzetelnej polityki informacyjnej. Wed³ug Prezydium KK
w ocenie za³o¿eñ bud¿etowych przeszkadza brak informacji o
planowanych dochodach, wydatkach oraz deficycie na przysz³y
rok, jak równie¿ oceny stanu ca³ego sektora finansów publicznych. Szczególny niepokój budzi ignorancja rz¹du wobec rosn¹cego wci¹¿ bezrobocia oraz danych z rynku mówi¹cych o lawinowych upad³oœciach przedsiêbiorstw. Dlatego w po³¹czeniu z
niedostatecznymi zabezpieczeniami i warunkami subsydiowania
stanowisk pracy, zatrzymanie stopy bezrobocia na poziomie 13,8
proc. na koniec 2010 roku mo¿e okazaæ siê niemo¿liwe i spowoduje to jeszcze wiêksze obci¹¿enia dla bud¿etu - czytamy w stanowisku Prezydium KK NSZZ „S”. Prezydium KK negatywnie
oceni³o m.in. propozycje Rady Ministrów, aby œrednioroczny
wskaŸnik wzrostu wynagrodzeñ w pañstwowej sferze bud¿etowej w 2010 roku wyniós³ nominalnie 1 proc. Zgodnie z porozumieniem zwi¹zków zawodowych z rz¹dem z 21 paŸdziernika
2008 roku nale¿y zagwarantowaæ œrodki finansowe na wzrost
wynagrodzeñ nauczycieli 5 proc. od 1 stycznia 2010 roku oraz 5
proc. od 1 wrzeœnia 2010 roku.
● (14.08) NSZZ „Solidarnoœæ” podj¹³ inicjatywê ustawodawcz¹ dotycz¹c¹ zmiany ustawy o finansowaniu œwiadczeñ
zdrowotnych ze œrodków publicznych. Zdaniem zwi¹zkowców
z NSZZ „S” obecne przepisy w ustawie o œwiadczeniach zdrowotnych powoduj¹, ¿e piêæ najbiedniejszych województw dostaje mniej pieniêdzy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Chodzi
o tzw. algorytm, wed³ug którego NFZ wylicza, ile œrodków przypadnie na dane województwo. St¹d mieszkañcy najbiedniejszych
województw, w których dochody nale¿¹ do najni¿szych w Polsce, s¹ nara¿eni na narastaj¹ce trudnoœci w dostêpie do bezp³atnej pomocy medycznej. NSZZ „S” z regionów œwiêtokrzyskiego, lubelskiego, rzeszowskiego, bia³ostockiego i olsztyñskiego
razem zamierza zebraæ co najmniej 100 tys. podpisów pod projektem zmieniaj¹cym jeden z artyku³ów ustawy o œwiadczeniach
zdrowotnych, a nastêpnie skierowaæ go do sejmu.
● (18.08) Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” Józef Czyczerski wystosowa³ list otwarty
do wicepremiera Grzegorza Schetyny, w którym odnosi siê do s³ów
wicepremiera, ¿e spó³kê KGHM Polska MiedŸ SA nale¿a³o sprzedaæ miêdzy innymi dlatego, ¿e rz¹dz¹ tam zwi¹zki zawodowe, które dzia³aj¹ na szkodê firmy i pracowników. Czyczerski przypomina, ¿e zwi¹zki zawodowe dzia³aj¹ w KGHM zgodnie z obowi¹zuj¹cym w Polsce prawem. Podstawowym zadaniem zwi¹zków zawodowych jest egzekwowanie praw pracowniczych. Dlatego zwi¹zek protestuje, gdy zagro¿one s¹ warunki pracy i p³acy. Taka sytuacja ma miejsce w KGHM, poniewa¿ zapada³a decyzja rz¹du o dalszej wysprzeda¿y akcji spó³ki. Decyzja Rz¹du RP o sprzeda¿y Polskiej Miedzi jest nonsensem ekonomicznym, jest krótkowzroczna,
szkodliwa oraz nieodpowiedzialna i spowoduje w konsekwencji upadek polskiego przemys³u miedziowego - pisze autor listu.

