
71 proc.
– taki odsetek 

pracowników w 
Szwecji należy 

do związków 
zawodowych.

WIĘCEJ » STRONA 5

KATOWICE

Nr 92015

Zarząd Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ Solidarność
Tygodnik bezpłatny
ISSN 1732-3940
www.solidarnosckatowice.pl

05-11.03.2015

Janusz Szewczak: W krajach Europy 
Zachodniej ludzie z takimi dochodami, 
jakie mają Polacy, w zasadzie w ogóle 
nie płacą podatku dochodowego. » STRONA 5

Jarosław Grzesik: Mrzonką jest 
twierdzenie, że pracownicy obcych 
fi rm będą wykonywać roboty taniej 
od pracowników Kompanii. » STRONA 3

Kobiety w pracy związkowej są systematyczne, łatwo się nie poddają i potrafi ą sprawić, że rzeczy 
pozornie niemożliwe stają się możliwe. Najważniejsza jest wiara w sukces i przekonanie, że to, co robią, służy 
innym. Panie stanowią ponad jedną trzecią związkowców śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Pomaganie innym sprawia im radość
W 

2003 roku Edyta 
Odyjas zało-
żyła związek 
zawodowy w 
Sądzie Rejo-

nowym w Katowicach. Była to 
pierwsza komisja zakładowa 
Solidarności w polskim sądzie. 
Dzisiaj kieruje strukturą zrze-
szającą 2,5 tys. pracowników. 
– Najtrudniejszym zadaniem 
było przełamanie niezrozumia-
łego stereotypu mówiącego 
o tym, że przynależność do 
związku zawodowego obniża 
rangę urzędnika sądowego, ale 
w końcu się to udało. Przecież 
urzędnicy sądowi to pracow-
nicy, którzy tak samo jak ludzie 
zatrudnieni w innych insty-
tucjach czy zakładach pracy 
tylko poprzez zrzeszenie się 
w związku zawodowym są w 
stanie skutecznie zawalczyć 
o swoje prawa, o poprawę 
warunków pracy czy lepsze 
płace. W pojedynkę pracow-
nikowi bardzo trudno uzyskać 
cokolwiek u pracodawcy – 
mówi Edyta. O tym, że warto 
należeć do związku zawo-
dowego przekonuje innych 
pracowników sądów, regu-
larnie odwiedzając placówki 
rozrzucone po całej Polsce. To 
m.in. dzięki tej żmudnej pracy 
sądownicza Solidarność staje się 
coraz silniejsza. Prywatnie Edyta 
Odyjas zajmuje się wychowa-
niem dwójki dzieci, co godzi ze 
studiowaniem.

Potrzebna jest odwaga
Założenie związku teoretycznie 
jest łatwe. W praktyce jest to 
zadanie, które wymaga dużej 
odwagi i determinacji.Przy-
kładem jest Eurobank. – Trzy 
lata temu wróciłam z urlopu 
macierzyńskiego i okazało się, 
że w fi rmie zaszło wiele nieko-
rzystnych zmian. Pracodawca 
pozmieniał regulaminy premio-
wania, odebrał ekwiwalent za 
odzież służbową – opowiada 
Ksenia Ulanowicz, przewodni-
cząca  Solidarności w Eurobanku. 
Reakcją pracowników na te dzia-
łania było założenie „S”, a Ksenia 
została przewodniczącą komisji 
zakładowej. Niedługo potem 
została zwolniona. W marcu 
ubiegłego roku, po trwającym 
dwa lata procesie Sąd Okręgowy 

w Gliwicach przywrócił ją do 
pracy. Po powrocie do banku 
w dalszym ciągu pełni funkcję 
przewodniczącej związku. Dzięki 
działaniom komisji zakładowej 
udało się m.in. doprowadzić do 
zwiększenia odpisu na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych 
do ustawowej wielkości. – Ludzie 
dostrzegają nasze działania i 
systematycznie zapisują się do 
związku. Już w jednym mieście 
w Polsce członkami Solidarności 
są wszyscy pracownicy Euro-
banku – mówi z dumą Ksenia.

Satysfakcja z pomagania innym 
Zdaniem Joanny Strzebin, prze-
wodniczącej komisji oddziałowej 
Solidarności w Tesco w Bytomiu 
związkowcem nie zostaje się z 
dnia na dzień. – Tego trzeba się 
nauczyć – mówi Joanna. Dla 

niej praca związkowa oznacza 
radość i satysfakcję płynącą z 
pomagania innym. – Swoim 
dzieciom ciągle tłumaczę, że 
tam są ludzie, którzy mnie 
potrzebują. Innego życia sobie 
nie wyobrażam – podkreśla. W 
2005 roku była jedną z tych 
osób, które założyły Solidarność 
w Tesco w Bytomiu. Przewod-
niczącą związku w markecie 
została w 2012 roku, a od lipca 
2014 kieruje komisją oddzia-
łową. – W moim sklepie do 
Solidarności należy już ponad 
100 osób, wszystkie problemy 
udaje nam się rozwiązywać w 
drodze dialogu z kierownictwem 
placówki – zaznacza.

Umiejętność współdziałania
O sile i skuteczności organi-
zacji związkowej decydują 

nie tylko dobrzy liderzy, ale 
przede wszystkim umiejętność 
współdziałania wszystkich 
członków związku. Poka-
zały to na początku roku 
panie pracujące w kopalniach 
Kompanii Węglowej. Przez 
wiele dni organizowały akcje, 
wspierając górników prote-
stujących pod ziemią. – Nie 
umiałyśmy się z pogodzić z 
planami likwidacji kopalni, 
przecież nie można wyrzucić 
ludzi na bruk z dnia na dzień 
– mówi Janina Klasik, sekre-
tarz komisji zakładowej NSZZ 
Solidarność w kopalni Pokój 
w Rudzie Śląskiej. Razem z 
innymi kobietami każdego 
dnia po pracy przez pięć 
godzin zostawała na terenie 
kopalni. Brała też udział w 
trzydniowym proteście okupa-

cyjnym. – Na tym polega 
Solidarność, że w trudnych 
chwilach wszyscy muszą być 
razem – podkreśla działaczka. 
Ona sama jest w związku od 
początku i odkąd pamięta 
pomaga komisji zakładowej. 
Funkcje związkowe pełni 
drugą kadencję, prywatnie 
stworzyła rodzinę zastępczą 
dla 14-letniej dziewczynki.

Wytrwałość i determinacja
Jak wiele determinacji wymaga 
praca związkowa wie także 
Barbara Świerk, przewodni-
cząca Solidarności w Domu 
Pomocy Społecznej Przystań 
w Katowicach. Komisję zakła-
dową wspólnie z koleżankami 
z pracy założyła w 2008 roku. 
– Dyrekcja placówki ciągle nam 
mówiła, że nie ma pieniędzy 

na podwyżki, a my chciałyśmy 
wziąć sprawy w swoje ręce, 
doprowadzić do spotkania z 
prezydentem miasta i rozma-
wiać o naszych problemach 
– opowiada przewodnicząca. 
Podkreśla, że początki były 
bardzo trudne, ale z czasem 
relacje z kierownictwem 
placówki zaczęły układać 
się poprawnie. W 2009 roku 
przedstawiciele związku brali 
udział w tworzeniu regulaminu 
wynagradzania. Sukcesem 
było też doprowadzenie do 
dialogu z samorządowcami i 
systematyczny wzrost płac – 
W zeszłym roku udało nam 
się wynegocjować aż trzy 
podwyżki, w sumie po 340 
zł brutto dla pracownika – 
mówi Barbara Świerk.

AGNIESZKA KONIECZNY
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D
o lekarza człowiek idzie po to, aby 
się wyleczyć. Do mechanika, aby 
naprawić samochód. Do szkoły, 

żeby się nauczyć. Decydujemy się na 
skorzystanie z pomocy fachowca w danej 
dziedzinie i płacimy mu za usługę czy 
poradę, a on w zamian powinien nam tej 
fachowej usługi czy porady zgodnie ze 
swoją wiedzą i umiejętnościami udzielić. 
W tej wymianie niezbędnymi elemen-
tami są zaufanie i uczciwość. Oczywiście 
zawsze istnieje ryzyko, że możemy trafi ć 
na człowieka uczciwego inaczej lub pseu-
dofachowca, ale w normalnym społe-
czeństwie odsetek takich ludzi powinien 
stanowić margines. Tak w każdym razie 
wyobrażam sobie normalność. 

Tyle teorii. W praktyce każda koniecz-
ność korzystania z usługi fachowca 
wiąże się ze strachem. Żeby tylko nie 
dać się zrobić w ch... Idziesz do lekarza, 
jedziesz do mechanika, korzystasz z usług 
hydraulika czy budowlańca, idziesz do 
sklepu, idziesz do urzędu, a w głowie 
wciąż kołacze ta natrętna myśl, żeby 
tylko nie dać się zrobić w ch... Czasami 
zastanawiam się, czy w programie 
nauczania w polskim szkolnictwie 
zamiast przedmiotu noszącego nazwę 
„Wiedza o społeczeństwie” nie powinien 
się znaleźć inny przedmiot pt. „Jak nie 
dać się zrobić w ch...” z obowiązkowymi 
zajęciami praktycznymi w prywatnych 
i państwowych przedsiębiorstwach oraz 
instytucjach. 

Tu nie chodzi tylko o pieniądze. Bo 
nawet jeśli przepłacisz, ale usługa jest 
zrobiona fachowo, to jeszcze pół biedy. 
Rozumiem, że człowiek jest zmuszony 
uczestniczyć w rynkowej grze, w której 
chce coś kupić jak najtaniej, a druga strona 
sprzedać jak najdrożej. Najgorsze jest, że 
płacisz, a w ramach tej sumy zostajesz 
koncertowo zrobiony w balona. Nie jest 
przypadkiem, że Polacy unikają kontaktu 
z przedstawicielami państwowych insty-
tucji. Poczucie, że to państwo robi nas 
w balona jest powszechne i trudno nie 
przyznać, że uzasadnione. 

Z natury jestem naiwny i wierzę, że 
człowiek raczej skłonny jest do dobra 
i uczciwości. A jak mu tej skłonności 

brakuje, to dobrze rozwinięte społe-
czeństwo ma metody, aby go skutecznie 
przekonać do prawidłowego postę-
powania. Po to zresztą płacę podatki. 
Wiem, że nie jestem ostatnim takim 
naiwniakiem. Wierzę, że takich naiw-
niaków w Polsce jest większość, ale mit 
Polaka cwaniaka, mit Polaka kombina-
tora, obrotnego kolesia, który potrafi  
„se załatwić”, sprawia, że wstydzą się 
przyznać, iż chcieliby inaczej. Chcie-
liby, żeby było normalnie. Normalnie 
pójść do fachowca, który im fachowo 
pomoże i nie oszuka. I nieważne, czy 

dlatego, że jest po prostu uczciwy, czy 
dlatego, że boi się kary. 

