
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnie dni sierpnia to czas powrotów z 

wakacyjnego wypoczynku. Nasze dzieci za chwilę 

rozpoczną naukę a my sami wrócimy do 

problemów związanych z życiem rodzinnym i 

pracą. Jednak ten okres dla nas Polaków obfituje w 

ważne wydarzenia historyczne które wpływały na 

los narodu. Pierwszym takim wydarzeniem była 

bitwa warszawska w 1920 roku, która zatrzymała 

pochód czerwonej zarazy na zachód Europy. Tylko 

dzięki geniuszowi Józefa Piłsudskiego i jego 

dowódców oraz heroicznej odwadze naszych 

żołnierzy i ochotników którzy czasem po kilku 

dniach przysposobienia wojskowego niedozbrojeni 

wyruszali na front bronić ojczyznę przed wojskami 

Sowieckimi udało się uchronić Polskę przed 

kolejnym zniewoleniem. Tamte wydarzenia 

określamy dzisiaj jako Cud nad Wisłą i z 

pewnością tamte zwycięstwa nad kilkukrotnie 

silniejszym wrogiem na takie miano zasługują.  

Drugim takim wydarzeniem jest napaść 

W 39. rocznicę wybuchu strajku w 

Fabryce Zmechanizowanych 

Obudów Ścianowych Fazos w 

sierpniu 1980 roku pamięć o tamtych 

wydarzeniach uczczono mszą świętą 

w kościele Piotra i Pawła oraz 

złożeniem kwiatów pod 

upamiętniającymi tamte wydarzenia 

tablicami na Ratuszu i przy 

Dzwonnicy Gwarków. 

Burmistrz Tarnowskich Gór 

Arkadiusz Czech wskazał przy tej 

okazji, że „Solidarność” na całym 

świecie budziła na początku lat 80. 

szalone zainteresowanie.  >>>> 3 str.  

 

– To, co wytworzyła w swoich 

najlepszych latach, w sensie 

autentyczności ruchu, którym była, 

miało bardzo zapładniające 

znaczenie dla ówczesnego świata, bo 

przecież także dzięki niej rozpadł się 

obóz „pokoju i socjalizmu” z ZSRR 

na czele – wyjaśnił burmistrz Czech 

powołując się na słowa Wojciecha 

Giełżyńskiego. Burmistrz dodał przy 

tym, że miejsce uroczystości, Plac 

Gwarków i stojąca przy nim 

Dzwonnica Gwarkowska, to 

lokalizacja symboliczna nie tylko w 

odniesieniu do dziedzictwa 

Solidarności. – Ta dzwonnica i wraz 

z nią całe górnicze dziedzictwo to 

coś, co staramy się wzorem 

poprzednich pokoleń przekazywać 

młodym. Dziś pamiętamy i także 

dbamy o przekazywanie pamięci o 

wielkim zrywie „Solidarności 

potomnym. Chwała bohaterom! – 

zakończył burmistrz. 

1 .Informacje NSZZ ,,S” 

2. Polityka płacowa 

3. Fundacja ,,Sport i Zdrowie 

4. Festyn Rodzinny 
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       W tym wydaniu  
 

       W tym wydaniu  

Obchody wydarzeń Sierpniowych  
 

silniejszym wrogiem na takie miano zasługują.  

Drugim takim wydarzeniem jest napaść 

hitlerowskich Niemiec na Polskę. W 1939 roku 

toczyliśmy walkę z przeważającymi siłami wroga, 

a nasi sojusznicy jedynie ograniczyli się do 

zabezpieczenia swoich granic licząc że Hitler 

zadowoli się Czechosłowacją i Polską. Czas 

pokazał jak bardzo się mylili. Po 17 dniach walki z 

hitlerowcami nasze granice wschodnie 

przekroczyli Sowieci co przesądziło o naszym 

losie. Dzisiaj jakiś Platfus z Gdańska mówi że atak 

Niemców na Polskę był konsekwencją wypowiedzi 

ówczesnego rządu Polski, a przecież Hitler swoje 

plany wojenne kreślił nie oglądając się na 

pohukiwanie jakichkolwiek polityków  

Dzisiaj miejsce walki na Westerplatte wygląda jak 

śmietnik i miejsce do załatwienia swoich potrzeb 

fizjologicznych ale gdy Ministerstwo Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego podjęło próbę 

przywrócenia temu miejscu należnego wyglądu Ci 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koksik  str. 2 

