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tyle dekagramów 

grzybów trzeba 
dodać do 1 kilograma 

kapusty, aby przy-
rządzić naprawdę 

przepyszną, wigilijną 
kapustę z grzybami. 
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Plac przed kopalnią Wujek nosi 
już ofi cjalne imię Placu NSZZ 
Solidarność. Po raz pierwszy 
w Polsce miasto do nazwania 
placu użyło pełnej nazwy na-
szego związku.

Uroczystość nadania imie-
nia odbyła się 16 grudnia, 
podczas rocznicowych uro-
czystości pod Pomnikiem
–Krzyżem. Uchwałę miej-
skich radnych w tej sprawie 
odczytał przewodniczący rady 
miasta Jerzy Forajter. Tablicę 
odsłonili przewodniczący 
Komisji Krajowej Solidarno-
ści Janusz Śniadek i szef Re-
gionu Śląsko-Dąbrowskiego 
Piotr Duda.

Po raz pierwszy nazwa NSZZ 
Solidarność została użyta do na-
zwania placu, ulicy czy mostu. 
Do tej pory samorządy używały 
nazwy skróconej (Solidarno-
ści), co mogło sugerować, że 
honorowany jest nie związek 
zawodowy, lecz raczej idea 
solidarności (na tej zasadzie 
ulicom czy placom nadaje się 
imiona Wolności czy Niepod-
ległości). Tym razem nie ma 
wątpliwości, że chodzi o naj-
ważniejszy w historii Polski 
związek zawodowy.

Uchwała katowickich rad-
nych to fi nał starań wielu osób. 
Pierwszy z tą inicjatywą wystąpił 
radny Jerzy Dolinkiewicz. – Tra-

fi ł na właściwy grunt, bo takie 
pomysły od dawna krążyły nam 
po głowie. Przedstawiliśmy tą 
ideę szefowi Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności – wspomina Krzysz-
tof Pluszczyk, szef Społecznego 
Komitetu Pamięci Górników 
KWK Wujek poległych 16 
grudnia 1981 r. Pomysł szybko 
zyskał przychylność, a już w 
czerwcu uchwałę w tej spra-
wie podjęło Walne Zebranie 
Delegatów Śląsko–Dąbrowskiej 
Solidarności. 

Inicjatywa zyskała też popar-
cie władz miasta. Katowiccy 
radni przegłosowali uchwałe 
w tej sprawie 26 października. 
Decyzja została podjęta prawie 

jednogłośnie, nie obowiązywała 
dyscyplina klubowa. 

WOJCIECH GUMUŁKA
 

W Polsce jest też jedna 
szkoła nazwana imieniem 
związku – gimnazjum im. 
Solidarności w Korycinie (woj. 
podlaskie). Uczniowie tej szkoły, 
na zaproszenie Śląsko-Dąbrow-
skiej Solidarności,  przez kilka 
dni gościli w zeszłym roku w 
naszym regionie. W progra-
mie ich pobytu znalazły się 
m.in. wycieczka do zabytkowej 
kopalni i wizyta pod kopalnią 
Wujek.

W
i g i l i a , 
7.30. O tej 
g o d z i n i e 
Stanisław 
P i e t r z a k 

z Gliwic rozpocznie 24-go-
dzinny dyżur. – Będzie to 
normalna służba, bo straż 
pożarna cały czas musi być 
w pogotowiu – mówi. Razem 
z nim w pracy stawi się cała 
zmiana, szesnaście osób. Pan 
Stanisław przyznaje, że jak 
tylko znajdą czas to przygo-
tują wspólną wieczerzę. Zsuną 
stoły i zasiądą wszyscy razem, 
przełożeni i pracownicy. – 
Każdy przyniesie coś z domu 
i podzieli się z innymi – doda-
je. Zaznacza jednak, że trudno 
przewidzieć, jak bardzo pra-
cowity będzie to dyżur. Jak 
każdego roku ma nadzieję, 
że interwencji do pożarów 
i wypadków będzie mniej.

Iwona Misiarek wieczerzę 
przygotuje wspólnie z mamą 
męża. Musi się jednak spie-
szyć, bo o 19 zmieni koleżanki 
w pracy. Jest pielęgniarką na 
oddziale psychiatrycznym w 
szpitalu w Dąbrowie Górniczej. 
– Nie często tak się zdarza, że 

mam dyżur w wigilię, średnio 
co trzy, cztery lata – opowiada. 
Przyznaje, że świadomość, iż 
w ten wieczór będzie musiała 
pójść do pracy, nie jest powodem 
do stresu, chociaż oczywiście, 
tak jak wszyscy chciałaby być 
z najbliższymi. – Każdy zna 
grafik i ma czas, żeby sobie 
wszystko poukładać. Domowe 
wypieki trzeba przygotować 
wcześniej – podkreśla. Na jej 
oddziale świąteczne dyżury 
bywają bardzo urokliwe, ale 
czasem są niezwykle trudne. 
Nigdy nie można przewidzieć, 
co się zdarzy – dodaje. Jak będzie 
spokojnie, to znajdzie czas, by 
wspólnie z pacjentami zaśpie-

wać kolędy. Na zmiany pracu-
je również jej mąż. Teraz, gdy 
dzieci są już duże, jest o wiele 
łatwiej. – Zawsze staraliśmy się, 
żeby któreś z nas było z dziećmi 
w domu, ale gdy córka była 
mała, to często płakała, gdy 

wychodziłam. Zawsze była to 
kwestia rozmowy i wytłuma-
czenia, że jutro będziemy razem 
– wspomina pani Iwona.

Alicja Kubica z Centrum 
Opiekuńczo-Wychowawczego 
Pomocy Dziecku i Rodzinie 

w Sosnowcu ze swoimi pod-
opiecznymi spędzi drugi dzień 
świąt. Dla niej przyjście do 
pracy na dyżur będzie czymś 
więcej, niż tylko obowiązkiem. 
– Pracuję z dziećmi, które są 
moją drugą rodziną. Wybra-

łam ten zawód świadomie 
i traktuję go jak powołanie – 
mówi pani Ala. Ma nadzieję, 
że w ośrodku będzie pano-
wała uroczysta atmosfera, 
chociaż dla wychowawców 
praca w świąteczne dni jest 
czymś zupełnie naturalnym, 
do czego już się przyzwyczaili. 
– W tym roku ja będę miała 
wolną wigilię, a w przyszłym 
ktoś inny – mówi.

Zdecydowanie mniej szczęś-
cia do świątecznego grafi ku 
miał pan Maciej Gołkowski, 
motorniczy w będzińskich 
tramwajach. Co prawda wi-
gilię spędzi w domu, ale do 
pracy pójdzie w pierwszy 
i drugi dzień świąt oraz 
w poświąteczną niedzielę. – 
Tak wypadło, że święta spę-
dzę w pracy. Będę szybko spał 
i szybko odpoczywał, żeby rano 
z powrotem wstać – żartuje. 
Przyznaje, że pracuje już od 
trzydziestu lat i czasem marzy 
o całych świętach wolnych. 
Zdaje sobie jednak sprawę, że 
jest to niemożliwe. – Przecież 
nie powiem, że nie przyjdę – 
dodaje.

AGNIESZKA KONIECZNY

Święta spędzą w pracy
Strażacy, jeśli znajdują tego wieczoru trochę czasu, zsuwają stoły, kładą przyniesione z domu wigilijne 
specjały i wspólnie jedzą wieczerzę. Pielęgniarki wspólnie z pacjentami śpiewają kolędy.

Gdy córka 
była mała, to 
często płakała, 
gdy w wigilię 
wychodziłam do 
pracy. Ale zawsze była 
to kwestia rozmowy 
i wytłumaczenia, że 
jutro będziemy razem.

Katowice nie wstydzą się NSZZ Solidarność

A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami. A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami. 
Wszystkim członkom i sympatykom Solidarności z okazji Świąt Bożego NarodzeniaWszystkim członkom i sympatykom Solidarności z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy miłości, zdrowia, spokoju i radosnych chwil spędzonych w gronie rodziny. życzymy miłości, zdrowia, spokoju i radosnych chwil spędzonych w gronie rodziny. 

