JSW – Je Suis Wkurzony
Od dwóch dni mój dzień wygląda tak samo, mianowicie wstaje i pije kawę czytając i oglądając różne serwisy informacyjne i od dwóch dni mam wrażenie, że przestałem już to wszystko ogarniać.
Je suis Maria (tak bez tłumaczenia lepiej), widzę i czytam jak bardzo ostre są strajki w Jastrzębskiej Spółce Węglowej i zachodzę w głowie – o co ten cały dym? Znam sytuacje tamtejszej spółki, zarówno od górników tam pracujących czy od związkowców, a także tę finansową od swoich „wiewiórek” (wiadomo od kogo). Tylko, że muszę zacząć od początku aby dojść do dzisiejszych coraz to ostrzejszych akcji protestacyjnych.
Flapsy niezgody
Wszystko zaczęło się od (mam na myśli strajk) pomysłu zabrania posiłków regeneracyjnych pracownikom administracji – co spotkało się z dużym sprzeciwem związkowców (nie górników!), potem prezes Jarosław Zagórowski dolał benzyny do ognia (ciężko mówić inaczej) chcąc zwolnić związkowców, którzy zorganizowali strajk solidarnościowy w kopalni KWK Budryk (podczas trwania strajków w KW). No i zaczął się dym.
Związkowcy są dobrze zorganizowanym organizmem i natychmiast zorganizowano referenda na temat strajków: czy załoga popiera czy nie. Swoją drogą jestem dalej ciekaw jaka była frekwencja w tym referendum. Okazało się, że przeważająca większość załogi była za – i związkowcy zaczęli strajkować.
Przecież żartuje… górnicy zaczęli strajkować. Najgorszy z możliwych dla górników. Strajk bez fedrunku, strajk przynoszący dziennie około 30mln straty do spółki, która ich karmi. Nie dla prezesa JSW, który stał się kością niezgody ale dla spółki górniczej, która jako jedyna miała poradzić sobie z restrukturyzacją sama bez pomocy rządu. Jeszcze trochę i nie poradzi sobie nawet z pomocą rządu. Wracając do dwóch głównych postulatów, które zaczęły strajk – rada nadzorcza po negocjacjach ze związkowcami podpisała porozumienie i przywróciła flapsy oraz związkowców.
Sukces! Koniec strajku?
Nic bardziej mylnego. Związkowcy z JSW idą za ciosem, dostali mocny wiatr w żagle i kontynuują strajk bez fedrunku, domagając się teraz zwolnienia/ustąpienia prezesa Zagórowskiego. Górnicy dalej nie zjeżdżają na dół i dalej nie wydobywają węgla. Dziś na swoim blogu Karolina Baca-Pogorzelska podała informację o tym, że jeden z głównych klientów JSW czekając na dostawy węgla z zatrzymanych kopalń, zdecydował się go ściągnąć z zagranicy. Czyżby uciekł im pierwszy klient?
Napisałem to już raz, teraz powtórzę: chciałbym być w waszej sytuacji, chciałbym mieć takie ‚problemy’ – piszę to jako górnik z kopalni przeznaczonej do zamknięcia (Makoszowy). Nie rozumiem Was ale może gdy wszyscy spotkamy się w SRK to mi to wytłumaczycie?