Dziedzictwa Narodowego podjęło próbę 

przywrócenia temu miejscu należnego wyglądu 

zareagowali Ci którzy wybuch napaści Niemców 

na Polskę chcą obchodzić huczną zabawą z gośćmi 

którzy twierdzą że pancernik Schleswig-Holstein 

był statkiem pasażerskim oraz mówią, że 

Westerplatte jest własnością miasta Gdańsk. 

Właśnie do Gdańska wybieramy się aby 

świętować kolejną ważną rocznicę a mianowicie 

wybuch sierpniowych strajków w obronie 

zwolnionej z pracy opozycjonistki skromnej 

suwnicowej Anny Walentynowicz. Protestujący 

stoczniowcy wystąpili również z postulatami 

mającymi na celu utworzenie wolnych związków 

zawodowych, wzrostu wynagrodzeń, zmian 

politycznych w Polsce, i wiele innych postulatów. 

Brak ustępstw doprowadził że powiew wolności i 

solidarności rozwiał się na cały kraj, władza w 

końcu ustąpiła i doszło do podpisania porozumień 

najpierw w Gdańsku potem w Szczecinie, w Hucie 

Katowice i Jastrzębiu Zdrój. Te wydarzenia stały 

się początkiem rozmontowania władzy 

komunistycznej i sowieckiej hegemoni w całej 

Europie Środkowej. 

Sierpień 1989 to również bardzo ważna 

data dla pracowników Koksowni Przyjaźń. W tedy 

to doprowadziliśmy do wybuchu strajku w wyniku 

którego doszło do odłączenia Koksowni Przyjaźń 

od kombinatu Metalurgicznego huta Katowice. W 

toku negocjacji udało się wywalczyć sto procent 

podwyżki oraz szereg korzystnych zapisów dla 

Załogi naszego zakładu. Byliśmy jako Solidarność 

inicjatorami działań które okazały się sukcesem a 

ja jako przewodniczący wydziału P-3 miałem 

zaszczyt uczestniczyć w tych wydarzeniach. 

Jedziemy do gdańska kolebki Solidarności, 

aby kultywować pamięć o ludziach którzy mieli 

odwagę przeciwstawić się polityce dobrobytu dla 

sekretarzy partyjnych i ich popleczników, pustych 

półek sklepowych, głodowych płac, i stałego 

nadzoru Wielkiego Brata i jego sługusów. To jest 

również nasze święto ponieważ czujemy się 

spadkobiercami ideałów jakie głosili protestujący 

w 1981 roku a, niektóre z tych postulatów czekają 

na realizacje do dzisiaj. 

Pragniemy złożyć hołd tym którzy 

odważnie stawali w obronie innych chociaż nie 

byli pewni jak skończy się ich protest. 

Przecież wielu z nich dobrze pamiętało rok 1970 

kiedy władza kazała strzelać do bezbronnych 

pracowników. Dzisiaj do NSZZ „Solidarność” 

wstępuje wielu młodych pracowników którzy 

tamte wydarzenia zna jedynie z podręczników, 

opowiadań rodziców lub telewizji, ale czują że, w 

dużej grupie zawsze łatwiej upomnieć się o swoje 

prawa. Rozumieją że ich płace i zdobycze socjalne 

zależą od skuteczności przedstawicieli 

związkowych. Wszystkim tym którzy jeszcze nie 

wstąpili do związku zawodowego dedykuje zdjęcie 

jakie otrzymałem na komórkę. 

związkowych.  

Wszystkim tym którzy jeszcze wahają się 

czy wstąpić do związku zawodowego dedykuje 

zdjęcie jakie otrzymałem na komórkę. 

 

Porozumienie  w sprawie wypłaty nagrody 

W dniu 22.08.2019 doszło do podpisania porozumienia 

w sprawie :  

WYPLATY DODATKOWEJ NAGRODY 

PIENIĘŻNEJ. 