W swej naiwności złożyłem podpis 
pod kandydaturą Pawła Kukiza, który 
ubiega się o możliwość startu w wybo-
rach na prezydenta RP. Wiem, że gra 
toczy się o to, czy Bronek Andrzeja czy 
jednak Andrzej Bronka. I z tych dwóch 
opcji wolałbym już Andrzeja. Niemniej w 
nadziei na normalność marzę o podium 
dla Pawła. Mam dość opowieści o pękniętej 
na pół Polsce. Mam dość tych plemien-
nych rytuałów, teatru dwóch partii. To 
po pierwsze. A po drugie, i ważniejsze, 
podium dla Pawła oznaczać będzie, że 
normalny facet, czyli stuknięty naiwniak 
wierzący, że w Polsce może być normalnie, 
jest w stanie napędzić stracha establish-
mentowi politycznemu. Podium dla 
Pawła będzie dowodem, że gra pt. Kto 
kogo zrobi w ch.... nie musi być funda-
mentem stosunków – jeśli tak mogę się 
wyrazić – międzypolskich. 

 JEDEN Z DRUGĄ:)

CHODZI O TO zwłaszcza...
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Zły podręcznik dla 
pierwszaków

W
prowadzenie do szkół rządo-
wego podręcznika będzie miało 
fatalne skutki – tak uważa więk-

szość nauczycieli pierwszych klas szkoły 
podstawowej. Aż 80 proc. z nich uważa, 
że elementarz nie jest dostosowany do 
pracy z sześciolatkami, a 71 proc. twierdzi, 
że ograniczenie możliwości wyboru 
podręcznika przez nauczyciela będzie miało 
negatywne skutki dla jakości kształcenia. 
Wyniki badania przeprowadziła agencja 
badania rynku i opinii SW Research na 
zlecenie dziennika Rzeczpospolita. 

– Po całym semestrze pracy z rządowym 
„Naszym elementarzem” o opinie posta-
nowiliśmy poprosić nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej. Na naszą ankietę odpo-
wiedziało ok. 1,7 tys. pedagogów z całej 
Polski. 90 proc. z nich chce powrotu do 
starego rozwiązania, czyli sytuacji, w 
której to nauczyciel decyduje o wyborze 
podręcznika, z którego uczy – poinformo-
wała Rzeczpospolita. Nauczyciele kryty-
kują zarówno treści dotyczące edukacji 
matematycznej, jak i te, które mają 
nauczyć pierwszaków pisania i czytania. 

Jedyną zaletą książki, na którą wskazują 
pedagodzy, jest to, iż jest bezpłatna. 
Rzeczpospolita przytacza też rozmowy 
z ekspertami, którzy twierdzą nawet, 
że podręcznik cofnie polską edukację o 
kilkanaście lat.

Przepłacamy za 
mięso i mleko

R
olnicy domagają się wyjaśnień, 
dlaczego w skupach ceny produktów 
spożywczych spadają bardziej niż 

w sklepach – poinformowało Metro. 
Wskazują, że na przełomie roku za 
podstawowe produkty spożywcze klienci 
płacili w sklepach o 2 proc. mniej niż 
rok wcześniej, a rolnicy dostawali za 
towar od przetwórców 12 proc. mniej. 
Ich zdaniem na początku tego roku te 
różnice jeszcze wzrosły. 

W opinii producentów, najbardziej 
rażące dysproporcje dotyczą obecnie 
mięsa i mleka. Twierdzą wręcz, że za 
te produkty sprzedawane w sklepach 
powinniśmy zapłacić dużo mniej. Z 
zamieszczonej w Metrze wypowiedzi 
Władysława Serafi na, szefa Krajowego 
Związku Rolników Kółek i Organizacji 

Rolniczych wynika, że tylko od grudnia 
ceny skupu żywca wieprzowego spadły 
już o blisko 40 proc., a mleka o ok. 30 proc. 
Zdaniem Serafi na te bezprecedensowe 
spadki klienci powinni byli odczuć w 
postaci co najmniej kilkunastoprocen-
towych obniżek cen w sklepach. 

Bezrobocie za Odrą 
najniższe od 20 lat

T
ylko 6,5 proc. wyniosła w lutym 
stopa bezrobocia w Niemczech – 
podają media za niemiecką Fede-

ralną Agencją Pracy. Liczba bezrobotnych 
wyniosła w lutym 2,812 mln osób. – To 
najniższy poziom bezrobocia w Niemczech 
od 20 lat – poinformowała agencja. Portal 
Forsal pl. dodaje, że liczba bezrobotnych 
w tym kraju spada już drugi miesiąc z 
rzędu, co jest sygnałem, że tamtejsza 
gospodarka zaczyna się rozpędzać. O jej 
coraz lepszym stanie świadczą nie tylko 
dobre dane z rynku pracy. Z danych 
Instytutu Gfk wynika, że w sierpniu do 
najwyższego poziomu od prawie sześciu 
lat podniosą się nastroje wśród niemie-
ckich konsumentów.

OPRAC. BEA

INNI napisali

KRÓTKO 

Zaostrzenie akcji protestacyjnej 
» ZE WZGLĘDU NA BRAK DIALOGU SPOŁECZNEGO 
z rządem trzy największe centrale związkowe: Solidarność, 
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Forum 
Związków Zawodowych zapowiedziały zaostrzenie ogólnopolskiej 
akcji protestacyjnej. 6 lutego związkowcy przekazali premier 
Ewie Kopacz 12 postulatów. Szefowa rządu do tej pory nie 
odniosła się do zawartych w nich problemów.
Jednym z elementów akcji protestacyjnej będą wizyty w 
biurach posłów i senatorów z PO i PSL. Związkowcy odwiedzą 
parlamentarzystów 9 marca i poinformują ich o przyczynach 
rosnącego niezadowolenia społecznego, problemach w zakładach 
pracy i braku skutecznego dialogu z przedstawicielami rządu. 
W niektórych województwach przed biurami parlamentarzystów 
koalicji rządzącej zorganizowane zostaną dwugodzinne pikiety. 
19 lutego na ulicach największych polskich miast członkowie 
związku rozdawali ulotki informacyjne dotyczące powodów akcji 
protestacyjnej i przedstawionych postulatów. W regionie śląsko-
dąbrowskim rozdanych zostało 25 tysięcy ulotek.
Postulaty przekazane premier Ewie Kopacz przez szefów 
największych central związkowych odnoszą się m.in. do zbyt 
wolnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50 
proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i 
wprowadzenia minimalnej stawki wynagrodzenia za godzinę 
pracy niezależnie od formy zatrudnienia. Kolejny, to wycofanie 
z Kodeksu pracy antypracowniczych zmian, dotyczących czasu 
pracy. Związkowcy domagają się też wprowadzenia zasady 
zawierania umów o pracę na piśmie przed rozpoczęciem pracy 
oraz wyeliminowania umów śmieciowych i samozatrudnienia.
Wśród postulatów znalazło się też odmrożenie płac w sferze 
budżetowej, wycofanie podwyższenia wieku emerytalnego i 
wprowadzenie systemowych zmian do dialogu społecznego. 
Związkowcy domagają się też tworzenia stabilnych miejsc pracy, 
chroniących pracowników przed ubóstwem.

Rolnicy zostaną 
w miasteczku namiotowym 
» CO NAJMNIEJ DO 10 MARCA ZWIĄZKOWCY z 
Solidarności Rolników Indywidualnych będą protestować 
w miasteczku namiotowym rozstawionym przed kancelarią 
premiera – poinformował 3 marca przewodniczący NSZZ RI 
Solidarność Jerzy Chróścikowski. Podkreślił, że informacja o 
zawieszeniu protestu podana przez szefa rolniczego OPZZ nie 
jest wiążąca dla rolniczej Solidarności.
Jerzy Chróścikowski zapowiedział, że jeżeli postulaty zgłoszone 
premier Ewie Kopacz 3 marca nie zostaną zrealizowane, 
związkowcy zdecydują o przedłużeniu akcji protestacyjnej. 
– Protestujący opuszczą rolnicze miasteczko, w momencie 
gdy pani premier podejmie negocjacje z rolnikami i 
podpisze stosowne uzgodnienia – powiedział dziennikarzom. 
Związkowcy oczekują rozwiązań systemowych, a nie doraźnych i 
krótkotrwałych działań. – Dotyczy to nie tylko bieżących spraw, 
ale szczególnie ustawy o sprzedaży polskiej ziemi cudzoziemcom, 
a także sprzedaży bezpośredniej produktów przetworzonych 
z własnego gospodarstwa – podkreślił Chróścikowski. Jego 
zdaniem dotychczasowe propozycje ministra rolnictwa Marka 
Sawickiego nie rozwiązują problemów rolników..

OPRAC. AGA

LICZBA tygodnia

8,8 mln
tylu Polaków rejestrowało się w urzędach 
pracy w ciągu ostatnich 14 lat – wyliczył 
Dziennik Gazeta Prawna w oparciu o dane 
Ministerstwa Pracy. Zdaniem ekspertów 
ta liczba nie oddaje pełni zjawiska, bo 
nie wszyscy bezrobotni rejestrowali się w 
pośredniakach. Dużo osób w poszukiwaniu 
zajęcia wyjechało do pracy za granicę, 
zwłaszcza po wstąpieniu Polski do UE. Liczne 
badania GUS potwierdzają, że brak pracy 
przez dłuższy czas to prosta droga do biedy. W 
2013 roku 14 proc. gospodarstw domowych, 
w których była przynajmniej jedna osoba 
bezrobotna, było zagrożonych skrajnym 
ubóstwem. Skrajna bieda gościła w co trzecim 
gospodarstwie domowym, w którym pracy nie 
miały dwie osoby.

Gra toczy się o to, czy Bronek 
Andrzeja, czy Andrzej Bronka. 
Mam dość tych plemiennych 
rytuałów, teatru dwóch partii. 
W nadziei na normalność 
marzę o podium dla Pawła.



