
27
tylu nowych posłów 

z woj. śląskiego 
zasiądzie w Sejmie 

VIII kadencji.

WIĘCEJ » STRONA 3

KATOWICE

Nr 392015

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

29.10-4.11.2015

Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie zwyciężyło w wyborach parlamentarnych. Partia Jarosława 
Kaczyńskiego zdobyła samodzielną większość zarówno w Sejmie, jak i w Senacie. Trzecią siłą w Sejmie 
został Ruch Kukiz’15. Poza parlamentem znalazła się Zjednoczona Lewica. 

Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu

P
rawo i Sprawiedliwość 
zdobyło w wyborach 
do Sejmu 37,58 proc. 
głosów, co daje tej partii 
235 mandatów. PO 

uzyskała poparcie rzędu 24,08 
proc., co oznacza, że w sejmo-
wych ławach zasiądzie 138 
przedstawicieli partii Ewy Kopacz. 
Trzecią siłą w Sejmie zostało 
ugrupowanie Kukiz’15, które z 
wynikiem 8,81 proc. uzyskało 
42 mandaty. Do Sejmu weszła 
jeszcze Nowoczesna Ryszarda 
Petru, na którą zagłosowało 
7,6 proc. wyborców, co daje 
temu ugrupowaniu 28 miejsc 
w sejmowych ławach. Tuż nad 
progiem wyborczym znalazło 
się Polskie Stronnictwo Ludowe 
uzyskując 5,13 proc. głosów i 
16 mandatów. Jeden mandat 
zdobyła Mniejszość Niemiecka. 

Sejm bez Lewicy i Korwina
Poza Sejmem znalazła się Zjedno-
czona Lewica, która będąc koali-

cyjnym komitetem wyborczym 
musiała przekroczyć ośmiopro-
centowy próg wyborczy. Osta-
tecznie ZL otrzymała jedynie 7,55 
proc. poparcia. Mandatów posel-
skich nie zdobyły również partie 
Korwin oraz Razem uzyskując 
odpowiednio 4,76 i 3,62 proc. 
głosów. Frekwencja w wyborach 
do Sejmu wyniosła 50,92 proc.

W porównaniu do wyborów 
z 2011 roku Prawo i Sprawiedli-
wość zyskało 7,45 proc. poparcia, 
a PO straciła ponad 15 proc. 
głosów. Poparcie dla Polskiego 
Stronnictwa Ludowego spadło 
o 3,23 proc. a wynik Zjedno-
czonej Lewicy był gorszy od 
zsumowanych wyników SLD 
i Ruchu Palikota z 2011 roku 
o 11,26 proc. 

W wyborach do Senatu Prawo 
i Sprawiedliwość odniosło jeszcze 
bardziej zdecydowane zwycię-
stwo niż w przypadku elekcji do 
Sejmu. Partia Jarosława Kaczyń-
skiego zdobyła 61 mandatów 

w stuosobowej izbie wyższej 
parlamentu. Kandydaci Platformy 
Obywatelskiej zwyciężyli w 34 
okręgach, a Polskie Stronnictwo 
Ludowe zdobyło jeden mandat 
senatorski. W senackich ławach 
w nowej kadencji zasiądzie 
również 4 senatorów niezależ-
nych. Frekwencja w wyborach 
do Senatu wyniosła 50,91proc. 

Młodzi za PiS i Kukizem
Według badania sondażo-
wego IPSOS partia Jarosława 
Kaczyńskiego zdobyła najwyższe 
poparcie we wszystkich grupach 
wiekowych. Na PiS swoje głosy 
oddało 26,6 proc. najmłodszych 
wyborców w wieku 18-29 lat. 
Drugie miejsce wśród dwudzie-
stolatków zajął ruch Pawła Kukiza 
z poparciem na poziomie 20,6 
proc. Platforma Obywatelska 
w tej grupie wiekowej zdobyła 
zaledwie 14,40 proc. głosów. 
Pokolenie trzydziestolatków 
również obdarzyło największym 

zaufaniem Prawo i Sprawied-
liwość. Na tę partię głosowało 
30,6 proc. osób w wieku od 
30 do 39 lat. PO uzyskało w 
tej grupie wiekowej 23,8 proc. 
głosów, a Kukiz’15 12,6 proc. 
W kolejnych grupach wieko-
wych przewaga PiS nad PO 
była jeszcze wyższa. Wśród 
osób w przedziale wiekowym 
40-49 lat Prawo i Sprawiedliwość 
uzyskało 38,7 proc poparcia, 
a w grupie wiekowej 50-59 
lat 47,1 proc. Poparcie dla PiS 
wśród najstarszych wyborców 
powyżej 60 lat ukształtowało się 
na poziomie 48,7 proc. 

