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W Jastrzębiu-Zdroju odbyły się uroczystości z okazji 36. rocznicy podpisania porozumienia
jastrzębskiego i powstania NSZZ Solidarność

Premier zapewniła, że nie
pozwoli, by polskie górnictwo
zostało zniszczone
Uczestnicy protestów w 1980 roku, poczty
sztandarowe, przedstawiciele Solidarności
i delegacje górników z wielu kopalń wzięli
udział w obchodach 36. rocznicy podpisania porozumienia jastrzębskiego i powstania
NSZZ Solidarność. Na czele delegacji rządowej stała premier Beata Szydło. Towarzyszyli
jej między innymi minister energii Krzysztof Tchórzewski i wiceminister Grzegorz Tobiszowski. – Nigdy nie pozwolę, by polskie
górnictwo zostało zniszczone – powiedziała
premier Beata Szydło.

Obchody rozpoczęły się od mszy świętej
w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju. W czasie uroczystości przed pomnikiem
upamiętniającym wydarzenia sprzed 36 lat
premier podkreśliła znaczenie górniczych protestów w 1980 roku i ich wielki wpływ na losy
Polski i Polaków.

U chylili drzwi

– Trzeba powiedzieć sobie jasno, że czas,
kiedy na górnictwie bogacili się niektórzy, kiedy było wykorzystywane, kiedy traciło polskie
państwo, polskie górnictwo i górnicy, skończył
się – mówiła Beata Szydło.

Z naczenie porozumienia
jastrzębskiego
Porozumienie zawarte 3 września 1980
roku w Jastrzębiu było trzecim, po szczecińskim i gdańskim, dokumentem podpisanym latem 1980 roku między rządzącymi
a robotnikami.
W zapisach porozumienia jastrzębskiego
potwierdzono ustalenia gdańskie oraz m.in.
zniesiono czterobrygadowy system pracy
w górnictwie, oznaczający konieczność pracy
siedem dni w tygodniu. Ważnym ustaleniem
było również przyznanie dodatków za rozłąkę
z rodzinami. Ponadto górnicy wywalczyli podnoszenie zarobków w ślad za wzrostem kosztów utrzymania, a władza zgodziła się na wiele
branżowych postulatów pracowników kopalń.
Wielu historyków uważa, że ówczesne strajki na Śląsku, których efektem były ustalenia zawarte w Jastrzębiu, miały wpływ na tempo i skuteczność negocjacji prowadzonych w Gdańsku
oraz Szczecinie. Porozumienie jastrzębskie przypieczętowało wcześniejsze umowy.

W alka o polskie
górnictwo
– O górnictwie nie trzeba mi przypominać. Los mojej rodziny jest z nim związany.
Wychowałam się, patrząc na szyby górnicze.
Nigdy nie pozwolę na to, żeby polskie górnictwo zostało zniszczone – zadeklarowała
premier Beata Szydło.
– Musimy walczyć o polskie górnictwo
ze względu na bezpieczeństwo energetyczne
i na niezależność gospodarczą Polski. Będziemy to robili konsekwentnie tak jak do tej pory
i będziemy rozmawiać. Bo nasi poprzednicy
nie rozmawiali, nie siadali z wami do stołu
– stwierdziła szefowa rządu. Dodała, że konieczne jest wprowadzenie reform i zmian
w tym priorytetowym sektorze gospodarki.
– My siadamy do rozmów i mówimy o tym,
że potrzebne są wspólne decyzje dotyczące
rozwoju górnictwa. Przyszłość polskiego górnictwa to nasza wspólna odpowiedzialność:
rządu, górników, związków zawodowych,
samorządu – mówiła premier. Zadeklarowała, że jej rząd będzie podejmować działania
i decyzje, które będą prowadziły do tego,
że polskie górnictwo będzie się rozwijało
oraz będzie przyszłościowe, nowoczesne
i konkurencyjne.