Niech przy świątecznym stole nie zabraknie żadnego z Waszych bliskich, Niech przy świątecznym stole nie zabraknie żadnego z Waszych bliskich, 
a bożonarodzeniowe szczęście, wiara, nadzieja i miłość towarzyszą Wam przez cały 2010 rok.a bożonarodzeniowe szczęście, wiara, nadzieja i miłość towarzyszą Wam przez cały 2010 rok.

Piotr Duda, Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ SolidarnośćPiotr Duda, Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Wigilijne życzenia  złożymy sobie, gdy mama wróci z dyżuru

Foto: internet

Satysfakcja z decyzji katowickich radnych: od lewej Janusz Śniadek, 
Piotr Duda i Piort Niklewicz z Solidarności KWK Wujek

Foto: TŚD
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INNI napisali

tyle wyda przeciętna polska rodzina na świę-
ta. Połowa tej sumy na prezenty, 500 zł na 
jedzenie, reszta na inne, związane ze świętami 
wydatki. Ponad 60 procent Polaków zamierza 
wydać na święta tyle samo lub więcej niż w ze-
szłym roku. To szacunki firmy doradczej Deloit-
te, poczynione na podstawie ankiet konsumen-
ckich przeprowadzonych jesienią.  Z kolei 
z opublikowanego pod koniec listopada sonda-
żu GfK Polonia przeprowadzonego dla „Rzecz-
pospolitej” wynika, że prawie połowa Polaków 
na zorganizowanie świąt przeznaczy od 200 do 
500 zł, a ponad połowa na prezenty zamierza 
wydać od 100 do 500 zł. Co czwarty ankie-
towany deklarował, że na tegoroczne święta 
wyda mniej niż w zeszłym roku. Czy rzeczywi-
ście są to takie sumy dowiemy się po świętach. 

LICZBA tygodnia

1500 zł

Firmy łatwiej 
ukarzą nierzetel-
nych pracowników

F
irmy skarżą się na rosnące nad-
użycia ze strony pracowników. 
Na podstawie raportu firmy 

PricewaterhouseCoopers i danych 
GUS obliczyliśmy, że w wyniku prze-
stępstw i nadużyć pracowników tylko 
w ostatnich 12 miesiącach fi rmy mogły 
stracić ponad 4 mld dol. To prawie 
dwukrotnie więcej niż dwa lata temu. 
Pracodawcy najczęściej są narażeni na 
kradzieże, sprzeniewierzenie mienia 
i szpiegostwo gospodarcze.

Aby się przed tym bronić, niektórzy 
z nich wprowadzają własne systemy 
wczesnego ostrzegania. Jeden z kon-
cernów informatycznych każe np. 
pracownikom podpisywać zobowią-
zanie, że będą informować o każdej 
niepokojącej ich sytuacji. Jego brak 
może skończyć się zwolnieniem dy-
scyplinarnym.

Pracodawcy zwracają też uwagę na 
wadliwe przepisy, które utrudniają 
dowiedzenie winy nierzetelnemu pra-
cownikowi. Wystąpili więc do rządu 
z propozycją stworzenia przepisów 
chroniących dane osobowe pracow-
ników informujących o nadużyciach 
oraz stworzenia im ochrony w sądach, 
podobnej, jaką mają świadkowie in-
cognito. (…)

Pełna ochrona danych osobowych 
takich świadków na wzór postępowa-
nia karnego byłaby możliwa wyłącznie 
przy najpoważniejszych przestępstwach 
dokonanych przez pracowników, 
takich jak: malwersacje finansowe, 
korupcja, ustawianie przetargów czy 
łapownictwo, gdzie występuje defi -
cyt wykrywalności, lub demaskator 
jest skruszonym współsprawcą tych 
przestępstw.

W pozostałych przypadkach ano-
nimowość świadka mogłaby mieć 

zastosowanie tylko w wyjątkowych 
sytuacjach, gdzie narażony byłby 
nadrzędny interes publiczny, jak za-
grożenie dla zdrowia i życia obywateli, 
skażenie środowiska czy ochrona ładu 
i porządku publicznego.

Eksperci z resortu sprawiedliwo-
ści zastrzegają, że pomysł Lewiatana 
wymaga dokładnej analizy i prze-
myślenia.

Na projekty pracodawców katego-
rycznie nie zgadzają się jednak związki 
zawodowe. Zdaniem Jerzego Langera 
z NSZZ Solidarność pracodawcy będą 
nadużywać prawa do anonimowości 
swoich świadków w celu pozbycia się 
niewygodnych pracowników, a pra-
cownicy – aby bezkarnie szkalować 
dobre imię swojej konkurencji lub 
nielubianych kolegów.

» Dziennik Gazeta Prawna, 
17 grudnia 2009, Katarzyna Bartman

W szukaniu pracy 
pomogą krewni
i znajomi

C
o drugi Polak przyznaje, że szu-
kając pracy, pyta o nią rodzinę 
i znajomych. Z sieci osobistych 

kontaktów korzystamy częściej niż z 
ogłoszeń o pracy w prasie i na por-
talach rekrutacyjnych, gdzie zagląda 
czterech na dziesięciu kandydatów do 
pracy. Portale szybko zyskują jednak na 
popularności – wynika z najnowszych 
badań TNS OBOP i agencji zatrudnie-
nia Randstad.

Zdaniem eksperta rynku pracy, prof. 
Urszuli Sztanderskiej korzystanie ze 
wsparcia krewnych i znajomych to 
popularny wszędzie na świecie sposób 
szukania pracy. 

– Im wyższe kwalifi kacje i wykształ-
cenie, tym bardziej ludzie liczą na swoje 
umiejętności. Ale przeciętny Polak ze 

średnim wykształceniem często czuje 
się zdezorientowany dużą liczbą fi rm 
rekrutacyjnych czy serwisów inter-
netowych z ofertami pracy – twierdzi 
prof. Sztanderska. Dodaje jednak, że 
również w przypadku osób o wysokich 
kwalifi kacjach w szukaniu pracy dobrze 
się sprawdza kapitał społeczny, czyli 
sieć znajomych i przyjaciół z angiel-
ska zwana networkingiem. Nie dość, 
że znajomi zwykle szybciej wiedzą, 
jakie wakaty są w ich fi rmie, to mogą 
doradzić, do kogo przesłać życiorys, 
a niekiedy i zarekomendować „swoje-
go” kandydata.

Dwie tegoroczne ankiety przeprowa-
dzone wśród internautów przez portal 
Rynekpracy.pl i serwis rekrutacyjny 
Job-express.pl wykazały, że największa 
część z badanych (co trzeci ]) znalazła 
swą ostatnią pracę przez sieć osobistych 
kontaktów. Podobny wynik przynio-
sło badanie przeprowadzone w HRK 
wśród uczestników jednego z projek-
tów outplacementu, czyli wsparcia dla 
zwalnianych pracowników; najlepsze 
efekty w szukaniu pracy dały wici ro-
zesłane w kręgu znajomych. (…)

W wielu fi rmach ułatwiają to zresztą 
programy wewnętrznych rekomendacji; 
przed rozpoczęciem poszukiwań kan-
dydatów na zewnątrz szefowie proszą 
pracowników o polecenie kogoś z ich 
znajomych. Zdaniem Kajetana Słoniny 
z Randstad w ostatnich latach formalne 
albo nieformalne rekomendacje stają się 
coraz bardziej popularne wśród wysoko 
wykwalifi kowanych specjalistów. Nie 
liczą oni, że znajomy „upchnie ich” w 
swojej czy zaprzyjaźnionej fi rmie, ale 
że poleci właściwej osobie lub poradzi, 
do kogo się zwrócić.

Z tej metody korzysta zresztą sam 
Randstad. Dla pracodawcy jest to wy-
godne, bo polecający bierze odpowie-
dzialność za rekomendowaną osobę, 
która musi też przejść normalny pro-
ces rekrutacji.

» Rzeczpospolita, 21 grudnia 2009. 
Anita Błaszczak

TRZY pytania
Paula Brzezińska, związkowy organizator, 
koordynator akcji „Czy Ikea jest OK?”

Ikea nie OK. A Solid jeszcze gorszy
Od kilku tygodni trwa akcja Czy Ikea 
jest OK?, podczas której próbujecie prze-
konać szwedzki koncern, by wpłynął 
na fi rmę Solid, która ochrania sklepy 
Ikei, by lepiej traktował pracowni-
ków. Chodzi m. in. o szykanowanie 
członków Solidarności i nieutworzenie 
przez Solid funduszu socjalnego. Jest 
szansa na porozumienie? 