5 marca w fabryce Fiata w Tychach 
oraz w spółkach kooperujących: 
Denso Thermal Systems, Sistema 
Poland w Tychach oraz w bielskim 
Magneti Marelli Suspension Systems 
rozpocznie się akcja wstążeczkowa 
i protest włoski.

Na znak poparcia postulatów 
płacowych zgłoszonych przez 
zakładową Solidarność pracownicy 
przypną do swoich ubrań czerwone 
wstążeczki. – Czerwony kolor wstą-
żeczek ma również symbolizować 
czerwoną kartkę dla zarządu grupy 
Fiata, który odpowiada za niskie 
wynagrodzenia w fabryce i brak 
podwyżek – mówi Wanda Stróżyk, 
przewodnicząca Solidarności w Fiat 
Auto Poland. 

Tego samego dnia w Fiat Auto 
Poland i w fi rmach kooperujących 
rozpocznie się także protest włoski, 
polegający na nadmiernie skrupu-
latnym przestrzeganiu wszystkich 
norm i procedur oraz przepisów bhp. 
Pracownicy będą zwracali szczególną 
uwagę na jakość montowanych 
samochodów i produkowanych 
części. Zgodnie ze standardami 

obowiązującymi we Fiacie i spółkach 
powiązanych ekonomicznie z FAP 
każdy element zostanie sprawdzany 
kilka razy.

O zaostrzeniu akcji protestacyjnej 
Międzyzakładowa Organizacja 
Związkowa NSZZ Solidarność Fiat 

Auto Poland poinformowała pod 
koniec lutego. Jednym z elementów 
akcji będą pikiety przed fabryką 
Fiata w Tychach, które zaplanowane 
zostały na 6 i 9 marca. Związkowcy 
zapowiedzieli też strajki. 13 marca 
akcja strajkowa zorganizowana 

zostanie w spółce Magneti Marelli 
Suspension Systems, a 19 marca 
w fabryce Fiata i w fi rmie Sistema 
Poland.

We Fiacie i spółkach zależ-
nych ekonomicznie od Fiat Auto 
Poland trwają spory zbiorowe na tle 
płacowym i pogotowie strajkowe. 
Związkowcy domagają się zbioro-
wych podwyżek wynagrodzeń. 
Chcą, by pensje pracowników Fiata 
wzrosły o 500 zł brutto od 1 stycznia 
2015 roku. Kolejny postulat dotyczy 
dostosowania wielkości zatrud-
nienia do zwiększonego poziomu 
produkcji. Zdaniem Wandy Stróżyk 
od 2013 roku do FAP powinno zostać 
przyjętych ok. 700 pracowników.

W ramach sporu zbiorowego w 
spółkach zależnych od FAP zgłoszony 
został postulat podwyżek w wyso-
kości 420 zł brutto dla wszystkich 
pracowników. – Fiat i spółki zależne 
znajdują się w dobrej sytuacji ekono-
micznej. Pracodawcy są w stanie 
zrealizować takie żądania płacowe, 
ale unikają rozmów o podwyżkach 
– mówi przewodnicząca.

AGNIESZKA KONIECZNY

Z
godnie z planami zarządu 
liczba pracowników 
firm zewntrznych ma 
wzrosnąć w ciągu 5 lat 
do poziomu ponad 7200 

osób. W tym czasie liczba etato-
wych pracowników KW w wyniku 
odejść naturalnych ma zmniejszyć 
się o ok. 8800 osób. 3 marca przed-
stawiciele kompanijnych central 
związkowych spotkali się w tej 
sprawie z zarządem spółki. – Przed-
stawiliśmy nasze wątpliwości. Na 
część pytań uzyskaliśmy jedynie 
ogólnikowe odpowiedzi. Czekamy 
na plany techniczno-ekonomiczne 
dla poszczególnych kopalń na ten 
rok, aby zweryfi kować, jak pomysły 
zarządu miałyby wyglądać w prak-
tyce. Temat firm zewnętrznych 
będzie kontynuowany podczas 
kolejnych spotkań – powiedział po 
zakończeniu spotkania w siedzibie 
zarządu spółki Bogusław Hutek, 
szef Solidarności w kopalni Piast.

Związkowcy wręczyli zarządowi 
pisemny protest przeciwko zwięk-
szeniu udziału fi rm zewnętrznych 
w pracach wykonywanych w 
kopalniach Kompanii Węglowej. – 
Takie pomysły w naszej historii już 
funkcjonowały. Firmy zewnętrzne 
przejmowały coraz szersze obszary 
działalności, w tym nie tylko 
roboty specjalistyczne, ale nawet 
najprostsze, polegające na obsłudze 
urządzeń odstawy czy odwad-
niania. Takie prowadzenie polityki 
zatrudnieniowej pogłębiło prob-
lemy związane z brakiem dosta-
tecznej liczby wykwalifi kowanych 
pracowników w dalszych okresach 
naszej działalności – czytamy w 
piśmie liderów kompanijnych 
central związkowych.

Jak wskazuje Jarosław Grzesik, 
szef górniczej Solidarności, zwięk-
szenie liczby fi rm zewnętrznych 
wpłynie negatywnie na bezpie-
czeństwo pracy w kopalniach. – 
Wystarczy spojrzeć na przykład 
tragedii w kopalni Halemba, gdzie 
zginęli właśnie pracownicy fi rmy 
zewnętrznej, którzy byli zatrud-
nieni w warunkach niezgodnych z 
wszelkimi procedurami prawnymi 
i zasadami BHP – mówi przewod-
niczący. – Mrzonką jest również 
twierdzenie, że pracownicy obcych 
firm będą wykonywać roboty 
taniej od pracowników Kompanii. 
Chyba, że będą to fi rmy zatrud-
niające emerytów górniczych 

lub młodszych pracowników na 
umowach śmieciowych za mini-
malne wynagrodzenie – dodaje 
Grzesik.

W ocenie związkowców wpro-
wadzenie w życie planów zarządu 
doprowadzi również do powstania 
kolejnej „luki pokoleniowej” w 
kopalniach. – Już teraz borykamy 
się z tym problemem. Mamy 
dziurę pomiędzy najstarszymi 
pracownikami, którzy odchodzą 
na emeryturę, a młodszymi, którzy 
jeszcze nie nabrali wystarczającego 
doświadczenia. Jeśli w kopalniach 
przybędzie fi rm zewnętrznych, to 
niebezpieczne zjawisko jeszcze się 
pogłębi – podkreśla szef górniczej „S”.

W piśmie do zarządu KW przed-
stawiciele central związkowych 
wskazali również, że plany obni-
żenia poziomu zatrudnienia przy 
jednoczesnym zwiększeniu liczby 
pracowników fi rm zewnętrznych 
stoją w sprzeczności z wcześniej-
szymi gwarancjami, których spółka 
udzieliła uczniom szkół i klas górni-
czych. – Domagamy się odstąpienia 
od rozszerzania udziału fi rm obcych 
w działalności spółki i dotrzymania 
zobowiązań wobec absolwentów 
szkół górniczych i przyjęcia ich 
do pracy w Kompanii Węglowej 
– napisali liderzy kompanijnych 
związków zawodowych. 
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Podwyżki płac w Mafl ow
» ZAŁOGA SPÓŁKI MAFLOW w Tychach 
otrzyma pierwszą podwyżkę wynagrodzeń 
od trzech lat. To efekt przystąpienia pracow-
ników zakładu do związku zawodowego. W 
styczniu tego roku zasięgiem swojego dzia-
łania objęła ich Międzyzakładowa Organi-
zacja Związkowa NSZZ Solidarność Nexteer 
Automotive Poland.
Grzegorz Zmuda, przewodniczący Solidarności 
w Nexteer Automotive Poland podkreśla, 
że 11 lutego związek skierował pismo do 
dyrekcji Mafl ow, w którym zwrócił się o 
wzrost płac dla wszystkich pracowników 
tej fi rmy. Dwa tygodnie później praco-
dawca poinformował, że zamierza przyznać 
podwyżkę części załogi, ale o jej wysokości 
nie rozmawiał ze związkowcami. – Wzrost 
płac odbieramy jako efekt powstania Soli-
darności w Mafl ow. Mamy nadzieję, że w tej 
fi rmie uda się w końcu nawiązać normalny 
dialog z pracodawcą, przeprowadzić 
rzeczowe i partnerskie negocjacje, których 
efektem będzie porozumienie płacowe 
uwzględniające wszystkich pracowników, a 
wzrost płac będzie na wyższym poziomie – 
mówi Grzegorz Zmuda.
Podwyżki wejdą w życie 1 maja. Ich wysokość 
będzie uzależniona od stażu pracy i wielkości 
zarobków. Pracownicy, którzy przepracowali 
w fi rmie więcej niż 60 miesięcy i zarabiają 
poniżej 2300 zł brutto, dostaną 200 zł więcej 
do płacy zasadniczej. Pozostałe osoby ze 
stażem pracy dłuższym niż 60 miesięcy otrzy-
mają 100 zł brutto. O taką kwotę wzrosną 
też wynagrodzenia pracowników, którzy prze-
pracowali od 20 do 60 miesięcy.
Mafl ow należy do Grupy Boryszew. Firma 
znajduje się w Tyskiej Podstrefi e Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Produkuje 
m.in. przewody do klimatyzacji w samocho-
dach osobowych i ciężarowych. Przedsiębior-
stwo zatrudnia około tysiąca pracowników.

Podwyżki dla najgorzej 
zarabiających 
» PODWYŻKI PŁAC OD 50 DO 100 ZŁ 
brutto do pensji zasadniczej otrzymają w 
marcu z wyrównaniem od stycznia najniżej 
wynagradzani pracownicy Szpitala Chorób 
Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzi-
sławiu Śląskim. O tę grupę osób spoza tzw. 
białego personelu upomniała się zakła-
dowa Solidarność. 23 lutego, po trwających 
ponad 1,5 miesiąca negocjacjach, związ-
kowcy podpisali w tej sprawie porozu-
mienie z dyrekcją szpitala. – Stoczyliśmy 
bój o tych ludzi, bo wiemy, że przy obec-
nych kosztach życia trudno jest im związać 
koniec z końcem. Argumentowaliśmy, że nie 
może być tak, by wzrost płac dotyczył tylko 
najlepiej zarabiających pracowników szpi-
tala – mówi Izabela Liziniewicz, przewodni-
cząca szpitalnej Solidarności.
Izabela Liziniewicz przyznaje, że wynego-
cjowane podwyżki dla najniżej uposażonych 
grup zawodowych w szpitalu nie są duże, 
ale na początku negocjacji pracodawca w 
ogóle nie chciał o nich słyszeć. – Dyrektor 
zasłaniał się trudną sytuacją szpitala. My 
przekonywaliśmy go, że dla tych ludzi ważny 
jest każdy grosz. W naszym szpitalu nie 
było podwyżek od 2011 roku – informuje 
przewodnicząca.
Związkowcom udało się też wybronić 
wysokość zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych na bieżący rok. Nie zgodzili się 
na propozycję pracodawcy, by ze względów 
oszczędnościowych fundusz został w 
połowie zawieszony. – Nasza zgoda prowa-
dziłaby wprost do likwidacji tego funduszu w 
przyszłości – oznajmia Izabela Liziniewicz. 
Szpital Chorób Płuc w Wodzisławiu zatrudnia 
82 osoby. Średnia płaca w placówce, z wyłą-
czeniem lekarzy, wynosi około 3 tys. zł brutto.