Sygnatariuszami porozumienia są Zarząd JSW 

KOKS S.A. i Związki Zawodowe JSW KOKS S.A. 

 

Wyplata nagrody w wysokości 4000 zł brutto 

dla zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i 3500 

zł brutto dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach nierobotniczych. 

 

Wypłata w/w nagrody nastąpi 30.08.2019 

 
OM NSZZ ,,Solidarność” JSW KOKS S.A. 
wystąpiła również o wypłatę dodatkowej 

nagrody dla pracowników spółek zależnych. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koksik  str. 3 

39. rocznica wybuchu strajku w Fabryce Zmechanizowanych Obudów Ścianowych Fazos 

– To, co wytworzyła w swoich najlepszych latach, 

w sensie autentyczności ruchu, którym była, miało 

bardzo zapładniające znaczenie dla ówczesnego 

świata, bo przecież także dzięki niej rozpadł się 

obóz „pokoju i socjalizmu” z ZSRR na czele – 

wyjaśnił burmistrz Czech powołując się na słowa 

Wojciecha Giełżyńskiego. Burmistrz dodał przy 

tym, że miejsce uroczystości, Plac Gwarków i 

stojąca przy nim Dzwonnica Gwarkowska, to 

lokalizacja symboliczna nie tylko w odniesieniu do 

dziedzictwa Solidarności. – Ta dzwonnica i wraz z 

nią całe górnicze dziedzictwo to coś, co staramy się 

wzorem poprzednich pokoleń przekazywać 

młodym. Dziś pamiętamy i także dbamy o 

przekazywanie pamięci o wielkim zrywie 

„Solidarności potomnym. Chwała bohaterom! – 

zakończył burmistrz. 

 

Kwiaty pod tablicą złożyli razem z nim 

przedstawiciele m.in. tarnogórskiej i 

ogólnopolskiej Solidarności z jej szefem Piotrem 

Dudą na czele, Jan Chrząszcz – Wicewojewoda 

Śląski, Izabela Domogała – członek Zarządu 

Województwa Śląskiego, posłowie, 

samorządowcy oraz Zbigniew Pawlak i 

przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Ziemi 

Tarnogórskiej (rano pod umieszczoną na Ratusz 

tablicę złożyli przedstawiciele tarnogórskiej 

Solidarności oraz burmistrz Arkadiusz Czech). 

Do Tarnowskich Gór przybyła także przy tej okazji 

Bożena Borys-Szopa, Minister Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej, która odczytała napisany na 

dzisiejszą okazję list Premiera Rzeczpospolitej 

Polskiej Mateusza Morawieckiego. – Na Górnym 

Śląsku umiłowanie wolności jest równie silne jak 

etos ciężkiej pracy – napisał premier wskazując, że 

to właśnie w Tarnowskich Górach wybuchł 

pierwszy na Górnym Śląsku strajk solidarnościowy 

i to za przykładem Fazosu poszły inne śląskie 

zakłady pracy. – To wszystko złożyło się na 

wielkie przemiany roku 1980, które 

zapoczątkowały początek końca komunizmu w 

Polsce – napisał w liście Premier Morawiecki. 

 

Na to, że właśnie w sierpniu miały miejsce wielkie 

wydarzenia w dziejach Polski, zwrócił uwagę Piotr 

Duda, szef NSZZ Solidarność. – W sierpniu miał 

miejsce Cud nad Wisłą, wybuchło I powstanie 

śląskie, 14 sierpnia 1980 roku strajk zaczęła 

Stocznia Gdańska, kilka dni później zastrajkował – 

jako pierwszy na Śląsku – Fazos – wyliczał Duda. 

 

Przypomnijmy: rozpoczęty 21 sierpnia strajk w 

Fabryce Zmechanizowanych Obudów Ścianowych 

Fazos w Tarnowskich Górach był w lecie 1980 

roku pierwszym protestem solidarnościowym na 

Górnym Śląsku, który dał impuls do protestu w 

Polskiej Mateusza Morawieckiego. – Na Górnym 

Śląsku umiłowanie wolności jest równie silne jak 

etos ciężkiej pracy – napisał premier wskazując, że 

to właśnie w Tarnowskich Górach wybuchł pierwszy 

na Górnym Śląsku strajk solidarnościowy i to za 

przykładem Fazosu poszły inne śląskie zakłady 

pracy. – To wszystko złożyło się na wielkie 

przemiany roku 1980, które zapoczątkowały 

początek końca komunizmu w Polsce – napisał w 

liście Premier Morawiecki. 