PiS zwyciężyło również we 
wszystkich grupach wyborców 
wyszczególnionych według 
poziomu wykształcenia. W przy-
padku osób z wykształceniem 
wyższym partia ta uzyskała 30,4 
proc. przy 26,7 proc. dla PO. 
Na PiS zagłosowało 39,2 proc. 
wyborców z wykształceniem 
średnim, 53 proc. absolwentów 

szkół zawodowych i 55,9 proc. 
osób z wykształceniem podsta-
wowym. Platforma Obywa-
telska uzyskała w tych grupach 
wyborów odpowiednio 23 proc., 
19,3 proc. i 15,4 proc. głosów.

PO traci bastiony
Wyniki niedzielnych wyborów 
podważają powszechny pogląd, 
zgodnie z którym wielkie 
miasta są bastionem Plat-
formy Obywatelskiej, a PiS 
wygrywa głównie na wsiach i 
w mniejszych miastach. Choć 
i tym razem przewaga partii 
Jarosława Kaczyńskiego nad 
PO była największa na wsi i w 
niewielkich ośrodkach miej-
skich, PiS zwyciężył również 
w średnich i dużych miastach. 
Platforma Obywatelska zdobyła 
największą liczbę głosów tylko 
w województwie pomorskim. 
W pozostałych 15 wojewódz-
twach zwyciężyło Prawo i 
Sprawiedliwość. 

Kiedy nowy rząd?
Zgodnie z Konstytucją pierwsze 
posiedzenie Sejmu zwołuje 
prezydent na dzień przy-
padający w ciągu 30 dni od 
dnia wyborów. Oznacza to, że 
pierwsze posiedzenie Sejmu 
rozpoczynającej się kadencji 
odbędzie się najpóźniej 24 
listopada. Na pierwszym posie-
dzeniu posłowie złożą ślubo-
wanie i wybiorą marszałka 
Sejmu. Następnie Ewa Kopacz 
złoży dymisję swojego rządu. 
Nowego szefa rządu desygnuje 
prezydent w ciągu 14 dni od 
daty pierwszego posiedzenia 
Sejmu. Najpóźniej 14 dni po 
powołaniu przez prezydenta 
premier wygłasza expose i 
składa wniosek o wotum 
zaufania dla rządu, którego 
udziela Sejm bezwzględną 
większością głosów w obec-
ności co najmniej połowy 
ustawowej liczby posłów. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

infografi ka: TŚD na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej
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50 proc.
fi rm z kapitałem zagranicznym spoza sektora 
fi nansowego zadeklarowało, że nie wypracowało 
w Polsce w 2013 roku żadnego zysku i w związku 
z tym nie zapłaciło podatku CIT – wynika 
z raportu Fundacji Kalickiego. Zagraniczne 
korporacje choć płacą niższe podatki niż polscy 
przedsiębiorcy dodatkowo często korzystają z 
różnych metod tzw. optymalizacji podatkowej, a 
także wykorzystują możliwości dawane im przez 
specjalne strefy ekonomiczne (SSE). W latach 
1998–2012 zwolnienia podatkowe dla fi rm 
działających w SSE wyniosły łącznie 12 mld zł.  

Porozumienie w sprawie 
programu sanacji górnictwa
» ZARZĄD REGIONU ŚLĄSKO-DĄBROWSKIEGO 
NSZZ SOLIDARNOŚĆ zawarł porozumienie z Zarządem 
Instytutu Strategii Polskiej w sprawie współpracy przy 
tworzeniu programu sanacji przedsiębiorstw sektora górni-
ctwa węgla kamiennego.
– Celem porozumienia jest współpraca przy wdrożeniu 
programu sanacji kopalń, umożliwiającego prawidłowe 
fi nansowanie wydobycia węgla w Polsce, a także wprowa-
dzanie koniecznych dla branży węglowej zmian systemo-
wych, które powinny stanowić pierwszy element na drodze 
do pełnej regulacji rynku węgla w Polsce. Program sanacji 
skierowany jest do zarządów kopalń i wiodących instytucji 
fi nansowych z udziałem Skarbu Państwa działających na 
rynku węgla i energii, a także uwzględnia uwarunkowania 
społeczne i ekonomiczne środowisk górniczych – poinformo-
wali w oświadczeniu wydanym po podpisaniu porozumienia 
jego sygnatariusze. – Zamierzonym celem współpracy jest 
przeciwdziałanie groźbie upadłości kopalń, ich wyprzedaży, 
zachowanie bezpieczeństwa energetycznego Państwa, a 
przede wszystkim ochrona miejsc pracy – podkreślono 
w oświadczeniu.
Instytut Strategii Polskiej zrodził się z pozarządowej inicja-
tywy obywatelskiej. Posiada charakter naukowy, a jego 
podstawowym zadaniem jest wypracowywanie strategicznych 
kierunków rozwoju kraju. Inicjatorem, a zarazem patronem 
Instytutu był ostatni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. ISP współpracuje z 
Polską Akademią Nauk i Wojskową Akademią Techniczną 
przy tworzeniu teleinformatycznego systemu zarządzania 
bezpieczeństwem państwa w sytuacjach kryzysowych, a także 
w obszarze bezpieczeństwa energetycznego państwa i jego 
aktywności w basenie Morza Bałtyckiego. 