OPRAC. AK, BG

KRÓTKO 

Akcja wstążeczkowa i protest włoski

Związki zawodowe z Kompanii Węglowej sprzeciwiają się zwiększeniu liczby 
pracowników fi rm zewnętrznych. W ciągu 5 lat ma ona wzrosnąć ponad dwukrotnie.

Zatrudniajcie absolwentów, 
a nie kolejne fi rmy zewnętrzne
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G
łówny postulat 
kandydata Kukiza 
jest doskonale 
znany. Powtarza 
go konsekwentnie 

od ponad 10 lat. To zmiana 
ordynacji wyborczej w wybo-
rach do Sejmu i wprowadzenie 
jednomandatowych okręgów 
wyborczych. JOW-y to w jego 
ocenie pierwszy krok do tego, 
aby przezwyciężyć panującą w 
Polsce partiokrację, w której 
monopol na sprawowanie 
władzy ma zamknięty układ 
dużych ugrupowań politycz-
nych, zasilanych dziesiątkami 
milionów złotych z pieniędzy 
podatników. 

Trudno nie zgodzić się z 
Kukizem, gdy mówi, że w 
obecnym systemie to nie obywa-
tele wybierają swoich przedsta-
wicieli w parlamencie, ale to 
członkowie partyjnych klanów 
wybierają się sami spomiędzy 
siebie. O wszystkim decydują 
partyjni wodzowie, bo od nich 
zależy kształt wyborczych list. 
Poseł chcąc utrzymać mandat 
w kolejnej kadencji musi się 
bezwzględnie podporząd-
kować partii i wodzowi kosztem 
lojalności wobec własnych 
wyborców. Inaczej nie dostanie 
miejsca na liście. 

W obecnym Sejmie jest 
55 posłów z województwa 
śląskiego. Aż 34 z nich nie 
zdobyło w swoich okręgach 
nawet 5 proc. głosów. W bieżącej 
kadencji w sejmowych ławach 
nie brakuje posłów, których w 
wyborach poparło nieco ponad 
3 tys. obywateli. To często 
postacie zupełnie anonimowe, 

które dostały się do Sejmu 
wyłącznie dzięki niesprawied-
liwej, wypaczającej rzeczywistą 
wolę wyborców ordynacji. 
Przy JOW-ach większość z 
nich nie miałaby w wyborach 
najmniejszych szans. Dobrze o 
tym wiedzą i dlatego obecnej 
ordynacji wściekle bronią, 
bez względu na polityczne 
barwy. JOW-om sprzeciwiają 
się również partyjni liderzy, 
mając świadomość, że zmiana 
ordynacji oznacza kres ich 
wszechwładzy. 

Przeciwnicy ordynacji jedno-
mandatowej często podnoszą 

argument, że w Senacie dopro-
wadziła ona tylko do wzmoc-
nienia pozycji rządzącej partii. 
W Polsce na jednego senatora 
przypada ok. 370 tys. wyborców. 
Przy tak dużych okręgach nawet 
najlepszy obywatelski kandydat 
nie ma szans w zderzeniu z 
partyjną machiną dysponu-
jącą gotowymi strukturami 
i ogromnymi budżetowymi 
pieniędzmi. Co innego w okrę-
gach małych, gdzie większość 
wyborców nierzadko osobiście 
zna kandydata. Tam JOW-y 
działają świetnie, co pokazały 
wybory samorządowe. 

Kukiz jest realistą, świetnie 
rozumie, że wygrać wybory 
prezydenckie będzie mu bardzo 
trudno. Jednak nie o to lub nie 
tylko o to w jego kampanii 
chodzi. Kandydat Kukiz to 
szyld, pod którym mogą się 
zjednoczyć wszystkie orga-
nizacje społeczne i stowarzy-
szenia, które dążą do realnej 
zmiany systemu polityczno-
-gospodarczego w Polsce. W 
wyniku takiego zjednoczenia 
może powstać społeczny, 
obywatelski ruch, który będzie 
dość silny, aby takie zmiany 
zainicjować. 

Udział Kukiza w kampanii 
prezydenckiej ma jeszcze jedną 
niepodważalną zaletę. Paweł w 
sposób diametralny różni się 
od przedstawicieli polskiej tzw. 
klasy politycznej. Kto słyszał 
jakąkolwiek jego publiczną 
wypowiedź, ten doskonale 
wie, na czym ta różnica polega. 
Kukiz mówi to, co myśli. Mówi 
o rzeczach naprawdę ważnych. 
Bezkompromisowo i bez 
uników. Nie daje się sprowa-
dzić do uczestnika plemiennej 
walki między PO i PiS. Partyjni 
politycy są wobec Kukiza całko-
wicie bezradni. Nie mogą w 

rozmowie z nim uprawiać swojej 
ulubionej pozbawionej treści 
politycznej nowomowy i spro-
wadzać dyskusji na wygodne 
dla nich tematy zastępcze. 
Kukiz zmusza ich do mówienia 
ludzkim językiem o ludzkich 
problemach, a na tym korzysta 
cała debata publiczna. Dlatego 
warto dać Kukizowi szansę. On 
nie ma partyjnych sztabów, 
które zbiorą za niego podpisy. 
Jego zapleczem jesteśmy my – 
obywatele i to my musimy mu 
pomóc. Bez nas nie da rady. 
Czasu zostało bardzo niewiele.
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Prezydent obywatelski jak milicja
Kilka tygodni temu podczas 
konwencji PO w Katowicach 
Bronisław Komorowski nazwał 
się „kandydatem obywatel-
skim” startującym jedynie z 
poparciem macierzystej partii. 
Patrząc na przebieg pierw-
szej kadencji urzędującego 
prezydenta, słowa te brzmią 
brzmi jak ponury żart. 

W katowickiej konwencji 
Komorowskiego wzięło udział 
29 prezydentów polskich miast. 
Poparcia starającemu się o 
reelekcję prezydentowi udzie-
lili również samorządowcy 
nie kojarzeni dotychczas z 
PO lub nawet pozostający w 
opozycji do tego ugrupowania. 
Wyjaśnieniem tej sytuacji 
może być przygotowany w 
Kancelarii Prezydenta projekt 
nowelizacji ustawy o samo-
rządach. Jeden z zapisów tego 
dokumentu dotyczy zmiany 

reguł referendum w sprawie 
odwołania prezydentów miast, 
burmistrzów lub wójtów. 
Komorowski postuluje, aby 
referendum takie było ważne, 
gdy weźmie w nim udział 
taka sama liczba osób, jaka 
głosowała w wyborach samo-
rządowych (dzisiaj wystarczy 
3/5 tej liczby). Wdrożenie tego 
rozwiązania w praktyce spowo-
duje, że odwołanie prezydenta 
miasta w referendum stanie 
się niemal niemożliwe.

Prezydencki projekt umoż-
liwia również prezydentom 
miast podejmowanie części 
decyzji bez oglądania się 
na radę gminy oraz usuwa 
zakaz łącznia funkcji prezy-
denta, burmistrza lub wójta 
z mandatem senatora. Samo-
rząd na poziomie gmin był 
dotychczas jedynym szczeblem 
władzy, nad którym obywa-

tele sprawowali rzeczywistą 
kontrolę. W ostatnich latach 
przekonał się o tym chociażby 
prezydent Bytomia Piotr Koj, 
którego mieszkańcy odwołali 
w referendum, czy burmistrz 
Brzeszcz Teresa Jankowska, 
którą spotkał podobny los. 
Prezydencka nowela ustawy 
o samorządzie w zasadzie 
ten obywatelski nadzór nad 
urzędnikami likwiduje. 

W dobiegającej końca 
kadencji prezydent Komo-
rowski po raz pierwszy pokazał 
swoje specyfi czne podejście 
do społecznej kontroli nad 
władzą przy okazji nowelizacji 
ustawy o zgromadzeniach. 
Prezydencki projekt przegło-
sowany w parlamencie przez 
koalicję rządową drastycznie 
ograniczył jedno z najbar-
dziej podstawowych praw 
obywatelskich, czyli prawo do 

swobodnego manifestowania 
swojego zdania. Nowelizacja 
autorstwa Komorowskiego dała 
urzędnikom prawo do arbi-
tralnego zakazania organizacji 
manifestacji oraz nałożyła na 
organizatora zgromadzenia 
fi nansową odpowiedzialność 
za zachowanie jej uczestników. 
O odrzucenie prezydenckiego 
projektu ograniczającego 
wolność zgromadzeń apelował 
m.in. Rzecznik Praw Obywa-
telskich, Helsińska Fundacja 
Praw Człowieka i ponad 160 
organizacji pozarządowych. 
Projekt skrytykowało sejmowe 
i senackie biuro legislacyjne, 
prokurator generalny oraz 
eksperci Biura Instytucji 
Demokratycznych Organizacji 
Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie. We wrześniu 2014 
roku Trybunał Konstytucyjny 
uznał, że część zapisów prezy-

denckiej ustawy o zgromadze-
niach jest sprzeczna z ustawą 
zasadniczą

O tym, jak bardzo prezy-
dent Komorowski ceni zdanie 
obywateli,  mogliśmy się 
również przekonać przy okazji 
batalii o referendum w sprawie 
wydłużenia wieku emerytal-
nego. Prezydent, podobnie 
jak jego partyjni koledzy 
z parlamentu, zignorował 
podpisy przeszło 2,5 mln ludzi i 
podpisał szkodliwą dla pracow-
ników ustawę. Podobnie Komo-
rowski zachował się wobec 
rodziców, którzy domagali 
się referendum w sprawie 
obowiązku szkolnego dla sześ-
ciolatków. W trakcie niemal 
pięciu pełnych lat swojego 
urzędowania obecny prezy-
dent ani razu nie sprzeciwił 
się rządowi w ważnej dla 
obywateli kwestii. Nawet 

jeżeli forsowanym przez 
koalicję PO-PSL ustawom 
towarzyszyły gigantyczne 
protesty społeczne, jak choćby 
w przypadku antypracow-
niczych zmian w Kodeksie 
pracy, Bronisław Komorowski 
podpisywał je bez wahania. 
Instrumentu prezydenckiego 
weta Komorowski użył zale-
dwie czterokrotnie, bynajmniej 
nie w najważniejszych dla 
obywateli kwestiach. Jedno z 
nich dotyczyło np. ustawy o 
utworzeniu Akademii Lotni-
czej w Dęblinie. 