 

Na to, że właśnie w sierpniu miały miejsce wielkie 

wydarzenia w dziejach Polski, zwrócił uwagę Piotr 

Duda, szef NSZZ Solidarność. – W sierpniu miał 

miejsce Cud nad Wisłą, wybuchło I powstanie 

śląskie, 14 sierpnia 1980 roku strajk zaczęła Stocznia 

Gdańska, kilka dni później zastrajkował – jako 

pierwszy na Śląsku – Fazos – wyliczał Duda. 

 

Przypomnijmy: rozpoczęty 21 sierpnia strajk w 

Fabryce Zmechanizowanych Obudów Ścianowych 

Fazos w Tarnowskich Górach był w lecie 1980 roku 

pierwszym protestem solidarnościowym na Górnym 

Śląsku, który dał impuls do protestu w jastrzębskich 

kopalniach i hucie Katowice. Wraz z protestami na 

Wybrzeżu doprowadził do podpisania tzw. 

porozumień sierpniowych i powstania Niezależnego 

Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. 

 

Obok postulatów płacowych i socjalnych, zostały 

wyraźnie w jego czasie wyartykułowane żądania o 

charakterze ogólnospołecznym i solidarnościowym 

z zakładami pracy protestującymi na Wybrzeżu. 

 



 

       

 

 

 

  
 

 

 

 

  

       

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

              
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Koksik  str. 4 

          Zapraszamy członków NSZZ ,,Solidarność”  do korzystania z basenów i  kręgielni  

!!! 
 

 

 Dąbrowa G. - ,,NEMO” 
Fundacja „Sport i Zdrowie” przy NSZZ „Solidar-

ność” Koksowni Przyjaźń  w Dąbrowie Górniczej 

informuje członków związku , że posiada bilety 

wstępu do  Parku Wodnego „NEMO” w Dąbrowie 

Górniczej.  

- Koszt jednego  biletu po dofinansowaniu   

     wynosi 14 złotych na 2 godz.  

-  Członkowi związku przysługują miesięcznie   

     dwa bilety.  

-  Bilety ważne są   godzinach ogólnodostępnych. 

Fundacja w każdym miesiącu rozprowadza po 300 

biletów. 

    

   Park Wodny „JURA” w Łazach    
Fundacja „Sport i Zdrowie”  przy  NSZZ  „Solidarność”  

Koksowni  Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej informuje  

członków związku, że od miesiąca czerwca 2013 roku 

posiada bilety wstępu  do Parku Wodnego „JURA” w Łazach.  

Koszt biletu po dofinansowaniu wynosi 7 zł. Za 1,5h. 

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 700 - 2200 

                              sobota – niedziela   1000- 2200  

Posiadamy również bilety na kręgle do NEMO: 
- 22 złotych  –   godzina  toru ( może grać do 8 osób 

jednocześnie). 

 

 

     Międzyzakładowa Organizacja Związkowa 

    NSZZ    Przypominam 

członkom że tylko do 06.09.2019r. przyjmujemy 

zapisy na festyn rodzinny w Siamoszycach z okazji 

30-tej rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” 

Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej który 

odbędzie się w dniu 14.09.2019 roku. 

Uczestnikom festynu zapewniamy transport, 

wyżywienie oraz zabawę przy dobrej muzyce. 

Dla dzieci przewidziane są upominki, nagrody za 

udział w konkursach oraz inne atrakcje. 

Odpłatność od uczestnika wynosi 20 zł,  

dla dzieci wstęp bezpłatny. 

Ilość miejsc ograniczona. 

 

Godziny i miejsca odjazdu autobusów podamy w 

osobnym komunikacie 

 

Festyn rodzinny    - Siamoszyce   14  września   2019 rok 

*** Fundacja ,,Sport i Zdrowie”     ***     informacje  i  ogłoszenia *** 
 

Bogusław Trendel 100 egz. 
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