P owstanie
NSZZ S olidarność
Sierpniowe strajki z 1980 roku doprowadziły do powstania NSZZ Solidarność,
pierwszej w krajach komunistycznych i niezależnej od władz legalnej organizacji związkowej. Podpisanie porozumienia w Gdańsku
31 sierpnia 1980 roku między komisją rządową
a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym
i powstanie Solidarności stały się początkiem
przemian z 1989 roku.
17 września 1980 roku delegaci z różnych
ośrodków w Polsce postanowili, że utworzą jeden wspólny Niezależny Samorządny Związek
Zawodowy Solidarność. Wybrano Krajową
Komisję Porozumiewawczą NSZZ Solidarność oraz uchwalono projekt statutu, który
24 września został złożony do rejestracji w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. 10 listopada
1980 roku Sąd Najwyższy zarejestrował NSZZ
Solidarność. Niedługo potem związek liczył
niemal 10 mln członków. Organizacje związkowe powstały we wszystkich przedsiębiorstwach i instytucjach, choć ówczesne władze
nie dopuściły do powołania ogniw związku
w Wojsku Polskim i Milicji Obywatelskiej.
ST. NA PODSTAWIE
MATERIAŁÓW URM

J edno ujęcie
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do wolności
Rozpoczynając swoje przemówienie, premier Beata Szydło stwierdziła, że Jastrzębie
i kopalnia Zofiówka są symbolem ciężkiej pracy i walki o wolność. Szefowa rządu przypomniała, że 36 lat temu górnicy przeciwstawili
się komunistycznej władzy. – Przyszli z postulatami bardzo prostymi. Z postulatami, które
dzisiaj, dla nas w 2016 roku, a szczególnie dla
wielu młodych ludzi, wydają się niezrozumiałe
ze względu na to, że to, o co upominali się
wtedy górnicy, dzisiaj jest normalnością –
mówiła. Beata Szydło przypomniała, że górnicy domagali się wolnych sobót i niedziel czy
zapewnienia podstawowych narzędzi pracy,
takich jak np. buty, rękawice czy łopaty.
– Godna praca, godne życie wywalczone
zostały protestami ludzi, którzy wtedy w 1980
roku mieli odwagę upomnieć się jeden o drugiego. Mieli odwagę stanąć w obronie wolności ojczyzny, polskich rodzin i pracowników.
W ramach porozumień sierpniowych, które

wpisują się w porozumienia jastrzębskie, wtedy uchyliły się drzwi do wolności. Za to należy
się im cześć i chwała. Za to ja wam wszystkim,
uczestnikom tamtych wydarzeń, z serca dziękuję – powiedziała premier.
– My musimy pamiętać o wszystkich bohaterach Sierpnia. Upominać się o wszystkich – nie tylko tych z pierwszych stron gazet
– stwierdziła Beata Szydło i dodała, że jest
to nasz obowiązek. – Dzisiaj obowiązkiem
polskiego państwa jest oddanie czci i podziękowanie każdemu, kto wtedy miał odwagę
stanąć po stronie prawdy – podkreśliła premier. Jej zdaniem trzeba pomóc bohaterom
tych wydarzeń, którzy dzisiaj żyją w bardzo
trudnych warunkach.

Pamiętają o bohaterach strajków w 1980 roku

W Jastrzębiu-Zdroju odbyły się uroczystości z okazji 36. rocznicy podpisania porozumienia jastrzębskiego
i powstania NSZZ Solidarność

Co roku, w rocznicę podpisania porozumień jastrzębskich, przedstawiciele wszystkich
organizacji związkowych skupionych w FZZG JSW SA udają się na cmentarz w Jastrzębiu-Zdroju, aby złożyć kwiaty na grobie Jarosława Sienkiewicza. Jarosław Sienkiewicz
był pierwszym przewodniczącym Międzyzakładowej Komisji Robotniczej w Jastrzębiu-Zdroju. Brał udział w strajkach 1980 roku. Należał do działaczy niezwykle zaangażowanych w walkę o prawa pracownicze. Był wśród przedstawicieli górników podpisujących
porozumienia jastrzębskie. 
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