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Lekarze, górnicy, rolnicy, kolejarze. Kto następny ?

GORĄCE PRZEDWIOŚNIE

92772/160215

- Ten rząd zbiera owoce siedmiu lat zaniechania. Nie chcieli rozmów przy stole, więc teraz mamy coraz więcej przypadków gwałtownych strajków i „dialogu” na ulicy. Tylko do czego to doprowadzi? - zastanawia się przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz w rozmowie z Arturem
Kasprzykowskim.
- Wszystko wskazuje na to, że ne, ale też tysiące górników z te- A jeśli znowu nie będzie żadwybory, to wtedy pojawią się głosy,
górnicze strajki gasną. „Solidar- lewizji dowiedziały się, że ich koby nie przeszkadzać nowemu rzą- nej odpowiedzi?
ność” jednak szykuje się do ko- palnie mają być zamykane. Zabra- To przede wszystkim koalidowi. Mamy więc zrezygnować z
lejnych protestów, już nie w obro- kło nie tylko informacji, ale przede
naszych postulatów, by ktoś nie po- cja rządząca sama sobie wystanie kopalń.
wszystkim rzetelnej oceny sytuacji
sądził nas o polityczne działania? wi opinię przed wszystkimi te- Nie w obronie kopalń, ale ekonomicznej poszczególnych koKiedy mamy więc walczyć o nasze gorocznymi wyborami. Pokaże,
w obronie praw i poziomu życia palń. Chwilę później podobna syprawa? Wypadałoby nam co naj- że ma gdzieś dialog, negocjacje,
wszystkich ludzi pracy, w imieniu tuacja miała miejsce w kopalniach
mniej na rok zawiesić działalność, społeczne postulaty. Mówię spowszystkich branż. To nie nasz po- Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Dla
a nasze żądania schować głęboko łeczne, bo nie są to żądania tylmysł, ale owoce siedmiu lat zanie- podbeskidzkiej „Solidarności” nie
i czekać na lepsze czasy. Tymcza- ko pracowników czy związkowchania ze strony rządu w prowa- mogło to być obojętne - te wszystsem my naprawdę nie mamy cza- ców - warto tu przypomnieć, że
dzeniu dialogu ze społeczeństwem. kie kopalnie są, co prawda, w regiosu. Czekaliśmy już wystarczająco w sprawie zachowania dotychczaProblemy narastały, nawarstwiały nie śląsko-dąbrowskim, ale mnódługo. Obecna sytuacja jest jeszcze sowego wieku emerytalnego miesię i - jak pokazały ostatnie wyda- stwo osób z naszego terenu dojeżniezwykle poważna z tego powo- liśmy poparcie ze strony ponad
rzenia - niewiele potrzeba, by do- dża tam właśnie do pracy. Likwidu, że pracodawcy - czując przy- dwóch milionów obywateli, któszło do wybuchu społecznego nie- dacja tych kopalń pociągnęłaby za
zwolenie ze strony władzy, która rzy podpisali się pod naszą obyzadowolenia. Nikt o zdrowych sobą nie tylko wzrost bezrobocia,
prowadzi antypracowniczą polity- watelską inicjatywą. W tej chwizmysłach tego nie chce, bo nad ale też upadek wielu innych spółek wych postanowili utrzymać pogo- kę - też ignorują pracownicze po- li piłeczka jest po stronie władzy.
żywiołem nikt już nie zapanuje… żyjących z kooperacji z kopalnia- towie strajkowe i jednocześnie za- stulaty. To widzimy w wielu na- Znają problemy, o których chcemy
- Zaczęło się jednak od po- mi. Ale trzeba pamiętać o dwu rze- prosić panią premier do rozmów szych zakładach, w których załogi dyskutować. Mogą zacząć rozmogotowia strajkowego ogłoszone- czach. Po pierwsze ogłoszone pod- o najważniejszych związkowych nie mogą doprosić się o podwyż- wy, albo znowu nas zignorować.
go przez „Solidarność” w trak- czas protestów w kopalniach Kom- postulatach, tym razem już ogól- ki czy nawet rzeczowe negocja- W tej drugiej sytuacji zaczniemy
cie dramatycznego protestu gór- panii Węglowej pogotowie straj- nopolskich, które po raz pierw- cje. Tak jest na przykład w spół- zaostrzać protest.