– Póki co nie. Szwedzi w dalszym ciągu 
unikają rozmów, nie chcą zaproponować 
konkretnego terminu spotkania. Jeszcze 
dalej poszedł Solid, który nie tylko z nami 
nie rozmawia, ale też zwalnia członków 
Solidarności, również chronionych. 
Wybrali nowatorski sposób: wszystkich 
niewygodnych pracowników przenieśli 
do nowopowstałej spółki. I całą spółkę 
jakiś czas potem zlikwidowali. Teraz tak 
wygląda walka ze związkami – by nie 
dopuścić do działalności związkowej 
likwiduje się całe fi rmy. 
Ikea toleruje takie zachowania u swo-
jego podwykonawcy?

– Najwyraźniej. Chcieliśmy pokazać 
im również nagranie, na którym utrwa-
lona jest rozmowa inspektora firmy 

Solid z jednym z pracowników. Jest to 
dowód, że Solid Security, z którą Ikea ma 
podpisaną umowę, szykanuje pracow-
ników za przynależność do związków 
zawodowych i przy tym łamie prawo. Bo 
przecież szykanowanie za przynależność 
do związków zawodowych jest przestęp-
stwem i zagrożone jest karą grzywny 
oraz ograniczenia wolności. Szkoda, że 
nikogo z Ikei ten temat nie interesuje 
i mimo wielokrotnych zapewnień ze 
strony szwedzkiego koncernu nikt nie 
chce rozmawiać o problemie.
W zeszłym tygodniu Solidarność przez 
kilkadziesiąt minut blokowała kasy 
w sklepie Ikei w Markach. Po co?

– Chcieliśmy pokazać klientom, 
ale również polskiej dyrekcji Ikei, że 

20 minut pracy sieci to wartość całego 
funduszu socjalnego dla załogi Soli-
du. Gdy kasy były zamknięte, wyjaś-
nialiśmy klientom, że Ikea i Solid nie 
chcą z nami rozmawiać i to dlatego 
prowadzimy takie drastyczne formy 
protestu.

WG

Czy Ikea jest OK? to akcja pro-
wadzona przez Solidarność. 
Związkowcy starają się przekonać 
szwedzki koncern, by wpłynął na fi rmę 
Solid (ochraniającą markety Ikei) 
w sprawie lepszego traktowania pra-
cowników. Chodzi przede wszystkim 
o szykanowanie członków Solidarności 
i nieutworzenie przez Solid funduszu 
socjalnego. Akcja polega na rozdawa-
niu ulotek przed sklepami, nagłoś-
nieniu całej sytuacji w internecie (na 
stronie www.czyikieajestok oraz na 
portalach społecznościowych), a także 
na zaangażowaniu związków zawodo-
wych z innych krajów.

By nie dopuścić do 
działalności związkowej 
likwiduje się teraz całe 
fi rmy.

W obronie miejsc pracy protestowali w Katowicach związ-
kowcy z kolejarskiej Solidarności. Ok. 100 kolejarzy bloko-
wało tory w okolicach dworca głównego

– Władze PKP łamią wcześniejsze ustalenia ze związkami zawodo-
wymi. Przez wiele miesięcy byliśmy zapewniani, że na kolei nie będzie 
masowych zwolnień. Tymczasem od listopada wręczane są wypowie-
dzenia. Dostało je już ok. 100 osób, ale pojawiają się informacje, że 
pracę może stracić nawet 2 tys. pracowników – mówi Henryk Gry-
mel, przewodniczący Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ Solidarność. 

Blokada torów to również gest solidarności w stosunku do 10 gło-
dujących kolejarzy w Warszawie. Od tygodnia protestują w ten sposób 
przeciwko zwolnieniom w spółce.

Henryk Grymel przyznaje, że blokada mogła być kłopotem dla 
podróżnych. Podkreśla jednak, że decydując o długości i porze prote-
stu, starano się zminimalizować utrudnienia dla pasażerów. – Akcję 
przeprowadziliśmy po 12.00, bo wtedy pociągi nie kursują zbyt często. 
Blokada trwała tylko 45 minut, zazwyczaj tego typu akcje trwają 
dwie godziny – dodaje szef kolejarskiej Solidarności. Podkreśla, że 
związkowcy byli zmuszeni do takiej właśnie formy protestu, bo próby 
normalnych negocjacji z zarządem nie przynosiły efektu.

Ważne informacje 
Najbliższy czwartek, czyli Wigilia, jest dla pracowników 
Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności dniem wolnym. 
W związku z tym informujemy, że 24 grudnia biura w siedzibie Zarządu 
Regionu będą nieczynne, podobnie jak Biura Terenowe związku.
Jednocześnie informujemy naszych czytelników, że ostatni w tym roku 
numer Tygodnika Śląsko-Dąbrowskiego ukaże się we wtorek 29 grud-
nia i do tego numeru  zostanie dołączony kalendarz na 2010 rok. RED

Blokada na torach

Reklama
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W 
uroczystoś-
ciach koś-
ciele  pw. 
Podwyższe-
nia Krzyża 

Świętego i pod Pomnikiem
–Krzyżem wzięło udział kil-
kaset osób: rodziny pole-
głych górników, uczestnicy 
wydarzeń z grudnia 1981 r., 
członkowie Solidarności, 
parlamentarzyści i samo-
rządowcy, górnicy z Wujka 
i mieszkańcy Katowic. 

List prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego do uczestni-
ków uroczystości odczytała 
minister z jego kancelarii, 
Bożena Borys-Szopa. Pre-
zydent oddając hołd pole-
głym, dziękował też żyjącym 
uczestnikom strajku, rannym 
i więzionym, że „już wówczas 
swoją odwagą i determinacją 
zaświadczyli, że w naszym 
kraju można i trzeba jedno-
znacznie oddzielić dobra od 
zła, prawdę od kłamstwa, 
a sprawiedliwość od niespra-
wiedliwości”. 

Prezydent przypomniał 
również w liście szykany, 
jakie władze komunistyczne 
zastosowały wobec uczest-
ników strajku na Wujku i 

innych protestujących zakła-
dów. „Grudniowe dni 1981 
roku były jednymi z najczar-
niejszych we współczesnej 
historii Śląska” – podkreślił 
Lech Kaczyński.

Wszyscyśmy spod Wujka
Przesłanie do uczestników 
obchodów wystosował też 
Jerzy Buzek. Przypomniał 
w nim, że 16 grudnia to dzień, 
w którym „my wszyscy ze Ślą-
ska, z Polski składamy hołd 
bohaterskim członkom NSZZ 
Solidarność, obrońcom nasze-
go honoru”. Przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego 
wyraził wiarę, że zbrodnie 
zostaną sprawiedliwie i po 
ludzku rozliczone. – „Wie-
rzymy, że obronimy naszą 
wolność i solidarność” – za-
kończył Buzek.

Tegoroczne obchody były 
wyjątkowe z dwóch powo-
dów. Przede wszystkim po 
raz pierwszy pod Pomni-
kiem–Krzyżem nie padł już 
apel o ukaranie bezpośred-
nich sprawców pacyfi kacji. 
W kwietniu tego roku Sąd 
Najwyższy oddalił kasację 
od wyroków skazujących 
zomowców na kary więzie-

nia. Wciąż jednak nie zostali 
wskazani inspiratorzy zbrodni, 
o czym wspominano podczas 
obchodów. 

Po latach starań udało się 
natomiast zorganizować od-
szkodowania (200 tys. zł) dla 
rodzin górników. Wypłacił je 
ostatecznie Katowicki Hol-
ding Węglowy. To zasługa 
nadzorującego resort gospo-
darki Waldemara Pawlaka.  
– To jedyny polityk, który 
dotrzymał słowa, które tu 
padło – mówił pod Pomni-
kiem–Krzyżem przewodni-
czący Społecznego Komitetu 
Pamięci Górników Krzysztof 
Pluszczyk.

Nie wolno być obojętnym
Waldemara Pawlaka nie za-
brakło w tym roku na uroczy-
stościach. W swoim wystapie-
niu przypominał, że górnicy 
z Wujka upominali się o to, 
co dla każdego człowieka jest 
bardzo ważne: o godność. – Ich 

ofi ara, krew i życie zobowią-
zuje nas wszystkich, żebyśmy 
starali się przyczynić do tego, 
żeby w Polsce można było żyć 
godnie. Do godności nie są 
potrzebne statystyki, wyniki 
w PKB, ale poczucie, że każdy 
ma tu przyjaciół, wsparcie, 
możliwość szczęśliwego życia 
– mówił Pawlak.

Przewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność 
Janusz Śniadek w przemówie-
niu podkreślał, że wywalczona 
wolność nie przyniosła pra-
cownikom w Polsce poczu-
cia bezpieczeństwa. – Trwa 
nieustanny atak na związki 
zawodowe, na reprezentację 
pracowników. Zapowiada się 
uderzenie w prawo pracy. Dla 
elit politycznych i gospodar-
czych pracownik to wyłącz-
nie pozycja w kosztach, które 
trzeba ograniczać – mówił 
szef Solidarności.  Przewod-
niczący KK stwierdził też, że 
ta upragniona wolność nie 

przyniosła sprawiedliwości. 
Ocenił, że polski wymiar spra-
wiedliwości ciągle nie zmył 
z siebie hańby, którą okrył 
się w czasach PRL-u. 

Śniadek nawoływał do 
aktywności społecznej. - 
Nie wolno być obojętnym. 
Stając z boku marnujemy 
naszą wolność. Nie wolno 
uciekać od odpowiedzial-
ności za dobro wspólne. 
Jesteśmy to winni naszym 
braciom, którzy za naszą 
wolność oddali swoje życie 
- podkreślał Śniadek.

Spełnić testament górników
Uroczystości przed pomni-
kiem poprzedziła msza św. 
koncelebrowana przez arcy-
biskupa Damiana Zimonia. 
W homilii ks. dr Arkadiusz 
Wuwer wezwał m.in. do 
budowania ojczyzny spra-
wiedliwej, wolnej i dumnej 
- takiej, za jaką zginęli górnicy 
z „Wujka”.

Jak mówił, górnicy z 
„Wujka” wiedzieli, że wal-
czą po słusznej stronie, ale – 
wskazał – „to my nadajemy 
ostateczny wymiar ich ofi erze. 
– Spełnić testament ich życia 
i śmierci oznacza konieczność 

dokonania wyboru - posta-
wienia na pierwszym miejscu 
Boga, tak w życiu osobistym, 
jak i społecznym. Dopiero 
wtedy wszystko inne będzie 
na właściwym miejscu – po-
wiedział ks. Wuwer.

Podczas mszy w kościele 
pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego odsłonięta została 
tablica upamiętniająca ks. 
Jerzego Popiełuszkę. Bestial-
sko zamordowana kapelan 
Solidarności wielokrotnie w 
swych kazaniach wspominał 
o górnikach poległych pod 
Wujkiem. Tablica została 
ufundowana przez Śląsko-
Dąbrowską „S”. 

W obchodach uczestni-
czył prezes Narodowego 
Banku Polskiego. Wywodzący 
się z Solidarności Sławomir 
Skrzypek przekazał rodzi-
nom zestawy monet kolek-
cjonerskich, z limitowanej 
edycji wydanej w związku 
z 25 rocznicą męczeńskiej 
śmierci kapelana Solidar-
ności Jerzego Popiełuszki. 
Poinformował też, że NBP 
za dwa lata wyda specjal-
ną monetę, upamiętniającą 
ofi ary pacyfi kacji.

GP, WG

Górnicy z Wujka zginęli w obronie wolności, godności i solidarności – podkreślali uczestnicy obchodów 
28. rocznicy tragicznych wydarzeń w tej katowickiej kopalni.

W hołdzie bohaterom 
spod Kopalni Wujek

Podczas obchodów nie padały już apele 
o ukaranie bezpośrednich sprawców 
zbrodni i wypłatę odszkodowań: te zaniedbania 
zostały już nadrobione.

Obchody rozpoczęła msza w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. 
Tablicę upamiętniającą ks. Popiełuszkę poświęcił abp Damian Zimoń               

– Nie wolno uciekać od odpowiedzialności za dobro wspólne. Jesteśmy
to winni naszym braciom - podkreślał Janusz Śniadek

Obchody jak zwykle miały uroczysty charakter. Tym razem uświetniła je 
Kompania Honorowa Wojska Polskiego z Oleśnicy

Lecha Kaczyńskiego podczas uroczystości reprezentowała minister 
w Kancelarii Prezydenta Bożena Borys-Szopa

W imieniu Zarządu Regionu kwiaty pod Pomnikiem–Krzyżem złożyli 
przewodniczący Piotr Duda i wiceprzewodniczący Mirosław Truchan

Na uroczystościach gościł prezes NBP Sławomir Skrzypek, który zapowiedział 
wydanie okolicznościowej monety z okazji 30. rocznicy pacyfi kacji
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Z BIUR 
terenowych
Zabrze
» KILKUDZIESIĘCIU internowanych
i represjonowanych związkowców 
z Solidarności wzięło udział w corocz-
nym spotkaniu upamiętniającym rocz-
nicę wprowadzenia w Polsce stanu 
wojennego. Uczestniczyli we mszy świę-
tej, odprawionej w zabrzańskim Koście-
le pw. Św. Jadwigi, a po nabożeństwie 
złożyli kwiaty pod tablicą Solidarności.
Represjonowani przed 28. laty związ-
kowcy, tradycyjnie udali się w miejsce 
swojego internowania, pod bramę wię-
zienia przy ul. Janika w Zabrzu-Zaborzu, 
gdzie odśpiewali patriotyczne pieśni.
– Wszyscy obecni na uroczystościach 
przeszli przez to więzienie po 13 grud-
nia 1981 r. Spotkanie opłatkowe, zor-
ganizowane w tym dniu w Centrum 
Edukacji Twórczej, było okazją do wspo-
mnień o kolegach, którzy już od nas 
odeszli – mówi Ryszard Nikodem, który 
przed wprowadzeniem stanu wojennego 
pełnił funkcję wiceprzewodniczącego 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. 
Po roku internowania komunistyczny 
reżim zmusił go, by wraz z rodziną wy-
emigrował do USA.

Katowice
» W ZORGANIZOWANYCH 11 grudnia 
w Teatrze Śląskim wyborach do Komisji 
Zakładowej NSZZ Solidarność na kaden-
cję 2010-2014 związkowcy ponownie 
obdarzyli zaufaniem dotychczasowego 
przewodniczącego Pawła Prohaskę.

Gliwice 
» 15 GRUDNIA ODBYŁY SIĘ wybory 
do Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność 
PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych 
w Gliwicach. Przewodniczącym związku 
został Roman Sola.
Prawidłowy przebieg wyborów nadzoro-
wał Bolesław var Bogya de Csepy, przed-
stawiciel Regionalnej Komisji Wyborczej. 

B
ez odpowiedzi po-
zostaje pytanie, 
za co pracowni-
cy i ich rodziny 
przeżyją święta 

Bożego Narodzenia i kolej-
ne miesiące. Na świątecz-
ne zakupy i prezenty nie 
wystarczą zaliczki, które 
w ubiegłym tygodniu wpły-
nęły  na konta pracowni-
ków. Sami nie wiedzą, śmiać 
się, czy płakać, bo wysokość 
kwoty jest „oszałamiająca”. 
Całe 350 zł. Zastanawia-
ją się, na co wydać takie 
pieniądze. Nie wystarczy 
nawet na miesięczne opła-
ty za mieszkania, o gazie i 
prądzie nie wspominając. 
Stanisław Pawelec, szef So-
lidarności w Hucie Będzin 
czynszu nie płaci już od 
dwóch miesięcy. W po-
dobnej sytuacji jest więk-
szość załogi. – Pozostanie 
nam wgryźć się zębami 
w ścianę – przewidują 
pracownicy huty.

Huta w tym miesiącu 
została postawiona w stan 
upadłości. 6 grudnia syn-
dyk wręczył Stanisławowi 
Pawelcowi ”mikołajkowy 
prezent” wypowiedzenie 
umowy o pracę. Wśród 
tych pracowników huty, 

którym wręczono wy-
powiedzenia jest jeszcze 
6 innych związkowców 
z Solidarności. - W ten 
sposób związek, liczący 13 
członków, kompletnie się 
rozsypał. Będziemy mu-
sieli zrezygnować z naszej 
działalności – mówi przy-
gnębiony Pawelec.