W trakcie dobiegającej 
końca kadencji „obywatel-
skość” prezydentury Broni-
sława Komorowskiego kilka-
krotnie była wystawiana na 
próbę. Niestety urzędujący 
prezydent wszystkie te testy 
oblał. 

KAR

Paweł Kukiz nie jest zależny od żadnej partii politycznej, nie ma partyjnego zaplecza fi nansowanego z 
pieniędzy podatników. Ma za to jasny i wyraźny program, który da się streścić w trzech słowach – oddać państwo 

obywatelom. Tego samego od wielu lat domaga się NSZZ Solidarność. 

Oddać państwo obywatelom
Foto: w

w
w.facebook.com

/PrezydentKukiz

Przyjaciel śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności Paweł Kukiz 
postanowił wystartować 
w wyborach prezydenckich.
Paweł wspólnie z nami uczest-
niczył w akcjach protesta-
cyjnych. Stawał w obronie 
naszych kopalń. Zawsze 
mogliśmy na niego liczyć i 
dziś przyszedł czas, abyśmy się 
odwdzięczyli za jego wielkie 
serce i zaangażowanie. Zarząd 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność podjął 
decyzję o wsparciu Pawła 
Kukiza w zbiórce podpisów 
potrzebnych do tego, aby 
mógł formalnie zostać zare-
jestrowany jako kandydat 
na prezydenta RP. Zwracam 
się do wszystkich członków 
i sympatyków Solidarności, 
aby aktywnie włączyli się do 
akcji zbierania podpisów.

DOMINIK KOLORZ



W 
lutym Sejm 
głosami po-
słów koalicji 
rządzącej od-
rzucił projekt 

ustawy zakładającej podnie-
sienie kwoty wolnej od podatku. 
Wynik głosowania rozpętał 
burzę w internecie. Ofi cjalny 
facebookowy profi l Platformy 
Obywatelskiej został zasypany 
komentarzami i pytaniami 
dotyczącymi kwoty wolnej od 
podatku. Najpierw administra-
torzy strony masowo kasowali 
nieprzychylne wpisy. Gdy w 
końcu zostali zmuszeni, aby na 
niewygodne pytania odpowie-
dzieć, przedstawili „analizę”, w 
której starali się dowieść, że niższy 
podatek dochodowy wcale nie 
byłby korzystny dla obywateli. 
W ocenie PO: „Zwiększenie 
kwoty wolnej od podatku nie 
tylko nie poprawiłoby zatem 
sytuacji obywateli w najtrud-
niejszej kondycji finansowej 
i społecznej, ale nawet by ją 
pogorszyło”. 

–  K o m e n t u j ą c  t a k i e 
brednie, należałoby użyć słów 
powszechnie uznawanych za 
obraźliwe. Wysokość kwoty 
wolnej od podatku jest u nas 
skandalicznie, kompromitu-
jąco niska. W krajach Europy 
Zachodniej ludzie z takimi 
dochodami, jakie mają Polacy, 
w zasadzie w ogóle nie płacą 

podatku dochodowego. U nas 
podatek ten ściąga się nawet 
od najuboższych. Postępo-
wanie rządu PO, który po raz 
kolejny zamroził kwotę wolną 
od podatku, trudno nazwać 
inaczej niż ekonomiczną wojną 

z własnym narodem – mówi 
Janusz Szewczak, główny ekono-
mista SKOK. 

Płacą nawet najbiedniejsi
Zgodnie z obowiązującymi 
obecnie przepisami zwolnione z 

podatku dochodowego są roczne 
dochody w wysokości nieprze-
kraczającej 3091 zł. Ostatni raz 
kwota wolna od podatku została 
podwyższona w 2009 roku. O 
całe dwa złote. Z kolei minimum 
egzystencji dla jednoosobowego 

gospodarstwa domowego, czyli 
minimalny dochód, który umoż-
liwia biologiczne przetrwanie to 
nieco ponad 521 zł miesięcznie, 
czyli ok. 6250 zł rocznie. Innymi 
słowy obecnie państwo zmusza 
do płacenia podatku dochodo-
wego ludzi, którym uzyskiwany 
dochód nie starcza nawet na 
zaspokojenie najbardziej podsta-
wowych potrzeb życiowych. 

Gorzej niż w Kambodży
Wysokość kwoty wolnej od 
podatku w Polsce jest żenu-
jąco niska w porównaniu do 
innych krajów europejskich. 
W ogarniętej kryzysem Grecji 
po przeliczeniu na złotówki 
wynosi ona ponad 20 tys. zł, 
we Francji 25 tys. zł, a w Niem-
czech grubo ponad 30 tys. zł. 
W Wielkiej Brytanii od 2015 
roku kwota wolna od podatku 
została podniesiona do 10 tys. 
funtów, czyli grubo ponad 50 
tys. zł. Decyzja brytyjskiego 
rządu oznacza, że ok. 3 mln 
najmniej zarabiających obywateli 
tego kraju w ogóle nie zapłaci 
podatku dochodowego. 

Blado wypadamy jednak nie 
tylko na tle wysokorozwinię-
tych krajów Europy Zachod-
niej. Na początku stycznia rząd 
Kambodży, jednego z najbied-
niejszych krajów świata podniósł 
kwotę wolną od podatku o 60 
proc. Po zmianach wynosi ona 

tam 800 tys. rieli miesięcznie, 
czyli ok. 720 zł, co daje ponad 
8600 zł rocznie. To ponad dwa 
razy więcej niż w Polsce. PKB na 
głowę mieszkańca w Kambodży 
jest 14 razy niższe niż w Polsce. 

Ożywić popyt
Podczas debaty nad projektem 
ustawy dotyczącej kwoty wolnej 
od podatku przedstawiciele partii 
rządzącej podnosili argument, 
że jej podniesienie obniżyłoby 
wpływy budżetowe z tytułu 
podatku PIT o ok. 14 mld zł. To 
prawda, ale owe 14 mld zosta-
łoby w kieszeniach Polaków. 
Jak wskazuje Janusz Szewczak, 
pieniądze te wzmocniłyby popyt 
wewnętrzny stanowiący główną 
siłę napędową całej gospodarki. 
– Ludzie nie wywieźliby przecież 
tych pieniędzy na Kajmany, tylko 
wydaliby je na zakupy w skle-
pach. Postępowanie rządzących 
jest wyjątkowo szkodliwe dla 
gospodarki. Takie działanie jest 
przeciwskuteczne do jakichkol-
wiek prób ożywienia koniunk-
tury. Skorzysta na tym chyba 
tylko lobby bankowe mające 
przemożny wpływ na obecną 
władzę, bo ludzie zamiast robić 
zakupy za własne pieniądze, w 
dalszym ciągu będą zmuszeni 
zaciągać kredyty konsumpcyjne 
– wskazuje główny ekonomista 
SKOK. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK
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W Polsce podatek dochodowy płaci się nawet od dochodów nie pozwalających na biologiczne przetrwanie. Kwota 
wolna od podatku jest u nas 10 razy niższa niż w Niemczech i kilkanaście razy niższa niż w w Wielkiej Brytanii. 
Lepiej pod tym względem jest nawet w najbiedniejszych krajach świata takich jak Kambodża.

Gorzej niż w Kambodży

Mocne związki to silna gospodarka
W krajach Europy Zachodniej 
związki zawodowe są ważnym 
elementem życia społeczno-
-gospodarczego, a negocjowane 
przez nie umowy zbiorowe 
stanowią podstawę stosunków 
pracy. Tak dzieje się m.in. w 
Norwegii, Szwecji czy Niem-
czech. W tych krajach uzwiąz-
kowienie jest wysokie, jednak 
nie zawsze o sile związków 
decyduje liczebność.

Jednym z najbogatszych 
państw europejskich z bogatymi 
tradycjami związkowymi jest 
Norwegia. Uzwiązkowienie 
w tym kraju wynosi 52 proc. 
Najważniejsze decyzje społeczne 
i gospodarcze zapadają w drodze 
dialogu. W rozmowach biorą 
udział przedstawiciele praco-
dawców, pracowników i rządu 
oraz władze samorządowe, jeżeli 
omawiane są sprawy dotyczące 
regionów. Co dwa lata Norweskia 
Konfederacja Związków Zawo-
dowych LO wraz z Norweską 
Konfederacją Pracodawców 
NHO negocjują tzw. umowę 
centralną. W dokumencie 
znajdują się zapisy dotyczące 
minimalnych rozwiązań i ram 
negocjacyjnych dla poszcze-

gólnych branż. Tradycją w 
Norwegii jest także duży udział 
pracowników w zarządzaniu 
fi rmami. Przedstawiciele załóg 
mają swoich reprezentantów w 
radach nadzorczych i w zarzą-
dach spółek.

W Szwecji związki zawodowe 
działają na trzech poziomach: 
zakładowym, sektorowym i 

centralnym, a uzwiązkowienie 
należy do jednego z najwyż-
szych w Europie i wynosi 71 
proc. Tam układy zbiorowe 
regulują 90 proc. stosunków 
pracy. Inaczej niż w Norwegii w 
negocjacjach tych dokumentów 
biorą udział jedynie przedstawi-
ciele organizacji pracowników i 
pracodawców z poszczególnych 

branż, bez strony rządowej. W 
Szwecji nie funkcjonuje odpo-
wiednik polskiego Kodeksu 
pracy, przepisy dotyczące prawa 
pracy zawarte są w różnych 
ustawach. Taki model sprawia, 
że w tym kraju negocjować 
można wszystko, np. wysokość 
płacy minimalnej. Z rozwiązań 
zawartych w podpisanych poro-

zumieniach korzystają tylko 
pracownicy będący członkami 
związków zawodowych, które 
brały udział w rokowaniach. 
Pracownicy, niezrzeszeni w 
związkach, mogą samodzielnie 
negocjować warunki swojej 
pracy i płacy. Istotnym upraw-
nieniem szwedzkich organizacji 
związkowych jest możliwość 
podpisywania porozumień 
dotyczących emerytur i zabez-
pieczeń społecznych.