Nowy przewodniczący 
kompanijnej Solidarności
» BOGUSŁAW HUTEK ZOSTAŁ WYBRANY NA 
STANOWISKO PRZEWODNICZĄCEGO Zakładowej Orga-
nizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność. Podczas Walnego 
Zebrania Delegatów ZOK jego kandydaturę poparło 26 spośród 
30 głosujących.– To trudny czas dla pracowników kopalń i 
zakładów Kompanii Węglowej. Zadania, jakie przede mną 
stoją to przede wszystkim utrzymanie miejsc pracy w spółce i 
walka o zachowanie godnego poziomu wynagrodzeń i wszel-
kich innych świadczeń, jakie przysługują załodze Kompanii. 
Solidarność i pozostałe organizacje związkowe w Kompanii 
muszą zrobić wszystko, aby konieczne przekształcenia oraz 
wdrożenie i realizacja programu naprawczego w spółce nie 
obniżyły poziomu bezpieczeństwa socjalnego załogi – podkreśla 
nowo wybrany przewodniczący kompanijnej Solidarności.
W skład ZOK NSZZ Solidarność Kompanii Węglowej wchodzą 
reprezentanci związku z 11 kopalń i 4 zakładów górniczych.
Bogusław Hutek jest szefem związku w kopalni Piast w 
Bieruniu, w poprzedniej kadencji pełnił funkcję wiceprze-
wodniczącego ZOK.
Nowy przewodniczący „S” w Kompanii ma 53 lata. Jest żonaty, 
ma dwoje dorosłych dzieci. Interesuje się piłką nożną.

NY

KRÓTKO

B
udzik zadzwonił o szóstej. Zadzwonił, 
nie zapukał. Wstałem, podciągnąłem 
roletę. Za oknem buro i się korkuje. 

Normalny poniedziałkowy poranek. 
Łazienka, śniadanie, łazienka, szafa, buty, 
kurtka i do roboty. W tyle głowy myśl, że 
podobno obudziłem się w nowej Polsce. 
Było już trochę takich poniedziałków, 
więc tej myśli nie ufam. Poczekam. 

Wieczorem okazało się, że Prawo i 
Sprawiedliwość, partia niemiłosiernie 
butowana przez media – i to niezależnie, 
czy na chwilę objęła rządy, czy była w 
opozycji – osiągnęła wynik pozwalający 
stworzyć samodzielny rząd. Okazało się 
także, że antysystemowy ruch obywatelski 
Pawła Kukiza bez pieniędzy osiągnął więcej, 
niż pseudoantysystemowa partia bogaczy, 
mamiąca wyborców nazwą Nowoczesna. 
Górę szmalu wyłożyła partia banksterów, 
aby nabrać naiwnych z aspiracjami. Udało 
się to jej częściowo, ale niestety się udało. 
Partia, której twarzą jest uczeń jednego 
z „ojców” systemu, weszła do Sejmu i 
będzie reprezentować interesy estab-
lishmentu, udając, że jest czymś innym 
i reprezentuje kogoś innego. Platforma, 
choć wybory przegrała, też weszła. Było 
jasne, że wejdzie. Tyle lat rządów pozwo-
liło na stworzenie rozległej sieci klientów 
i benefi cjentów, sieci powiązań, interesów 
i geszeftów. No i jeszcze te emocje dla 
frajerów, że nieważne, co się Tobie podoba, 
co smakuje i co lubisz. Ważne, żebyś się 
czuł jak prawdziwy, k..., Europejczyk, nie? 
W biednej dzielnicy, aby tak się poczuć, 
ludzie nadają dziecku imię Dżesika, albo 
Denis, w bogatszej jedzą ryż owinięty 
surową rybą, albo coś równie „ekskluzyw-
nego” i twierdzą, że mają „niebo w gębie” 
i że lepsze sushi to robiła tylko ich mama, 
serwując ten specjał podczas tradycyjnego, 
niedzielnego lunchu. Ludzie, na których 
to działa, wybierali właśnie Platformę, albo 
ów twór o nazwie Nowoczesna. Okazało 
się też, że PSL prześlizgnęło się przez próg 
wyborczy, a tzw. Zjednoczona Lewica już 
nie. Nie podzielam w tym drugim przy-
padku opinii części komentatorów, że to 
symboliczna sprawa i że po raz pierwszy 
od 25 lat mamy parlament bez postkomu-
nistów. Establishment postkomunistyczny 

rozlokował swoich reprezentantów w 
innych ugrupowaniach. Na trwałe.