Od sierpnia Huta Będzin, 
będąca wówczas w stanie 
likwidacji, nie odprowadza 
na konto Zarządu Regio-
nu Śląsko-Dąbrowskiego 
związkowych składek, po-
trącanych z wynagrodzeń 
pracowników. Syndyk 
tłumaczy, że pochłonęła je 
tzw. masa upadłościowa. 
Jedyną szansą na odzyska-
nie składek oraz zaległych, 

kilkumiesięcznych wyna-
grodzeń załogi są wypłaty 
tych środków z Funduszu 
Gwarantowanych Świad-
czeń Pracowniczych.  

Przewodniczący do-
tychczas pracował na sta-
nowisku produkcyjnym. 
Od blisko dwóch miesięcy 
jest portierem w wymar-

łej hucie. Po zakładowej 
ochronie pozostało tylko 
wspomnienie i tablica na 
bramie zakładu informu-
jąca, że huta strzeżona 
jest przez uzbrojoną jed-
nostkę. Pracownicy z go-
ryczą przypominają, że 
będzińscy prominenci, 
jeszcze nie tak dawno, 

udawali zainteresowanie 
tym ponad stuletnim za-
kładem. Starosta rozważał 
nawet przejęcie jednego z 
dużych biurowców na po-
trzeby Powiatowego Urzędu 
Pracy. Teraz twierdzi, że w 
budżecie nie ma pieniędzy 
na takie inwestycje.

– Wszyscy pamiętamy, 
jak w maju miejscowi parla-
mentarzyści i samorządow-
cy mamili nas podczas  uro-
czystości zorganizowanej 
w rocznicę powstania huty. 
Teraz chcemy im podzięko-
wać za te piękne obiecan-
ki o pomocy dla naszego 
zakładu, który wówczas 
nazywali „perłą Będzina” 
– mówi Pawelec.

Do upadku huty do-
prowadziły poważne nie-
prawidłowości w jej zarzą-
dzaniu. Przez ostatni rok 
w zakładzie stopniowo 
wygaszana była produk-
cja, a wyposażenie zakła-
du trafi ało pod młotek. 
Pracodawca tłumaczył, 
że produkcja stała się nie-
opłacalna ze względu na 
małą liczbę zamówień. 
Teraz ze swojej niego-
spodarności tłumaczy się 
przed sądem. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

Nie wiadomo za 
co pracownicy i ich 
rodziny przeżyją 
święta Bożego 
Narodzenia 
i kolejne miesiące. 
350 złotowe zaliczki 
nie wystarczą nawet 
na  świąteczne 
zakupy i prezenty.

Wesołych Świąt 
oraz Szczęśliwego Nowego Roku

Wszystkim Czytelnikom składa SUBIEKT

Reklama

W Hucie  Będzin cały czas przeprowadzane są zwolnienia grupowe. Listę 
z nazwiskami 184 pracowników syndyk już złożył w będzińskim Urzędzie Pracy. 

To będą smutne święta 
dla załogi będzińskiej huty

Reklama Reklama

– W tej sytuacji pozostanie nam nic innego jak wgryźć się 
zębami w ścianę – przewiduje Stanisław Pawelec

Foto: TŚD
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136 metrów pod ziemią 
w Komorze Warszawa w 
Kopalni Soli w Wieliczce 
przedstawicielki płci pięknej 
dyskutowały o znaczeniu 
miejsca kobiet w umacnia-
niu i kształtowaniu ruchu 
związkowego w Europie. 

Wśród uczestniczek mię-
dzynarodowej konferencji, 
zorganizowanej przez Radę 
Koordynacyjną Europej-
skiej Federacji Związków 
Zawodowych Górników, 
Chemików i Energetyków 
(EMCEF), były m.in. euro-
pejskie działaczki związko-
we, przedstawicielki władz 
państwowych, posłanki do 
Parlamentu Europejskiego 
oraz kobiety ze środowisk 
naukowych. W konferencji 
uczestniczyły również repre-
zentantki Solidarności.

W Konstytucji RP zostało 
zapisane równe prawo kobiet 
i mężczyzn do kształcenia, 
zatrudnienia i awansów, do 
jednakowego wynagrodze-
nia za pracę jednakowej 
wartości, do zajmowania 
stanowisk i pełnienia funkcji 
oraz uzyskiwania godności 
publicznych i odznaczeń. 
Mimo to, uczestniczki kon-
ferencji wskazywały, że w 
Polsce potrzeba jeszcze wiele 

wysiłku, by w pełni wyrów-
nać szanse zawodowe obu 
płci. Wystarczy porównać 
stopę zatrudnienia oraz 
bezrobocia wśród kobiet 
i mężczyzn. W 2008 roku 
wśród mężczyzn stopa za-
trudnienia była o 16 proc. 
wyższa niż wśród kobiet. 
Natomiast stopa bezro-
bocia wśród kobiet była 
o ponad 2 proc. wyższa niż 
u mężczyzn. 

O problemach zawodo-
wych kobiet napisał w liście 
skierowanym do uczestni-
ków konferencji  prezydent 
RP Lech Kaczyński. 

– Utrudniony dostęp do 
zawodowego rynku oraz 
niższe wynagrodzenia dla 
kobiet, to zjawiska wysoce 
niesprawiedliwe i zarazem 
niekorzystne dla rozwoju 
naszego kraju. Trudności z 
zatrudnieniem i uzyskaniem 
satysfakcjonującej pracy 
wynikają z przeświadcze-
nia wielu pracodawców o 
rzekomej małej dyspozycyj-
ności pracownic – napisał 
prezydent w liście, który 
w jego imieniu odczytała 
Bożena Borys-Szopa, pod-
sekretarz stanu w kancelarii 
prezydenta RP.

BEATA GAJDZISZEWSKA

D
yrekcja General 
Motors Europe 
zaakceptowała 
postulaty za-
kładowej Soli-

darności, ale do podpisania 
porozumienia potrzebna jest 
jeszcze akceptacja Europej-
skiej Rady Zakładowej GM 
– mówi Mirosław Rzeźni-
czek, wiceszef Solidarności 
w gliwickim Oplu.

Z punktu widzenia do-
mowych budżetów najważ-
niejsze dla pracowników 
Opla  punkty porozumienia 
to rewaloryzacja płac od stycz-
nia 2010 roku o 3,3 procent 
oraz jednorazowa premia w 
kwietniu w wysokości 3,3 
procent rocznego, indywi-
dualnego wynagrodzenia za 
2009 rok.  - Ta premia to na-
groda za udane wdrożenie do 
produkcji Astry IV generacji 
– dodaje Rzeźniczek

– Płace w 2009 roku pozo-
staną zamrożone, ale udało się 
nakreślić ścieżkę ich wzrostu 
w kolejnych latach. Oprócz 
przyszłorocznej rewaloryzacji 
i jednorazowej premii,  w roku 
2011 nastąpi rewaloryzacja 
funduszu płac, zgodnie ze 
wskaźnikiem wzrostu wy-
nagrodzeń w województwie 

śląskim za rok 2010 – podkre-
śla Rzeźniczek. 

Zgodnie z porozumieniem  
dotychczasowa struktura wy-
nagrodzeń w zakładzie nie 
ulegnie zmianie Zapewnio-
ny zostanie udział pracow-
ników w zysku i w akcjach 
na równych zasadach, tak 
jak w innych zakładach Opla 
w Europie. 

To porozumienie to efekt 
negocjacji przedstawicieli 
Solidarności Mirosława Rzeź-
niczka i Roberta Potempy z 
przedstawicielem dyrekcji 
koncernu, szefem produk-
cji GM Europe Reinaldem 
Hobenem.

– Liczyliśmy, że to poro-
zumienie uzyska akceptację 
Europejskiej Rady Zakłado-

wej jeszcze w grudniu, jed-
nak została ona odłożona do 
stycznia. Przyczyną tego prze-
sunięcia jest trudna sytuacja 
fabryki Opla w Antwerpii i to 
przyszłość tego zakładu jest 
na razie priorytetem działań 
Rady. Mamy nadzieję, że w 
styczniu wszystko się wy-
jaśni i formalności związane 
z podpisaniem porozumienia 
zostaną dopełnione – dodaje 
Rzeźniczek. 