W Niemczech pracowników 
reprezentują zarówno związki 
zawodowe, jak i rady zakła-
dowe. U naszych zachodnich 
sąsiadów podstawą stosunków 
pracy także są układy zbiorowe 
zawierane między związkami 
zawodowymi i organizacjami 
pracodawców dla poszcze-
gólnych gałęzi gospodarki. 
Osobne porozumienia podpi-
sane na poziomie fi rm należą 
do rzadkości. Uzwiązkowienie 
w tym kraju wynosi 18 proc. 
Najwięcej pracowników należy 
do związku IG Metall, wcho-
dzącego w skład Konfederacji 
Niemieckich Związków Zawo-
dowych. Negocjacje układów 
zbiorowych przez IG Metall 

uważane są za najważniejsze i 
nadają ton rokowaniom prowa-
dzonym w innych branżach. 
Dialog między przedstawicielami 
pracowników i pracodawców jest 
autonomiczny, rząd niemiecki 
nie narzuca żadnych rozwiązań 
dotyczących stosunków pracy 
i nie wyznacza poziomu płacy 
minimalnej. 

O sile i pozycji związku zawo-
dowego nie musi świadczyć 
jego liczebność. Państwem, 
w którym uzwiązkowienie 
wynosi tylko 8 proc., a mimo to 
centrale związkowe mają decy-
dujący głos w najważniejszych 
sprawach pracowniczych, jest 
Francja. Większość pracowników 
popiera postulaty zgłaszane przez 
związkowców, o czym świadczy 
fakt, że w organizowanych 
przez nich protestach biorą 
udział tysiące ludzi. We Francji 
związki zawodowe tworzone są 
przede wszystkim na poziomie 
branżowym. Różne organizacje 
mogą reprezentować tę samą 
grupę pracowników. Centrale 
rywalizują między sobą, ale 
negocjacje zbiorowych układów 
pracy prowadzą wspólnie.

AGA

Foto: lo.no



D
okument jest 
odpowiedzią na 
obraz Andrzeja 
W a j d y  p t . 
„Wałęsa. Czło-

wiek z nadziei”. U Wajdy 
jest tylko jeden bohater, 
który mówi: to ja obaliłem 
komunizm. My staraliśmy się 
nadać historii pełny wymiar. 
Nasz fi lm jest pomnikiem dla 
wszystkich zapomnianych 
bohaterek Solidarności. To 
właśnie one miały ogromny 
wpływ na zmiany w Polsce. 
Walce o wolny kraj poświę-
ciły swoje życie. Były w niej 
bezkompromisowe. Solidar-
ność dla nich to było wspólne 
działanie bez rozstrzygania, 
kto jest ważniejszy. Bez zwra-
cania uwagi na hierarchię. 
To była wspólna praca dla 
dobra ogółu – mówi produ-
cent i współautor fi lmu Piotr 
Śliwowski. 

Prawdę o kobietach z Soli-
darności twórcy fi lmu zaczęli 
odkrywać tuż po katastrofi e 
smoleńskiej w 2010 roku, w 
której zginęła m.in. Anna 
Walentynowicz. Reżyserka i 
narratorka dokumentu Marta 
Dzido i Piotr Śliwowski byli 
zszokowani, że media infor-
mując o ofi arach tragicznego 
lotu, określały panią Annę jako 

„osobę towarzyszącą”. – Posta-
nowiliśmy drążyć ten temat, 
bo w naszym przekonaniu to 
była matka Solidarności. Cała 
historia związku zaczęła się 
nam układać w kobiecy klucz. 
To w obronie pani Anny w 
1980 roku rozpoczął się strajk 
w Stoczni Gdańskiej. Po trzech 
dniach protestu, gdy wszystkie 
postulaty robotników zostały 
spełnione, ludzi wychodzących 
ze stoczni zatrzymały trzy 
kobiety: Anna Walentyno-
wicz, Ewa Ossowska i Janina 
Jankowska. To one namówiły 
ich do kontynuowania strajku 
solidarnościowego z robot-
nikami, którzy rozpoczęli 
protesty w innych zakładach. 
Wtedy tak naprawdę powstała 
Solidarność – przekonuje Piotr 
Śliwowski.

Prace nad dokumentem 
trwały od 2011 roku do 2014 
roku. Film „Solidarność według 
kobiet” opowiada historię 
kilkunastu Polek, zaangażo-
wanych w latach 80. XX wieku 
w działalność opozycyjną. To 
m.in. Jadwiga Chmielowska, 
Joanna Gwiazda, Zofi a Roma-
szewska, Jadwiga Staniszkis i 
Ewa Zydorek. Prowadząca z 
nimi rozmowy Marta Dzido, 
urodzona w 1981 roku, próbuje 
odzyskać dla tych kobiet 

należne im miejsce w historii. 
– Bywało, że w oczekiwaniu na 
jedno cenne zdanie spędzała z 
każdą z nich nawet kilka dni. 
W tych rozmowach powtarza 
się zdanie: teraz kolej na was, 
młodych. Teraz wszystko w 
waszych rękach – zdradza 
producent fi lmu.   

Dokument „Solidarność 
według kobiet” pokazywany 
jest w kinach od 16 stycznia. 
Od widzów i krytyków fi lm 
zbiera znakomite recenzje. Za 
ten obraz, oceniany jako ważny 
i wartościowy, Marta Dzido 
i Piotr Śliwowski otrzymali 
nominację do nagrody „Kultu-
rysta roku 2014”. – Budujące są 
sygnały, że po jego obejrzeniu 
ludzie zapisują się do Solidar-
ności. Bo pokazujemy w nim, 
że aby cokolwiek zmienić, 
trzeba się zorganizować, po 
to by zmieniać kraj na taki, 
w którym da się żyć – mówi 
Piotr Śliwowski.

9 marca w kinie Światowid 
w Katowicach o godz. 17.30 
odbędzie się śląska premiera 
dokumentu „Solidarność 
według kobiet”. Po seansie z 
widzami spotkają się twórcy 
fi lmu oraz jego bohaterki: Ewa 
Ossowska i Jadwiga Chmie-
lowska.

BEATA GAJDZISZEWSKA 
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27 lutego w Katowicach odbyły 
się lokalne obchody Narodo-
wego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. Uroczystym nabo-
żeństwem, apelem poległych 
i koncertami patriotycznymi 
mieszkańcy regionu oddali hołd 
żołnierzom drugiej konspiracji.

Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych odwo-
łuje się do naszej pamięci, w 
której mamy nieść świadectwo 
o obrońcach naszej niepodle-
głości. Wiemy jednak, że ta 
pamięć jest krucha, poddana 
przemijaniu, jak my sami – 
mówił metropolita katowicki 
abp Wiktor Skworc podczas 
mszy świętej w kościele Maria-
ckim w Katowicach.

Jak ważna jest pamięć o 
przodkach, którzy walczyli i 
umierali za prawdę, podkreślał 
w homilii ks. mjr dr Grzegorz 
Golec, proboszcz parafii   garnizo-
nowej w Katowicach. – Musimy 
zdać egzamin z naszej wiary i 
pamięci, egzamin przed Bogiem 
i narodem, a w szczególności 
przed najmłodszym pokoleniem 
– wskazywał kapłan.

Andrzej Sznajder, dyrektor 
katowickiego oddziału Insty-
tutu Pamięci Narodowej 
przypomniał, że o oddanie w 
wolnej Polsce hołdu żołnie-
rzom wyklętym od wielu lat 
dopominały się ich rodziny, 
środowiska kombatanckie i 

organizacje patriotyczne. Poin-
formował, że tym staraniom 
przyspieszenie nadał prezes IPN 
Janusz Kurtyka, który przygo-
tował projekt ustawy upamięt-
niającej żołnierzy niezłomnych. 
Dyrektor Sznajder odwołał się 
do jego słów: „Tak jak kulty-
wujemy pamięć o Polskim 
Państwie Podziemnym, tak 
powinniśmy również pamiętać 
o czynie żołnierzy konspiracji 
antykomunistycznej. Bo to była 
walka o niepodległość”. 

Nabożeństwo w kościele 
Mariackim miało ekumeniczny 

wymiar. W uroczystości wzięli 
udział duchowni różnych 
wyznań: Kościół ewangelicko-
-augsburski reprezentował 
biskup diecezji katowickiej 
Marian Niemiec, Kościół prawo-
sławny ks. mitrat płk Sergiusz 
Dziewiatowski. 

Po nabożeństwie na placu 
ks. Emila Szramka odbył się 
Apel Poległych. Salwę hono-
rową oddała Kompania Hono-
rowa 34 Dywizjonu Rakieto-
wego Obrony Powietrznej z 
Bytomia. Uroczystości zakoń-
czyło spotkanie kombatantów z 

młodzieżą przy żołnierskiej 
grochówce. 

W katowickie obchody święta 
Żołnierzy Wyklętych wpisały 
się też koncerty patriotyczne. 
Przed nabożeństwem w kościele 
Mariackim odbył się koncert 
Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. 
Wieczorem w Kinoteatrze 
Rialto zorganizowany został 
premierowy pokaz płyty DVD 
„Podziemna Armia Powraca” 
z zapisem spektaklu z grudnia 
2014 roku o losach Żołnierzy 
Wyklętych. 

BEA

Egzamin z wiary i pamięci

27 lutego w Archikatedrze 
Chrystusa Króla w Katowi-
cach odprawiona została msza 
święta w 28. rocznicę śmierci 
ks. Franciszka Blachnickiego.

Wierni modlili się o rychłą 
beatyfikację ojca ducho-
wego Ruchu Światło-Życie, 
szerzej znanego jako „ruch 
oazowy”, który obecnie 
działa w ponad 30 krajach. 
– Jan Paweł II powiedział, że Świa-
towe Dni Młodzieży powstały z 
inspiracji Ruchu Światło-Życie 
– przypomniał podczas nabo-
żeństwa metropolita katowicki 
abp Wiktor Skworc.