Po ogłoszeniu przez Państwową Komisję 
Wyborczą ofi cjalnych wyników wyborów, 
stało się jasne, że opowieści o tym, jakoby 
w poniedziałek obudziliśmy się w nowej 
Polsce, można między bajki włożyć. 
Wystarczy rzut oka na nazwiska posłów 
PO z naszego regionu, którzy ponownie 
dostali się do Sejmu. Np. były już na 
szczęście wiceminister gospodarki odpo-
wiedzialny za górnictwo Tomasz Tomczy-

kiewicz czy była już na szczęście minister 
edukacji Krystyna Szumilas. Co jeszcze 
by musieli zrobić, żeby ludzie przestali 
na nich głosować? 

W poniedziałek budziliśmy się w tej 
samej Polsce, w której kładliśmy się spać 
w niedzielę. Ale daliśmy sobie szansę, aby 
ta nasza Polska zaczęła zmieniać się na 
lepsze. Wybory wygrała partia zniena-
widzona przez establishment, który od 
ćwierćwiecza dzielił i rządził w naszym 
kraju. Taki wynik wyborów daje nadzieję, 
że może wreszcie będzie normalnie. 
Chciałbym, żeby Polską rządzili normalni 
ludzie, którzy w niedzielę na obiad mają 
rosół i schabowego (choćby w postaci 
kurczaka w panierce), ewentualnie rolady 
(choć zważywszy na ceny wołowiny, raczej 
rolady wieprzowe), a nie sushi, czy inne 
ośmiorniczki. Możecie powiedzieć, że to 
mało znaczący szczegół. Nie zgadzam się. 
To szczegół bardzo istotny.

JEDEN Z DRUGĄ;)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: memy.pl

Chciałbym, żeby Polską 
rządzili normalni ludzie, 
którzy w niedzielę na obiad 
mają rosół i schabowego, 
a nie sushi, czy inne ośmiorniczki. 
To niby szczegół, ale bardzo istotny.

Liczę na rolę Rady Dialogu Społecznego 
w budowaniu lepszej Polski i zapewnieniu 
krajowi zrównoważonego rozwoju – mówił 
prezydent RP Andrzej Duda podczas 
uroczystości powołania członków Rady 
Dialogu Społecznego. Rada zastąpiła 
działającą od 2001 roku Komisję Trój-
stronną ds. Społecznego-Gospodarczych.

Rada Dialogu Społecznego ukonsty-
tuowała się 22 października. Podczas 
uroczystości prezydent Andrzej Duda 
podkreślił, że w czasie jego rozmów z 
mieszkańcami Polski problem dialogu 
pojawiał się bardzo często. Zaznaczył, że 
ma nadzieję, iż powołanie Rady wpłynie 
na odbudowywanie poczucia solidaryzmu 
społecznego. – Fundamentalne znacznie 
w tym zakresie ma dialog rozumiany jako 
porozumienie w sprawach ważnych – dodał.

Przewodniczącym 59-osobowej Rady 
Dialogu Społecznego został szef Solidar-
ności Piotr Duda. Razem z nim w pracach 
Rady NSZZ Solidarność reprezentować 
będą Wojciech Ilnicki, Bogdan Kubiak, 
Andrzej Kuchta, Jarosław Lange, Henryk 
Nakonieczny, Waldemar Sopata i Leszek 
Walczak. Agnieszce Lenartowicz-Łysik z 
Biura Szkoleń i Współpracy Zagranicznej 

Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność powierzono funkcję 
społecznego Doradcy Prezydenta RP. 

Obok przedstawicieli Solidarności 
w składzie Rady Dialogu Społecznego 
znaleźli się reprezentanci Forum Związków 
Zawodowych, OPZZ, pracodawców, strony 
rządowej, prezesa NBP i prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego.

Ustawa o powołaniu Rady Dialogu 
Społecznego została przyjęta przez Sejm 
pod koniec czerwca. Projekt dokumentu 
wypracowali wspólnie przedstawiciele 
związków zawodowych, pracodawców i 
rządu. Prace nad nim rozpoczęły się w 2013 
roku, po zawieszeniu przez Solidarność 
OPZZ i Forum ZZ udziału w pracach Komisji 
Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych.

Nowa Rada w odróżnieniu od Komisji 
Trójstronnej ma być ciałem niezależnym, 
w którym każda ze stron będzie posiadała 
równe prawa.

W ramach prac Rady pracodawcy i 
związki zawodowe będą mieć możli-
wość inicjowania zmian w prawie, jeśli 
uzgodnią wspólny projekt tekstu, bądź 
założeń ustawy i innych aktów prawnych.
Rząd będzie miał obowiązek zająć się 

tymi projektami, a ewentualną odmowę 
będzie musiał uzasadnić. Reprezentanci 
związków zawodowych i organizacji 
pracodawców będą opiniować rządowe 
projekty ustaw i innych aktów prawnych. 
Będą też mogli przedstawiać wspólne 
zapytania ministrom i wspólnie wnosić 
o zmianę dotychczasowych przepisów 
lub wprowadzanie nowych.