Jak mówi wiceszef zakła-
dowej „S”w trudnej sytuacji 

GM spowodowanej kryzy-
sem na rynku motoryzacyj-
nym takie porozumienie  
dla pracowników gliwickiej 
fabryki to ogromny sukces. 
Jednocześnie podkreśla, że 
to również efekt wyrzeczeń 
i zaciskania pasa przez pra-
cowników gliwickiego zakła-
du w ostatnich kilkunastu 
miesiącach i to poświęcenie 
załogi zostało przed dyrek-
cję koncernu zauważone i 
docenione. 

GRZEGORZ PODŻORNY

- Brak porozumienia na szczy-
cie klimatycznym w Kopen-
hadze to dobra wiadomość 
dla Polski – mówi Dominik 
Kolorz, szef górniczej Soli-
darności. Jego zdaniem teraz 
polski rząd powinien pójść 
za ciosem i renegocjować 
pakiet klimatyczny z Bruk-
seli z 2008 roku.

– Szczyt w Kopenhadze 
pokazał to, o czym wielokrot-
nie mówiliśmy wcześniej i co 
podkreślaliśmy w naszym 
stanowisku skierowanym 
do premiera przed rozpo-
częciem szczytu. Było widać 
jak na dłoni, że gospodarki 
bogate chciały po prostu na 
haśle pakiet klimatyczny 
zarobić i chciały tych bied-
niejszych zostawić samym 
sobie. Na szczęście biedniejsi 
się zorganizowali i nie dali 
wykorzystać najbogatszym  
– podkreśla przewodniczący 
górniczej Solidarności.

Dominik Kolorz zwraca 
uwagę na postawę Stanów 
Zjednoczonych, Chin i Indii. 
Było widać, że najwięksi tru-
ciciele nie zamierzają dokony-
wać ekologicznej rewolucji. 
– Skoro najbogatsi nie chcą 
szkodzić swoim społeczeń-
stwom, to czemu te biedniej-
sze kraje miałby powodować, 
że ich obywatele będą żyli 
jeszcze biedniej z powodu 
wprowadzenia pakietu kli-
matycznego? To byłoby ra-
żąco niesprawiedliwe – mówi  
szef górniczej „S”. 

Jego zdaniem po fi asku 
szczytu w Kopenhadze pod 

dużym znakiem zapytania 
w Polsce i w Unii Europej-
skiej powinna stanąć kwe-
stia pakietu klimatycznego 
przyjętego w Brukseli w 2008 
roku.  – Wielokrotnie ostrze-
galiśmy, jak groźny jest ten 
pakiet dla konkurencyjności 
polskiej gospodarki, że ozna-
cza likwidację miejsc pracy i 
drastyczny wzrost cen energii. 
Teraz polski rząd powinien 
pójść za ciosem i domagać 
się renegocjacji tego pakietu  
– podkreśla Kolorz.

– Oczywiście zaraz usłysz-
my, że szanse na udane re-
negocjacje są mizerne, ale 
trzeba chociaż spróbować, 
bo jeśli się nie spróbuje, to 
trudno oceniać, jakie te szanse 
są. Warto jednak próbować, 
bo pakiet z Brukseli to pętla, 
która będzie dusić polską 
gospodarkę – dodaje szef 
górniczej Solidarności.

Brukselski pakiet klima-
tyczny ma na celu radykal-
ną redukcję emisji CO

2
 do 

atmosfery, o 20 procent do 
roku 2020. Jednocześnie o 
20 procent ma wzrosnąć 
średni udział odnawialnych 
źródeł w produkcji energii. 
W Polsce do 2020 r. aż 15 
proc. całej zużywanej energii 
ma pochodzić z zielonych 
źródeł (np. z elektrowni wia-
trowych). Jednocześnie w 
2020 polskie elektrownie 
będą drogo płacić ze emisję  
CO

2
 – 100 procent upraw-

nień będą musiały kupować 
na aukcjach. 

GRZEGORZ PODŻORNY

– To był dla nas wszyst-
kich bardzo trudny rok, ale 
w dniu tak wspaniałym jak 
dziś, odrzućmy wszystkie tro-
ski, bądźmy ze sobą razem 
i przełammy się opłatkiem 
– powiedział Piotr Duda, 
przewodniczący Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności, 
inaugurując tradycyjne 
spotkanie opłatkowe dla 
członków i pracowników 
Zarządu Regionu.

Piotr Duda życzył wszyst-
kim, by tegoroczne życzenia 
świąteczne trwały dłużej niż 
wieczór wigilijny, by spełnia-
ły się przez cały rok, aż do 
następnej Wigilii.

Do jego słów nawiązał 
kapelan Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności ks. Stanisław 
Puchała, który przekonywał, 
że wszystkie życzenia mają 
szanse na spełnienie, bo jeśli 
są szczere, to stoi za nim Ten, 
którego narodziny będziemy 
wkrótce świętować.

- Ktoś powiedział, to nie 
będą urodziny ciotki Zofii  , to 
będą urodziny Pana Jezusa. 
Bóg stał się człowiekiem, żeby 

być blisko naszych, ludzkich 
spraw, żeby nam błogosławić. 
Życzę nam wszystkim, by 
Pan Bóg ponownie narodził 
się w naszych sercach przez 
wiarę i miłość – powiedział 
ks. Puchała.

Kapelan Śląsko-Dąbrow-
skiej Solidarności, odwołując 
się do poezji ks. Jana Twardow-
skiego, przypomniał związ-
kowcom, że Święta Bożego 

Narodzenia są po to, by od 
Chrystusa uczyć się miłości, 
by podawać sobie ręce, żeby 
się do siebie uśmiechać i wza-
jemnie sobie przebaczać.

Serdeczne życzenia świą-
teczne od prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego przy-
wiozła na związkową Wigilię 
minister Bożena Borys-Szopa, 
podsekretarz stanu w Kan-
celarii Prezydenta.

– Życzę by wszystko, co 
słyszymy w mediach ze strony 
tego rządu było rzeczywiście 
realne i do skonsumowa-
nia. By te święta były pięk-
ne, rodzinne, zaczarowane 
i aby ten nowy rok był pełen 
cudownych niespodzianek 
– mówiła minister.

Wszyscy obecni na spot-
kaniu opłatkowym zostali 
obdarowani przez władze 
związku płytami z pieśniami 
maryjnymi w wykonaniu w 
ks. Stanisława Puchały.

– Zawsze wiedzieliśmy, 
że nasz kapelan głosi wspa-
niale Słowo Boże, ale nie 
przypuszczaliśmy, że rów-
nież koncertuje. To nasz 
prezent dla was na Boże 
Narodzenie – powiedział 
Piotr Duda.  

Związkowcy nie zapo-
mnieli również o koleżan-
kach i kolegach, których nie 
ma już wśród nas. Uczcili 
ich pamięć w zadumie wsłu-
chani w refleksyjny tekst 
pięknej „Pastorałki dla nie-
obecnych”. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

Pracownicy gliwickiego Opla w przyszłym roku otrzymają podwyżki, 
a miejsca  pracy w fabryce zostaną zachowane. Fiasko szczytu

Problemy kobiet 
w podziemiu 

Będą podwyżki 
w gliwickim Oplu

By Pan Bóg ponownie 
narodził się w naszych sercach

– Związkowcy przełamali się opłatkiem i przekazali sobie 
najlepsze życzenia świąteczne

Foto: TŚD

Szefowie  GME 
dostrzegli i  docenili 
poświęcenie 
pracowników 
gliwickiego zakładu 
Opla w ostatnich 
kilkunastu miesiącach, 
pełnych wyrzeczeń
i zaciskania pasa.

Foto: TŚD

Za udane wdrożenie do produkcji Opla Astry IV pracownicy 
z Gliwic w kwietniu mają otrzymać premię
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Na Biegunie Północnym 
spotykają się dwaj Święci 
Mikołajowie. 
– Dlaczego jesteś 
taki smutny? 
– Bo w tym roku znów 
wypadło na mnie, że mam 
roznosić prezenty w Polsce. 
– Przecież Polacy to 
wspaniali ludzie! 
– Możliwe, ale jak wrócę 
od nich, to znów przez 
cały rok będę miał kaca! 

***
Lekcja wychowawcza. 
Nauczycielka pyta 
dzieci, kim chciałyby 
zostać, kiedy dorosną. 
Dzieci wymieniają zawody 
piosenkarza, aktora, 
strażaka, policjanta... 
tylko Jasio mówi, 
że chciałby zostać 
św. Mikołajem.
– Czy dlatego, że rozdaje 
prezenty? – pyta
 nauczycielka.
– Nie. Dlatego, że pracuje 
tylko jeden dzień w roku!