ników z kopalń Kompanii Wę- kowe miało - i ma nadal! - zasięg szy zgłosiliśmy rządowi jeszcze w kach Fiata Auto Poland czy choć- Od czego zaczniecie?
glowej.
- Sytuacja jest dynamiczna i nie
ogólnopolski, a po drugie ogłosiła 2013 roku. Mówiąc wprost, chcie- by cieszyńskim Polifarbie. Opra- Tak, tamte wydarzenia poka- je nie tylko „Solidarność”, ale tak- liśmy zobaczyć, czy popisane w cowaliśmy więc listę naszych naj- o wszystkim możemy głośno mózały dobitnie, jak postępuje ta wła- że Forum Związków Zawodowych Katowicach porozumienie ozna- ważniejszych postulatów i zaprosi- wić. Na pewno na początek rozdza. Instytucja dialogu społecznego i OPZZ. Można powiedzieć, że tej cza, że ten rząd nareszcie otwiera liśmy rząd do negocjacji. Jeśli fak- poczniemy ogólnopolską akcję inod lat była fikcją. Trójstronne roz- władzy jedna rzecz się udała: zjed- się na dialog, czy też był to w jego tycznie jest on „obywatelski”, jak formacyjną, by dotrzeć do ludzi
mowy coraz częściej stawały się noczyć ruch związkowy.
wykonaniu jedynie wypadek przy to ma w swej nazwie główny koali- z naszymi postulatami. Będą też
dyktatem ze strony swoistej koali- Wówczas chodziło o wspar- pracy. Niestety, nie doczekaliśmy cjant, to nie będzie się bał dialogu mniejsze i większe akcje, zarówno
cji rządzących i pracodawców. Po- cie górników?
lokalne jak i ogólnopolskie. Wstępze społeczeństwem.
się żadnej odpowiedzi.
tem już nawet nie starano się zacho- Przede wszystkim tak, bo sy- Listę tych postulatów publi- nie już postanowiliśmy, że w przy- Często słychać opinię, że
wywać pozorów - zamiast dialogu tuacja stawała się coraz bardziej jest to początek waszej kampa- kujemy na naszych łamach. Któ- padku braku dialogu, w kwietniu
było jedynie informowanie strony dramatyczna. Był to wyraz naszej nii przedwyborczej.
zorganizujemy wielką, ogólnopolry z nich jest najważniejszy?
społecznej, co rząd planuje prze- solidarności. Dopiero wówczas,
- To jest problem, bo każdy z ską manifestację w Warszawie.
- Tak próbują to przedstawiać
prowadzić. Dlatego „Solidarność” gdy protest się zaogniał i pojawi- usłużne władzy środki masowego nich jest ważny. Władza, unikając
- A jeśli i ona nie przyniesie
i pozostałe związki zawodowe po- ło się ryzyko jego rozprzestrzenie- przekazu. Jest to jednak komplet- dialogu i nie próbując odpowiadać skutku?
stanowiły wystąpić z Komisji Trój- nia na całą Polskę, premier Ewa ne nieporozumienie. Przecież cią- na nasze postulaty, doprowadziła
- Mam nadzieję, że rząd pójdzie
stronnej, by nie uwiarygadniać tej Kopacz pokazała, że rząd - gdy gle mamy w Polsce jakąś kampanię do tego, że ich wciąż przybywa. To po rozum do głowy i zacznie rozfikcji. W przypadku tak zwanej re- musi - to potrafi rozmawiać. I tak wyborczą. W ubiegłym roku były między innymi umowy śmieciowe, mowy, bo my jesteśmy zdeterminostrukturyzacji Kompanii Węglo- naprawdę to chyba spowodowało, to najpierw wybory do europarla- wiek emerytalny, emerytury pomo- wani, by kontynuować nasze protewej mieliśmy doskonały przykład że już po podpisaniu porozumie- mentu i samorządowe, za trzy mie- stowe, patologie w agencjach pra- sty, a mogą one być coraz bardziej
arogancji władzy. Nie tylko związ- nia w Katowicach przedstawiciele siące będą prezydenckie, a jeszcze cy, płaca minimalna czy elastycz- bolesne - nie dla społeczeństwa, ale
ki zawodowe i samorządy lokal- wszystkich trzech central związko- później parlamentarne. Skończą się ne formy pracy...
dla władzy...