Związki i pracodawcy zyskają także 
prawo wspólnego występowania do Sądu 
Najwyższego o wykładnię przepisów prawa 
i do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie 
konstytucyjności aktów prawnych. Będą 
również mogły zawierać ponadzakładowe 
układy zbiorowe pracy.

Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecz-
nego zostaną zastąpione przez Woje-
wódzkie Rady Dialogu Społecznego, które 
będą tworzone przez marszałków woje-
wództwa, na wspólny wniosek organizacji 
związkowych i organizacji pracodawców. 
Oprócz stron: samorządowej, związkowej 
i pracodawców w pracach WRDS będą 
uczestniczyć przedstawiciele wojewody, 
a do udziału w posiedzeniach mogą być 
zapraszani przedstawiciele powiatów i gmin. 

AGA

Prezydent powołał członków 
Rady Dialogu Społecznego

LICZBA tygodnia



W Y B O R Y  2 0 1 5Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

www.solidarnosckatowice.pl  Nr 39/2015 |  KATOWICE 29.10-4.11.2015 3

Wyniki tych wyborów dają nadzieję na 
zmianę. Przede wszystkim to koniec 
rządów Platformy Obywatelskiej. 
Koniec rządów partii, która lekce-
ważyła i nie szanowała obywateli, 
która nie dotrzymywała słowa, która 
oszukała górników i mieszkańców 
naszego regionu.

Jestem przekonany, że śląsko-
-dąbrowska Solidarność i Międzyzwiąz-
kowy Komitet Protestacyjno-Straj-
kowy swoimi działaniami, akcjami 
protestacyjnymi i informacyjnymi 
przyczyniły się do tego, że wyborcy 
zobaczyli, jaka jest prawdziwa twarz 
tej partii i jakie są prawdziwe skutki 
rządów koalicji PO-PSL. Parasol 
ochronny, który rozpięły nad tą ekipą 

przychylne jej media, nie był już tak 
skuteczny jak wcześniej.

Teraz rządy w Polsce obejmie 
nowa władza. Prawo i Sprawied-
liwość uzyskało na tyle wysokie 
poparcie, że będzie mogło te rządy 
sprawować samodzielnie. Liczę na 
to, że wreszcie rządzący zaczną trak-
tować Śląsk poważnie, po partnersku 
i z należnym szacunkiem. Zadania, 
które stoją przed nowym rządem, nie 
są łatwe. Po 8 latach rządów PO-PSL 
zostało wiele bardzo poważnych 
problemów do rozwiązania, a jednym 
z najpoważniejszych jest sytuacja w 
górnictwie węgla kamiennego. Ocze-
kuję, że uzdrowienie sytuacji w tej 
branży będzie jednym z prioryteto-

wych, pilnych zadań, jakie postawi 
przed sobą nowy rząd. Podobnie jak 
inne kwestie, o których była mowa 
w złamanej przez ekipę PO-PSL 
umowie społecznej z 17 stycznia. 
Chodzi o przemysł zbrojeniowy, o 
autentyczne wsparcie dla zakładów 
z sektora energochłonnego, a także 
o wszechstronny program reindu-
strializacji, budowy innowacyjnej 
gospodarki i rozwoju Śląska.

Nie wymagam cudów. Specja-
liści od obiecywania cudów zostali 
na szczęście odsunięci od władzy. 
Oczekuję rzetelnej, ciężkiej pracy 
i współpracy rządu ze związkami 
zawodowymi, samorządowcami, 
przedsiębiorcami, aby zatrzymać 

regres w naszym regionie i zapo-
czątkować odbudowę gospodarki 
Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. 
Śląska-dąbrowska Solidarność jest 
gotowa do współpracy na rzecz 
realizacji dobrych pomysłów w tym 
obszarze, ale będzie też uważnym 
obserwatorem i recenzentem poczynań 
nowej ekipy rządzącej. Jak w przy-
padku każdej władzy, wychodzę z 
założenia, że po owocach poznamy, 
ile jest warta. I nie będzie tu taryfy 
ulgowej, bo sytuacja w wielu dzie-
dzinach życia, w wielu branżach jest 
naprawdę trudna. Nie oczekuję, że 
pierwsze efekty będą już dziś, jutro 
czy pojutrze, ale czasu na rozwa-
żania i dyskusje praktycznie już nie 

ma. Potrzebne są szybkie decyzje i 
zdecydowane działania.

Mówiąc o wynikach wyborów, 
warto zwrócić uwagę na osiągnięcie 
Ruchu Kukiz’15. Jak na tak młode 
ugrupowanie bez zaplecza fi nanso-
wego i w sumie aż trzy kampanie 
wyborcze w ciągu kilku miesięcy, 
wprowadzenie przez ten obywtelski 
ruch 42 posłów do Sejmu jest bardzo 
przyzwoitym wynikiem. Wierzę, 
że dzięki temu ludzie Kukiza będą 
mogli skutecznie wspierać w Sejmie 
realizację dobrych rozwiązań dla 
Polski i inicjować własne dobre 
projekty. Ten ruch ma przed sobą 
przyszłość.