***
– Kochanie, co byś
powiedział, gdybyśmy 
wzięli ślub w Boże 
Narodzenie? 
– Daj spokój! Po co mamy 
sobie psuć święta?

***
Urzędnicy to doskonali 
partnerzy w małżeństwie. 
Jak przychodzą do domu 
to są wyspani i wypoczęci. 
A i gazetkę mają już 
przeczytaną... 

***
Spotykają się dwaj
 koledzy:
– Cześć stary. 
Co słychać?
– A, w sobotę 
na ślubie byłem.
– I jak było?
– No fajnie. O taką 
obrączkę mi dali.

***
Kolega pyta Nowaka:
– Czy w tym roku 
kupiłeś coś pod choinkę?
– Owszem, udało mi się 
kupić stojak.

A TO znacie?

Reklama Reklama

Odpowiedzi: 
Człowiek zbyt wiele bierze sobie 
do serca mało do rozumu
Domino: B
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Teksty i porady prawne pochodzą z serwisu prawo-pracy.pl. Serwis prawo-pracy.pl skoncentrowany jest wokół tematyki prawa pracy. Strona udostępnia artykuły oraz odpowiedzi na zapytania 
internautów dotyczące m.in. kwestii wynagrodzeń, czasu pracy, odpraw, odpowiedzialności pracownika, urlopu, wypowiedzenia umowy, przepisów BHP, mobbingu. W serwisie również: porady 
prawne on-line, aktualności prawne, praktyczne poradniki w formacie PDF oraz największe w Polsce forum z zakresu prawa pracy.

Informacja Regionalnej
Komisji Wyborczej
Regionalna Komisja Wyborcza przypomina or-
ganizacjom zakładowym i międzyzakładowym, 
że zgodnie z Uchwałą KK nr 2/09 ws. kalendarza 
wyborczego na kadencję 2010 – 2014 wyboru władz 
organizacji zakładowej, międzyzakładowej oraz 
zakładowej organizacji koordynacyjnej można 
dokonać w okresie od 1 grudnia 2009 r. do
31 marca 2010 r. 
Regionalna Komisja Wyborcza przypomina również, 
że przygotowanie i przeprowadzenie wyborów 
jest zadaniem komisji zakładowej/ międzyzakła-
dowej lub zakładowej/międzyzakładowej komisji 
wyborczej. RKW natomiast nadzoruje wybory 
w organizacjach związkowych.

Informacji i odpowiedzi na pytania związane 
z wyborami udzielają:
• Bogdan Biś – Przewodniczący RKW, 

tel. 032 353 84 25 w. 230; 601 516 165
• Krzysztof Hus – Z-ca Przewodniczącego 

RKW, tel. 032 353 84 25 w. 428; 693 410 281
• Jadwiga Piechocka – Z-ca Przewodniczącego 

RKW, tel. 032 353 84 25 w. 428; 509 659 721
• Robert Odyjas – Sekretarz RKW, 

tel. 032 353 84 25 w. 107; 603 661 200
lub e-mail: zagraniczne@solidarnosc-kat.pl, 
lub region@solidarnosc-kat.pl.

Dokumentacja wyborcza jest dostępna na stronie 
internetowej www.solidarnosc-kat.pl oraz 
w Zarządzie Regionu – Biurze Ewidencji a także 
Biurze ds. Rozwoju i Szkoleń Związkowych oraz 
Współpracy Zagranicznej.

Ustawa Kodeks pracy

§

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2009 r.):  1.276 zł
»  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

(w II kwartale 2009 r.):  3.081,48 zł
»  Zasiłek dla bezrobotnych (od 1 czerwca 2009 r.):  575,00 zł
» Najniższa emerytura (od 1 marca 2009 r.):  675,10 zł
» Emerytury – kwota bazowa (2008 r.):  2.578,26 zł
»  Przychód niezmniejszający świadczeń emerytów, 

którzy nie ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni): 
do 2.157,10 zł (równowartość 70% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2009 r.)

»  Przychód zmniejszający świadczenia emerytów, którzy 
nie ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni): powyżej 
2.157,10 zł do 4.006,00 zł (od 70% do 130% przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2009 r.)

»  Przychód zawieszający wypłatę świadczenia emerytów, 
którzy nie ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni): 
powyżej 4.006,00 (powyżej 130% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2009 r.)

»  Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta 
rodzinna (od 1 marca 2009 r.):  675,10 zł

»  Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 
(od 1 marca 2009  r.):  519,30 zł

D
zień 1 stycznia 
każdego roku 
kalendarzo-
wego to data, 
z którą przepisy 

obowiązującego prawa wiążą 
szereg zmian w kwestiach 
istotnych z punktu widze-
nia finansowego interesu 
pracowników. Poniżej po-
krótce omawiam najistot-
niejsze z nich.

Z dniem 1 stycznia 2010 
r. podwyższeniu ulega mi-
nimalne wynagrodzenie za 
pracę z dotychczasowych 
1276 zł brutto do 1317 zł 
brutto. Owo 41 zł brutto 
(ok. 30 zł netto) różnicy nie 
jest być może dużą kwotą, 
lecz dla wielu budżetów 
rodzinnych będzie to za-
uważalny zastrzyk gotówki, 
szczególnie w okresie, gdy 
pracodawcy niechętnie pod-
wyższają wynagrodzenia 
z własnej woli. Infl acja i w 
konsekwencji ceny wielu, 
także podstawowych, pro-
duktów nieustannie rosną, 
a minimalne wynagrodze-
nie za pracę wciąż pobiera 

przeszło milion pracowni-
ków w Polsce.

Pozytywny wpływ na 
wysokość wynagrodzeń 
pracowniczych, tym razem 
nie tylko minimalnych, mieć 
będzie podwyższenie tzw. 
pracowniczych kosztów 
uzyskania przychodu oraz 
kwoty zmniejszającej poda-
tek, istotnych przy obliczaniu 
podatku dochodowego od 
osób fi zycznych, potrącane-
go z naszych wynagrodzeń 
przez pracodawców.

Od 1 stycznia 2010 r. pod-
wyższeniu ulegnie kwota 
wolna od egzekucji komor-
niczej (oraz innych potrą-
ceń pracodawcy). Skoro – 
zgodnie z art. 871 Kodeksu 
pracy – wolna od potrąceń 
jest kwota wynagrodzenia 
za pracę w wysokości:
1.  minimalnego wynagro-

dzenia za pracę przysłu-
gującego pracownikom 
zatrudnionym w pełnym 
wymiarze czasu pracy, 
po odliczeniu składek 
na ubezpieczenia spo-
łeczne oraz zaliczki na 

podatek dochodowy od 
osób fi zycznych – przy 
potrącaniu sum egze-
kwowanych na mocy 
tytułów wykonawczych 
na pokrycie należności 
innych niż świadczenia 
alimentacyjne, 

2.  75% minimalnego wyna-
grodzenia za pracę przy-
sługującego pracownikom 
zatrudnionym w pełnym 
wymiarze czasu pracy – 
przy potrącaniu zaliczek 
pieniężnych udzielonych 
pracownikowi przez pra-
codawcę, 

3.  90% minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę 
przysługującego pracow-
nikom zatrudnionym w 
pełnym wymiarze czasu 
pracy – przy potrącaniu 
kar pieniężnych przewi-
dzianych w przepisach 
Kodeksu pracy 
– to nawet w najmniej 

korzystnym dla pracownika 
wariancie pracodawca (także 
na żądanie komornika) nie 
będzie mógł potrącić z wy-
nagrodzenia za pracę rosz-

czeń, jeżeli skutkiem tego 
pracownik miałby otrzymać 
(uwzględniając podstawo-
we koszty uzyskania przy-
chodu) mniej niż 984,15 zł 
netto (tzn. na rękę).

Niektórych pracowników 
ucieszy zapewnie informacja, 
że od nowego roku nieznacz-
nemu podwyższeniu ulegnie 
dodatek do wynagrodzenia 
za pracę w związku z wyko-
nywaniem zadań służbowych 
w porze nocnej.