Ks. Franciszek Blachnicki 
urodził się 24 marca 1921 roku 
w Rybniku. Podczas II wojny 
światowej walczył z hitlerow-

skim okupantem, był więziony 
w Auschwitz. Po wojnie wstąpił 
do Seminarium Duchownego w 
Krakowie. Święcenia kapłańskie 
przyjął w 1950 roku. Był inicja-
torem Krucjaty Wstrzemięźli-
wości i Krucjaty Wyzwolenia 
Człowieka. W okresie rewolucji 
Solidarności w latach 1980-
1989 ks. Blachnicki powołał 
Niezależną Chrześcijańską 
Służbę Społeczną. Od 1982 
roku w Calsbergu w Niemczech 
organizował Międzynarodowe 
Centrum Ewangelizacji Światło-
-Życie. Zmarł nagle 27 lutego 
1987 roku. Jego ostatnie słowa 
brzmiały „W Twoje ręce Panie...” 

9 grudnia 1995 roku rozpoczął 
się jego proces beatyfi kacyjny. 

BEA

28. rocznica śmierci 
ks. Blachnickiego 

To fi lmowy pomnik dla wszystkich zapomnianych bohaterek Solidarności. Śląska premiera obrazu pt. „Solidarność 
według kobiet” odbędzie się 9 marca w kinie Światowid w Katowicach. 

Kobiety Solidarności
Foto: ipn.gov.pl

Foto: IPN

KANDYDAT NA LIDERA ROKU 
Tadeusz Wilk, emerytowany związkowiec z Solidarności z 
kopalni Jas-Mos, inicjator zorganizowanego w 2014 roku 
w rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych Rajdu 
Rowerowego Dookoła Polski, został nominowany przez 
mieszkańców Jastrzębia-Zdroju do tytułu „Lider Roku 
2014 woj. śląskiego” w plebiscycie Dziennika Zachodniego.

SMS-y na kandydaturę Tadeusza Wilka o treści:DZLR.10 można 
przesyłać do 11 marca na numer 72355 (koszt 2,46 zł z VAT)

Ogłoszenie



Podobnie jak w poprzednich latach każdy, kto chciałby wesprzeć 
Fundację Na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy, może to zrobić, przekazując 
1 proc. swojego podatku na rzecz tej instytucji.

Pozyskane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na 
organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z województwa 
śląskiego oraz dofi nansowanie kolonii dla dzieci pochodzących z 
najuboższych rodzin. W ciągu 22 lat z oferty Fundacji skorzy-
stały ponad 80 tys. dzieci. – Przekazując 1 proc. podatku sami 
decydujemy o tym na co nasze pieniądze zostaną wydane. Dla 
Fundacji ważne jest każde wsparcie. Dzięki niemu możemy 
dofi nansować wypoczynek najuboższych dzieci – mówi Wioletta 
Sznapka, kierownik Biura Fundacji.

Aby wesprzeć Fundację w części I formularza PIT 
„Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na 
rzecz organizacji pożytku publicznego” wpisujemy 
numer Krajowego Rejestru Sądowego – 0000111954 
(rubryka 131). W rubryce 132 wpisujemy 1% kwoty należnego 
podatku (a więc 1% kwoty z rubryki 126).

Można również przekazać 1%. na rzecz Fundacji wypełniając 
PIT on-line bezpośrednio na stronie internetowej tej instytucji: 
www.fundacja-kolosy.org.pl.

AGA
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Piotr Kisiel, prawnik Zarządu Regionu 
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Ś L Ą S K O - D Ą B R O W S K I  N S Z Z

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2015 roku):   1.750,00 zł
»  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

(w IV kwartale 2014 roku):  4.138,58 zł
» Najniższa emerytura (od 1 marca 2015 roku):  880,45 zł
»  Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności 

do pracy i renta rodzinna (od 1 marca 2015 roku):  880,45 zł
»  Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności 

do pracy (od 1 marca 2015 roku):  675,13 zł
»  Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności 

do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą 
zawodową i renta rodzinna wypadkowa 
(od 1 marca 2015 roku):  1.056,54 zł

»  Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 
w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 
(od 1 marca 2015 roku):  810,16 zł

W trudnych chwilach 
po śmierci 

BRATA
łączymy się w bólu z naszą Koleżanką

Ireną Przybysz 
przewodniczącą Solidarności 

w Kombinacie Koksochemicznym Zabrze.

Wyrazy najgłębszego współczucia 

składają 
koleżanki i koledzy

z Regionalnego Sekretariatu Przemysłu Metalowego
NSZZ Solidarność 

Komunikat

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika 
z przyczyn dotyczących pracodawcy
Stan faktyczny:
Pracodawca nie wypłaca w 
terminie należnego pracow-
nikowi wynagrodzenia. Zale-
głości z tego tytułu sięgają 
kilku miesięcy. Pracownik 
zapytuje, czy może rozwiązać 
z tego powodu stosunek pracy 
i w jaki sposób to uczynić?

Rozwiązanie casusu:
Zgodnie z art.55 § 1 Kodeksu 
pracy pracownik może 
rozwiązać umowę o pracę 
bez wypowiedzenia, gdy 
pracodawca dopuścił się 
ciężkiego naruszenia podsta-
wowych obowiązków wobec 
pracownika.

D o  p o d s t a w o w y c h 
obowiązków pracodawcy 
należą przede wszystkim 
jego obowiązki z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy wymienione w rozdziale 

I działu dziesiątego K.p. Z 
art. 22 § 1 K.p. wynika nato-
miast, że najważniejszym 
obowiązkiem pracodawcy 
jest zatrudnianie pracow-
nika za wynagrodzeniem. 
Potwierdza to wyrok SN z 
dnia 8 sierpnia 2006 roku, I 
PK 54/06, zgodnie z którym 
pracodawca niewypłacający 
pracownikowi bez uspra-
wiedliwionej przyczyny 
części jego wynagrodzenia za 
pracę narusza w sposób ciężki 
swoje podstawowe obowiązki. 
Naruszenie to następuje co 
miesiąc w terminie płatności 
wynagrodzenia i od dowie-
dzenia się przez pracownika o 
tej okoliczności należy liczyć 
termin jednego miesiąca 
określony w art.55 § 2 w zw. 
z art.52 § 2 K.p., w którym 
pracownik może dokonać 
rozwiązania.

Inne obowiązki praco-
dawcy normowane przepisami 
prawa pracy mogą być również 
uznane za podstawowe, np. 
obowiązek przestrzegania 
czasu pracy czy obowiązek 
udzielania urlopu wypo-
czynkowego

Sytuacja, z którą spotyka 
się pracownik wymaga od 
niego oceny, czy praco-
dawca dopuścił się ciężkiego 
naruszenia podstawowych 
obowiązków wobec pracow-
nika. Pracownik dokonuje 
takiej oceny samodzielnie, 
ale ponosi ryzyko błędu w 
tym zakresie, jeżeli w sposób 
nieuzasadniony rozwiąże 
umowę o pracę.

Rozwiązanie umowy o pracę 
bez wypowiedzenia przez 
pracownika na podstawie art. 
55  § 11 K.p. jest skuteczne 
bez względu na to, czy wska-

zane przez pracownika przy-
czyny rzeczywiście wystę-
pują. Ten sposób rozwiązania 
stosunku pracy powinien 
znaleźć odzwierciedlenie w 
świadectwie pracy.

W przypadku rozwiązania 
stosunku pracy w trybie art. 
55 § 11 K.p. pracownikowi 
przysługuje odszkodowanie 
w wysokości wynagrodzenia 
za okres wypowiedzenia, a 
jeżeli umowa o pracę została 
zawarta na czas określony lub 
na czas wykonania określonej 
pracy – w wysokości wyna-
grodzenia za okres 2 tygodni.

Oświadczenie pracownika 
o rozwiązaniu umowy o pracę 
powinno nastąpić na piśmie z 
podaniem przyczyny uzasad-
niającej rozwiązanie umowy. 
Niezachowanie tych wymagań 
nie powoduje nieważności 
rozwiązania.

Pomóż dzieciom – 
przekaż 1% podatku

Koleżance

Irenie Przybysz
wyrazy głębokiego współczucia 

i szczere kondolencje
z powodu śmierci

BRATA
składa 

Krajowa Sekcja Hutnictwa 
NSZZ Solidarność

Sprawa deputatu węglowego przy-
znawanego emerytom i rencistom 
od długiego czasu wzbudza wiele 
pytań i wątpliwości. 

Wiele osób nie wie, co robić i 
kiedy będzie mogła podjąć odpo-
wiednie kroki prawne w sprawie 
deputatu węglowego za rok 2015. Od 
początku roku 2015 roku Kompania 
Węglowa wstrzymała przysługujący 

dotąd emerytom i rencistom deputat 
węglowy. Zarząd Regionu Śląsko 
Dąbrowskiego NSZZ Solidarność 
chce pomóc członkom związku w 
wyegzekwowaniu niewypłaconych 
kwot za należny deputat węglowy lub 
wydania węgla w naturze. Wyznaczone 
zostaną dyżury prawników, u których 
zainteresowani będą mogli pobrać 
stosowne formularze lub zlecić sprawę 

do poprowadzenia. Obecnie toczą się 
pojedyncze postępowania sądowe, 
które będą ewentualną podstawą do 
dochodzenia stosownych roszczeń 
w Państwa sprawach, dlatego też w 
następnych wydaniach Tygodnika, 
po zakończeniu w/w spraw w sądach, 
zostaną opublikowane terminy i 
miejsca dyżurów oraz dalsze szczegóły 
związane z przedmiotową sprawą.

Pomoc w sprawie deputatów węglowych

Wyrazy serdecznego współczucia i słowa wsparcia 
z powodu śmierci

TATY
Koleżance

Ewie Stalmarskiej
z Komisji Rewizyjnej NSZZ Solidarność 

w Tauron Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Sobieski 
w Jaworznie

w imieniu koleżanek i kolegów z zakładowej Solidarności 
przekazuje 

przewodniczący
Waldemar Sopata.



Andżelika Wątor, 21-letnia szpadzistka z ZKS Sosnowiec, 
z powodzeniem zadebiutowała w kadrze Polski seniorów. 
Tuż po przejściu do najwyższej kategorii wiekowej bardzo 
dobrze zaprezentowała się w zawodach Pucharu Świata 
rozgrywanych w tym roku w Nowym Orleanie, Atenach i 
w Nowym Jorku. 

– Na tych zawodach zakwalifi kowałam się do turniejów 
głównych, a często nie wchodzą do nich nawet doświadczone 
seniorki. Zwycięstwa dają mi wiarę, że za rok mogę dostać 
szansę wystartowania na olimpiadzie w Rio de Janeiro. Aby 
tak się stało, muszę zebrać odpowiednią ilość punktów. Do 
końca roku pozostały jeszcze trzy puchary świata: w Seulu, 
Pekinie i w Moskwie – informuje Andżelika Wątor. 