NOT. NY

Od nowego rządu oczekuję rzetelnej, ciężkiej pracy

KOMENTARZ

Dominik Kolorz, przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

27 mandatów poselskich dla PiS, 18 dla PO, 6 dla Kukiz'15 i 4 dla partii Ryszarda Petru – takie są 
wyniki wyborów do Sejmu w województwie śląskim. Do Senatu z naszego regionu dostało się również 
10 kandydatów z Prawa i Sprawiedliwości oraz 3 przedstawicieli Platformy Obywatelskiej. 

Dominacja PiS na Śląsku i w Zagłębiu 
W

ybory do Sejmu 
w naszym 
wojewódz-
twie podobnie 
jak w całym 

kraju wygrało Prawo i Spra-
wiedliwość. Partia Jarosława 
Kaczyńskiego uzyskała poparcie 
na poziomie 34,82 proc. Druga na 
podium Platforma Obywatelska 
zdobyła 25,56 proc. głosów, a 
ruch Kukiz'15 10,69 proc. Na 
Nowoczesną Ryszarda Petru w 
na Śląsku swoje głosy oddało 
8,06 proc. wyborców. Frekwencja 
wyborcza w naszym wojewódz-
twie wyniosła 52,25 proc.

Okręg nr 29
Mandaty poselskie w okręgu 
gliwickim zdobyło 4 przed-
stawicieli Prawa i Sprawiedli-
wości: Wojciech Szarama, Piotr 
Pyzik, Barbara Dziuk i Jarosław 
Gonciarz, trzech kandydatów PO: 
Borys Budka, Krystyna Szumilas i 
Tomasz Głogowski, a także Paweł 
Kobyliński z Kukiz'15 i Marta 
Golbik z ugrupowania Ryszarda 
Petru. Jednym z przegranych 
w tym okręgu jest były już 
poseł Jacek Brzezinka, który nie 
zdobył mandatu, pomimo tego 
że startował z trzeciego miejsca 
na liście PO. Warto przypomnieć, 
że parlamentarzysta z Bytomia 
był sprawozdawcą poselskiego 
projektu ustawy górniczej, który 
zakładał likwidację części kopalń 
Kompanii Węglowej w tym 
m.in. kopalni Bobrek-Cetrum, 
ostatniego dużego zakładu 
pracy w mieście z którego poseł 
Brzezinka się wywodzi. 

Okręg nr 30
W okręgu rybnickim PiS 
uzyskało zdecydowanie 

większą przewagę nad PO. 
W ławach sejmowych z tego 
okręgu zasiądą Izabela Kloc, 
Grzegorz Matusiak, Grzegorz 
Janik, Czesław Sobierajski i 
Teresa Glenc z PiS, Gabriela 
Lenartowicz, Marek Krzą-
kała i Krzysztof Gadowski 
z PO oraz Krzysztof Sitarski 
z ruchu Kukiz'15. Ugrupo-
wanie Ryszarda Petru nie 
zdobyło mandatu w Rybniku. 
Reelekcji nie udało się uzyskać 
dotychczasowym posłom PO 

Henrykowi Siedlaczkowi i 
Ryszardowi Zawadzkiemu. 

Okręg nr 31
Po 5 mandatów poselskich dla 
PiS i PO oraz po jednym dla 
ugrupowań Kukiza i Petru to 
rezultat wyborów w okręgu 
katowickim. Przedstawicielami 
PiS w Sejmie z okręgu nr 31 
zostali Grzegorz Tobiszowski, 
Bożena Borys-Szopa, Michał 
Wójcik, Jerzy Polaczek, Andrzej 
Sośnierz. Na szczególną uwagę 

zasługuje tu ostatni z wymie-
nionych. Były szef Narodowego 
Funduszu Zdrowia uzyskał 
drugi wynik na liście PiS, 
choć startował dopiero z 7 
miejsca. Z kolei powodów do 
zadowolenia mimo zdobytego 
mandatu nie ma raczej szef 
śląskich struktur PO Tomasz 
Tomczykiewicz. Były wicemini-
ster gospodarki w dużej mierze 
odpowiedzialny za obecny 
fatalny stan górnictwa zdobył 
pięciokrotnie mniej głosów niż 

w wyborach w 2011 roku. W 
Rudzie Śląskiej, największym 
górniczym mieście w Europie 
na Tomczykiewicza zagłoso-
wały zaledwie 653 osoby. Do 
Sejmu z okręgu katowickiego 
dostali się jeszcze Grzegorz 
Długi z Kukiz'15 i Monika 
Rosa z Nowoczesnej. 