Ponieważ minimalna 
podstawa wymiaru zasiłku 
chorobowego oraz wyna-
grodzenia za okres choroby 
pracownika (a także zasiłku 
macierzyńskiego, świad-
czenia rehabilitacyjnego, 
zasiłku wyrównawczego 
oraz zasiłku opiekuńczego) 
powiązana jest z wysokością 
minimalnego wynagrodzenia 
za pracę, w niektórych przy-
padkach można spodziewać 
się podwyższenia kwot rów-
nież tych świadczeń.

KAROL JOKIEL
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Ile zyskają pracownicy
w nowym roku?

Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych poinformował, że 
29 stycznia 2010 r. zostanie 
przeprowadzone kolejne lo-
sowanie przydziału członków 
otwartych funduszy emery-
talnych (OFE).

Losowanie przydziału do 
OFE obejmuje osoby, które 
urodziły się po 31 grudnia 1968 
r. i które po podjęciu swojego 
pierwszego zatrudnienia nie 
zgłosiły się do żadnego fundu-
szu (obowiązek ten nie dotyczy 
studentów i uczniów do 26. 
roku życia, którzy podjęli pracę 
na podstawie umowy-zlecenia, 
umowy o dzieło lub rozpoczęli 
studia doktoranckie).

Przystąpienie do OFE jest 
obowiązkowe i każdej oso-

bie, która nie dopełniła tego 
obowiązku w ciągu 7 dni od 
podjęcia zatrudnienia, ZUS 
przypomina o konieczności 
zgłoszenia się do OFE. Lo-
sowanie przydziału do OFE 
poprzedzone jest bowiem 
wysłaniem do osoby ubezpie-
czonej pisemnego wezwania 
do zawarcia umowy z OFE 
w terminie do 10 stycznia. 
Pisemne powiadomienie o 
konieczności zgłoszenia się 
do OFE pozwala na podpisa-
nie umowy osobie wezwanej 
z wybranym przez siebie OFE 
w terminie nie krótszym niż 30 
dni. W grudniu ZUS wysłał 197 
930 takich powiadomień.

Jeśli jednak osoba podej-
mująca pracę nie podpisze 

umowy z OFE do 10 stycz-
nia, to Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, po uprzednim 
wezwaniu takiej osoby do 
zawarcia umowy, w wy-
znaczonym terminie przy-
dzieli jej fundusz w drodze 
losowania.

W losowaniu uczestniczą 
te fundusze, które uzyskały 
wyższe stopy zwrotu niż śred-
nia stopa zwrotu wszystkich 
funduszy w dwóch ostatnich 
okresach rozliczeniowych i 
które zarządzają mniejszą 
ilością niż 10% aktywów 
netto wszystkich OFE.

W najbliższym losowa-
niu wezmą udział: Aegon 
OFE, OFE Allianz Polska, 
Amplico OFE, AXA OFE, 

Generali OFE, Pekao OFE, 
OFE Pocztylion. Z losowa-
nia wyłączone zostały trzy 
największe pod względem 
liczby członków fundusze 
emerytalne.

Po losowaniu ZUS poin-
formuje poszczególne OFE o 
jego wynikach, a fundusze 
mają obowiązek przesłania 
informacji do swoich nowych 
członków, w szczególności 
informując ich o warunkach 
członkostwa i przysługują-
cych im prawach. Informację 
o wyniku losowania osoby 
ubezpieczone otrzymują 
również z ZUS.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Fundusz emerytalne:

Nie czekaj, aż zostaniesz wylosowany



K
arp tradycyjny 
i w galarecie, zupa 
grzybowa, barszcz 
z uszkami, kapu-
sta z grzybami, 

kutia, makówki – to dania, 
które każdemu z nas od za-
wsze kojarzą się z wigilijną 
wieczerzą. Niosą w sobie, nie 
tylko urok tradycji, ale także 
wspomnienia z rodzinnego 
domu. Jednak trudno zna-
leźć dwa stoły, które do tej 
wyjątkowej kolacji zostaną 
tak samo nakryte. Każdy 
z nas od lat ma przecież swoje 
najlepsze i sprawdzone prze-
pisy. Najważniejsze jest prze-
cież to, żeby było smacznie, 
uroczyście i rodzinnie.

Zupa grzybowa z łazankami – 
przepis Czesława Łęczka

•  suszone grzyby
•  po kilka ziaren pieprzu 

i ziela angielskiego
•  listki laurowe
•  śmietana
•  sól, pieprz
•  makaron łazanki

Z włoszczyzny, ziela an-
gielskiego, pieprzu i listków 
laurowych gotuję bulion. 
Odcedzam, dodaje namo-
czone we wrzątku grzyby 
i wszystko gotuję na małym 
ogniu przez godzinę. 

Następnie doprawiam do 
smaku, a po zdjęciu z ognia 
dolewam śmietanę ze szczyp-
tą soli. Każdą porcję podaję 
z łazankami.

Wigilijna moczka piernikowa 
– przepis Ireny Kani

• Bakalie (rodzynki, figi, 
daktyle, orzechy, migda-
ły, suszone owoce: śliwki, 
jabłka ananasy)

• Piernik
•  Ciemne piwo

Najpierw susz gotuję 
w wodzie, potem mieszam 
z namoczonym wcześniej 
w piwie piernikiem. Na końcu 
dodaję kostkę masła i trochę 
cukru do smaku. Wszystko 
razem gotuję przez ok. 30 
minut, do zgęstnienia.

Makówki – przepis Ireny Kani
•  Sucharki lub bułki pokro-

jone w kostkę
•  Mak
•  Bakalie: rodzynki, mig-

dały i orzechy
•  Masło
•  Cukier
•  Cukier waniliowy

Mak mielę, gotuję na mleku 
(można też na wodzie), dodaję 

pokrojone bakalie, cukier wa-
niliowy i trochę cukru. Gdy 
masa jest gotowa przekładam 
ją na zmianę z sucharkami 
(lub bułką). Na końcu posy-
puję kokosem.

Kapusta z grzybami 
– przepis Ryszarda Drabka
•  Kapusta kiszona
• Grzyby suszone
 (w proporcjach na 1 kg ka-

pusty, 10 dag grzybów) 

• 1 cebula, oliwa
•  kminek, liść laurowy, ziele 

angielskie, pieprz, sól

Kapustę odciskam z wody, 
podsmażam na oliwie i „ze-
szklonej” cebulce. Żeby ka-
pusta miała odpowiedni 
smak i kolor dodaję wodę 
z gotujących się grzybów. 
Grzyby najlepiej namoczyć 
dzień wcześniej, pierwszą 
wodę zlać, a dopiero na-
stępną dolewać do kapusty. 
Przyprawiam  kminkiem, 
liściem laurowym i zielem 
angielskim.  

Pod koniec duszenia do 
kapusty dodaję ugotowane 
i pokrojone grzyby. Całość 
solę i pieprzę do smaku, 
a jeżeli ktoś lubi to może też 
dodać ząbek czosnku.

Barszcz z uszkami 
– przepis Janiny Suwały

Uszka: Ciasto: 
•  40 dag mąki 
•  1 szklanki ciepłej wody 
•  Szczypta soli 
•  Łyżka oliwy 

Farsz: 
•  30 dag kapusty kiszonej 
•  Pół szklanki suszonych 

grzybów 
•  nieduża cebula 
•  Sól, pieprz do smaku 

Ugotowane grzyby drob-
niutko kroję, następnie kroję i 
podsmażam cebulę na oliwie. 
Kapustę gotuję do miękko-
ści. Wyciskam sok i drobną 
ją kroję. Grzyby, kapustę 
i cebulę łączę, podsmażam 
i doprawiam do smaku. Przy-
gotowuję ciastko i z kilku-
centymetrowych kwadratów 
lepię uszka.

Barszcz: Na jarzynach 
i suszonym grzybku gotuję 
wywar, do którego dodaję 
ukwaszony wcześniej barszcz 
z buraków.  Około dwóch 
tygodni wcześniej kroję, 
buraki, zalewam wodą, do-
daję 4 ząbki czosnku (można 
również piętkę, najlepiej 
z chleba razowego).
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Reklama

NASZE TRADYCYJNE
WIGILIJNE POTRAWY

Reklama

Karp tradycyjny i w galarecie, zupa grzybowa, barszcz z uszkami, kapusta z grzybami, kutia, makówki – to dania, które 
każdemu z nas od zawsze kojarzą się z wigilijną wieczerzą.

Trudno znaleźć dwa identycznie nakryte stoły