Problem w tym, że wyjazdy na międzynarodowe zawody są 
bardzo kosztowne, a Polski Związek Szermierczy ze względu 
na ograniczone środki fi nansowe, opłaca je tylko najbardziej 
doświadczonym zawodniczkom. Środki na wyjazdy Andże-
lika postanowiła pozyskiwać poprzez internetowy serwis 
Wspieram.to. – Zebrałam już ponad 6 tys. zł. Za tę pomoc 
jestem wszystkim ogromnie wdzięczna – mówi szpadzistka. 
Andżelikę wspierają też związkowcy z Solidarności z sosno-
wieckiego Timkena.

Andżelika Wątor jako juniorka była wielokrotną mistrzynią 
Polski. Zdobyła też wicemistrzostwo Europy i świata oraz 
wystartowała na olimpiadzie juniorów w Singapurze. 

BEA
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Autentyczne z akt sądowych:
***

– Potwierdziło się, iż oskarżony 
uderzył pokrzywdzoną kijem w 
głowę, zaznacza się jednak, że 
pokrzywdzona nie była w tym 
mieszkaniu zameldowana. 

***
– Proszę uprzejmie Wysoki Sąd 
o nakazanie mojej żonie, z którą 
prowadzę proces rozwodowy, aby 
wydała mi z naszego mieszkania, 
które zmuszony byłem opuścić – 
następujące moje przedmioty: 
dwie sztuki koszul, jedną parę 
spodni, materac, kalosze i dwa 
karnisze, bez których dalsza moja 
egzystencja jest niemożliwa. 

***
– Mój współmałżonek jest histe-
rykiem. Zasadniczą cechą tej 
choroby jest mania wielkości, co 
wyraża się tym, że jak wynika z 
jego częstych słów, uważa każdego 
za skurwysyna. 

***
Z pozwu: 
„Pozwana nie zajmowała się domem, 
lecz razem z matką chodziła po wsi 

na różne rozrywki, jak śluby czy 
pogrzeby znajomych oraz skubała 
pierze u sąsiadów...” 
Z odpowiedzi na pozew: 
„Nie jest prawdą, aby pozwana 
zajmowała się tylko rozrywkami, 
jak twierdzi powód. Jeśli chodzi 
o pogrzeby, to trudno je w ogóle 
uważać za rozrywkę, gdyż i tak 
pogrzebów tych w miejscowości 
R. bywa niewiele, najwyżej 1-2 
rocznie...” 

***
– Jak stwierdzono, pozwany mieszkał 
w dniach 16-17 sierpnia br. w 
hotelu nie z kobietą, lecz z żoną. 

***
– Oskarżycielka prywatna jest 
moją narzeczoną i mimo, że ma 
dopiero 20 lat prowadzi się niele-
galnie. Kiedy zaczęła mi wracać 
do mieszkania w nocy, najpierw 
zacząłem ją karcić, a potem w 
kłótni uderzyłem zwyczajnie 
pogrzebaczem. 

***
– Poszkodowany był bardzo 
zdenerwowany i krzyczał, więc 
żeby go uspokoić, uderzyłem go 

laską w głowę. 
***

– Podejrzany cieszy się w swym 
miejscu zamieszkania opinią 
dobrą, wszelkie zarobki przepija 
z kolegami. 
– Podejrzany Z. cieszy się złą opinią 
w swym miejscu zamieszkania, a 
nie znęca się nad rodziną dlatego, 
że jest kawalerem. 
– Zarzuty przeciwko mnie, jakobym 
był nałogowym alkoholikiem, nie 
są prawdziwe, ponieważ nie piję 
wódki, niestety, codziennie. 

*** 
– Pozwany stale stuka w ścianę 
mieszkania i posługując się alfa-
betem morsa obraża powoda 
wulgarnymi słowami. 

***
– Teściowa zamieszkała z nami 
i bezustannie siedziała nam na 
głowie, robiąc swoje. 

***
– Oskarżony będąc w stanie 
pijanym dobijał się w budynku 
urzędu do drzwi ustępu i to nie do 
ustępu dla ludzi, ale dla pracow-
ników. 

– Ten dom, to w większości budował 
Jan K., który był kochankiem mojej 
babki, a częściowo jej siostry. 

***
– Powód nagminnie używa 
we wszystkich sytuacjach słów 
wulgarnych, nadając im różne 
znaczenia, wskutek czego jego 
wypowiedzi bywają niezrozumiałe 
dla otoczenia. 

***
– Katarzyna W. nigdzie nie pracuje, 
uprawia wolny zawód na ulicach 
miasta, zwłaszcza w okolicach 
Dworca Głównego. 

***
– Pozwana wykorzystała dla siebie 
trzy miejsca w grobowcu, co jej 
powinno całkowicie na dzień 
dzisiejszy wystarczyć. 

***
– Teatrem zajścia między stro-
nami był klozet we wspólnym 
mieszkaniu. 

***
– Gdy pozwany wracał do domu 
spotykało go nieszczęście tzn. żona, 
która z chęci awantury zawsze 
czekała na niego na progu. 

WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» GENERALNIE RZECZ 
ujmując, nasza robota w tej 
rubryce nie jest specjalnie 
skomplikowana. Gdy jakiś 
przedstawiciel tzw. klasy poli-
tycznej powie lub zrobi coś 
głupiego, a każdego tygodnia 
paru takich gagatków się trafi , 
my to bierzemy i obrabiamy. 
Obróbka polega na pogru-
bieniu kreski wytyczonej przez 
głupotę polityka tak, aby było 
zabawnie, lub przynajmniej 
wydawało się nam, że zabawnie 
jest. Czasem jednak jesteśmy 
wobec naszych wybrańców 
kompletnie bezradni. No bo 
jak tu jeszcze bardziej obśmiać 
faceta, który z własnej nieprzy-
muszonej woli włazi na krzesło 
w parlamencie obcego kraju 
i mianuje szogunem szefa 
Biura Bezpieczeństwa Naro-
dowego. No przecież się nie 
da. Gajowy nas pokonał przez 
nokaut w pierwszej minucie 
pierwszej rundy.

» SWOJĄ DROGĄ może 
nie byłoby wcale takim złym 
rozwiązaniem, gdyby tych 
wszystkich szogunów i samu-
rajów z naszego politycznego 
podwórka przefl ancować na 
Japończyków, wsadzić w kimona 
i ostrzyc na fryzurę z czołem 
kończącym się w okolicach 
potylicy. Łatwiej by ich przy-
najmniej było rozpoznać i 
odróżnić od uczciwych ludzi. 
Mając np. takiego klienta za 
sąsiada w bloku od razu byłoby 
wiadomo, komu nie kłaniać 
się na klatce i nie pożyczać 
wiertarki, bo wiadomo, że nie 
odda, albo zepsuje. 

» UPOKORZENI PRZEZ 
cesarza Gajowego-san posta-
nowiliśmy się zemścić i zaczę-
liśmy szukać w necie czegoś, 
za co do Bronka można by się 
jeszcze dochrzanić. Weszliśmy 
na ofi cjalne konto twitterowe 
głowy naszego państwa, 

a tam znaleźliśmy taki oto wpis 
odnoszący się do wojny na 
Ukrainie. „Wysłanie sił rozjem-
czych ma sens jeżeli jest rozejm, 
bo jak jest wojna to trudno 
tam wysyłać żołnierzy”. Nie 
wiemy czy cesarz Bronek sam 
wykombinował tę perełkę, czy 
doradził mu ją szogun Koziej. 
W każdym razie my po jej 
przeczytaniu po raz kolejny 
zapomnieliśmy języka w gębie. 

» DAJMY JUŻ SPOKÓJ Gajo-
wemu-san, bo nikt nie jest w 
stanie go skuteczniej ośmie-
szyć niż on sam. Zostajemy 
jednak przy kandydatach na 
prezydenta. Taki np. kandydat 
Jarubas, którego rozpoznać 
można po tym, że gołąb narobił 
mu na grzywkę, stwierdził 
ostatnio, że zatrudnianie przez 
polityków swoich krewnych 
na państwowych posadkach 
nie jest niczym niewłaściwym. 
Kandydat Jarubas wie o czym 
mówi. Jego brat jest wicedyrek-
torem powiatowego urzędu 

pracy, a żona kierownikiem 
gminnego referatu ds. pozyski-
wania funduszy unijnych. Pan 
kandydat nie widzi nic zdroż-
nego w tym, że jako marszałek 
województwa świętokrzyskiego 
rozdziela środki unijne, których 
pozyskiwaniem zajmuje się 
jego żona i jest z tego pewnie 
rozliczana. Wszystko zostaje w 
rodzinie, jak głosi porzekadło. 
Tylko, że w tym przypadku 
ta rodzina, to taka bardziej na 
wzór sycylijski. 

» NA SZCZĘŚCIE już niedługo 
nikt nie będzie się musiał 
martwić o pracę. A to dlatego, 
że już za 8 lat będziemy w 
ścisłej czołówce najbogatszych 
krajów świata. Tak przynaj-
mniej stwierdziła premier 
Ewka. A to wszystko dzięki 
kasie, którą dostaliśmy z Bruk-
seli w wyniku starań króla 
Europy Donalda I. Bardziej 
zabawna Ewka byłaby chyba 
tylko wówczas, gdyby to samo 
powiedziała stojąc na krześle.

» NASZ WSPANIAŁY system 
polityczny ma to do siebie, że 
nawet najbardziej skompromi-
towani osobnicy wracają jak 
bumerang na salony, udając 
niewiniątka. Przymiarki do 
powrotu do politycznej pierw-
szej ligi rozpoczął nieodża-
łowany Adaś Hofman. Adaś 
schudł, zrobił se modną fryzurę 
no i ogólnie wypiękniał tak, 
jakby nie szykował się do 
comebacku tylko do coming 
outu. Bohater afery madry-
ckiej coraz częściej pojawia 
się w tv i radiu, za każdym 
razem posypując wyfryzo-
waną głowę popiołem. W 
radiu Zet np. przyznał, że: 
„w politycznym znaczeniu 
został symbolem obciachu i 
głupoty”, a następnie obiecał 
pokutę i pracę nad sobą . Po raz 
pierwszy w życiu zgadzamy 
się z Adasiem. No może nie 
do końca. My z jego wypo-
wiedzi wywalilibyśmy słowa 
„w politycznym znaczeniu”. 
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Marzy o starcie na igrzyskach
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