Okręg nr 32
W okręgu sosnowieckim uzna-
wanym niegdyś za bastion 
lewicy PiS zdobyło 4 mandaty, 

o jeden mniej uzyskała PO. Po 
jednym przedstawicielu do 
Sejmu z tego okręgu wprowa-
dził też ruch Kukiz'15 i Nowo-
czesna. Posłami z okręgu nr 32 
zostali Ewa Malik, Waldemar 
Andzel, Robert Warwas, i 
Dariusz Starzycki z PiS, Beata 
Małecka-Libera, Anna Nemś i 
Paweł Bańkowski z PO a także 
Barbara Chrobak z ugrupo-
wania Pawła Kukiza i Barbara 
Dolniak z Nowoczesnej. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Wybory do Senatu w woje-
wództwie śląskim to rów-
nież zdecydowane zwycię-
stwo kandydatów Prawa 
i Sprawiedliwości, którzy 
uzyskali aż 10 mandatów 
senatorskich przy zaledwie 
3 mandatach dla Platformy 
Obywatelskiej.

Nowymi senatorami ze 
Śląska zostali Artur Warzo-
cha (Częstochowa), Ryszard 
Majer (powiat częstochow-
ski), Krystian Probierz (po-
wiat gliwicki), Adam Ga-
węda (Żory, Jastrzębie), 
Wojciech Piecha (powiat 
rybnicki), Czesław Ryszka 
(Mysłowice, Tychy), Arka-
diusz Grabowski (powiat 
zawierciański), Michał Po-
toczny (Sosnowiec), Andrzej 
Kamiński (Bielsko-Biała), 
Tadeusz Kopeć (powiat ży-
wiecki) z PiS-u oraz Maria 
Pańczyk-Pozdziej (Bytom, 
Zabrze), Leszek Piechota 
(Chorzów) i Andrzej Mi-
siołek (Katowice) repre-
zentujący PO. 

infografi ka: TŚD na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej
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Podwyżki 
w SM Górnik
» O 100 ZŁ BRUTTO WZROSNĄ PENSJE 
ZASADNICZE PRACOWNIKÓW Spółdzielni Miesz-
kaniowej Górnik w Jaworznie. Podwyżki obowiązują 
od 1 października i wypłacone im zostaną razem z 
wypłatą za ten miesiąc. O wzrost wynagrodzeń w zakła-
dzie zabiegali związkowcy z zakładowej Solidarności.
Negocjacje w tej sprawie z zarządem spółdzielni 
związkowcy rozpoczęli jeszcze na początku roku. – To 
były ciężkie rozmowy. Pracodawca najpierw uzależniał 
wzrost płac od poprawy kondycji fi nansowej naszego 
zakładu, a później odwlekał wypłatę dodatkowych 
pieniędzy. Zgodnie z jego deklaracjami ludzie mieli je 
dostać w czerwcu. Jednak zanim doszło do podpisania 
porozumienia płacowego, to jeszcze kilkakrotnie nego-
cjowaliśmy ostateczną wysokość podwyżki – mówi Jerzy 
Banaś, przewodniczący zakładowej Solidarności.
Banaś przyznaje, że pracownicy na pewno oczekiwali 
na większy wzrost wynagrodzeń niż 100 zł brutto. 
Informuje jednak, że od maja z inicjatywy praco-
dawcy załoga objęta została gwarancjami pakietu 
medycznego. – Z tego tytułu co miesiąc pracodawca 
odprowadza składkę od każdego pracownika w wyso-
kości 49 zł – dodaje przewodniczący.
W Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Jaworznie 
zatrudnionych jest ponad 150 pracowników.

Pakiet medyczny 
w wodociągach
» OD 1 LISTOPADA W CHORZOWSKO-ŚWIĘ-
TOCHŁOWICKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE 
Wodociągów i Kanalizacji zacznie obowiązywać 
pakiet medyczny dla załogi. O wprowadzenie takiego 
pakietu wystapili do zarządu fi rmy związkowcy z 
zakładowej Solidarności.
Jak podkreślają reprezentanci związku, pracodawca 
bez problemów zgodził się na objęcie pracowników 
bezpłatnymi świadczeniami medycznymi. Wyjaśnił, że 
będzie to możliwe dzięki aneksowi do Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy, który został wypracowany 
podczas rozmów pracodawcy ze stroną związkową. 
Aneks przewiduje, że osoby przyjmowane do pracy 
będą otrzymywać dodatki motywacyjne w stałej 
kwocie, a nie, jak to było dotychczas, uzależnione od 
średniej krajowej. – Dzięki temu udało się zaoszczędzić 
środki, które pracodawca przeznaczy na opłacanie 
pracownikom miesięcznej składki na pakiet medyczny 
– wyjaśnia Eugeniusz Szerszeń, przewodniczący zakła-
dowej Solidarności.
Związkowcy wspólnie z pracodawcą zdecydowali o 
wyborze najbardziej optymalnej oferty pakietu medycz-
nego. – Pakiet gwarantuje m.in. nieograniczone wizyty 
u wszystkich lekarzy specjalistów oraz badania i zabiegi 
medyczne – informuje przewodniczący.
Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji zatrudnia ponad 300 
pracowników.

Złoty medal dla 
pracodawcy 
» 8 PAŹDZIERNIKA PREZES SPÓŁKI 
BOMBARDIER TRANSPORTATION (ZWUS) 
POLSKA w Katowicach został uhonorowany Złotym 
Medalem Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Odzna-
czenie wręczył mu Dominik Kolorz, przewodniczący 
regionalnych struktur związku, podczas zakładowych 
obchodów 35-lecia Solidarności. O medal dla praco-
dawcy zawnioskowała do władz Solidarności organi-
zacja związkowa z Bombardiera.
– Prezes Nalewajka znakomicie realizuje cele bizne-
sowe fi rmy, a jednocześnie jest otwarty na potrzeby 
załogi. W zakładzie obowiązuje zasada solidaryzmu 
społecznego. Dba o to, by ludzie pracowali w bardzo 
dobrych warunkach, tworzy nowe miejsca pracy. 
Świetnie też rozumie rolę związków zawodowych w 
fi rmie – podkreśla Marek Koczyba, przewodniczący 
zakładowej Solidarności.

BEA

KRÓTKO Związki zawodowe z Huty Bankowa zapowiadają protesty przeciwko 
planowanym w zakładzie zwolnieniom grupowym i cięciom wynagrodzeń. 
Do końca stycznia 2016 roku zatrudnienie w hucie ma stracić 100 pracowników.

Protest w Hucie Bankowa
Z

arząd Huty Bankowa 
w Dąbrowie Górniczej 
29 września ofi cjalnie 
poinformował zakła-
dowe związki zawo-

dowe o zamiarze przeprowadzenia 
w przedsiębiorstwie zwolnień 
grupowych. Pracodawca prze-
kazał też informację o planowanej 
zmianie warunków zatrudnienia 
wszystkim pracownikom, którzy 
pozostaną w zakładzie oraz o 
zamiarze zawieszenia im dodat-
kowych świadczeń, m.in. nagrody 
jubileuszowej i Karty Hutnika. 
Pracodawca jako przyczynę zwol-
nień wskazał kryzys w branży 
metalurgicznej i brak rynków 
zbytu na wyroby produkowane 
przez hutę. Poinformował też, że 
redukcja zatrudnienia spowodo-
wana jest koniecznością dosto-
sowania liczby pracowników do 
tonażu produkcji. Związkowcy 
z kolei argumentowali, że ich 
zdaniem zwolnienia są nieuza-
sadnione, bo dla uzupełnienia 
braków osobowych do pracy w 
hucie wciąż przyjmowani są ludzie 
z fi rm zewnętrznych.

– Dla nas najważniejsze jest 
ratowanie miejsc pracy. Dlatego 
zaproponowaliśmy, że zgodzimy 
się na zawieszenie jubilata i Kary 
Hutnika, ale pod warunkiem, że 
zarząd odstąpi od zwolnień gru-
powych. Pracodawca stanowczo 
odrzucił to rozwiązanie. Nie od-
powiedział też na nasze pytanie: 
na co został przeznaczony kil-
kumilionowy zysk, który nasi 
ludzie wypracowali w latach 
2011-2013. W tej sytuacji nie 

zgodziliśmy się na zawieszenie 
dodatkowych świadczeń – mówi 
Henryk Myrda, przewodniczący 
zakładowej Solidarności.

Myrda podkreśla, że już 30 
września zarząd huty skierował 
do Powiatowego Urzędu Pracy w 
Dąbrowie Górniczej informację 
o zwolnieniach grupowych w 
zakładzie. W założeniach pra-
codawcy do końca stycznia z 
pracy ma zostać zwolnionych 
100 osób. Wśród nich będzie 70 
pracowników produkcyjnych, 15 
pracowników pomocniczych oraz 
15 pracowników administracji. 
– Aby dać osobom zwalnianym 

trzymiesięczne odprawy, praco-
dawca postanowił zabrać pienią-
dze tym pracownikom, którzy w 
hucie pozostaną. Cała załoga ma 
otrzymać tzw. wypowiedzenia 
zmieniające. Pracownicy mają 
zarabiać średnio o 300 zł brutto 
mniej – informuje przewodniczący.

Związkowcy z Huty Bankowa 
podkreślają, że nie zgadzają się 
ani na likwidację miejsc pracy, 
ani na oszczędności kosztem 
pracowników. Zapowiadają pro-
testy. Na początku listopada ma 
się odbyć pikieta przed zakładem. 
– Jej termin podamy po zakoń-
czeniu wymaganych procedur 

organizacyjnych. Podczas pikiety 
wspólnie z załogą zdecydujemy 
o podjęciu wszelkich przewi-
dzianych prawem kroków dla 
ratowania miejsc pracy i zarob-
ków pracowników naszej huty 
– oznajmia Henryk Myrda.

Huta Bankowa jest jednym z 
najstarszych zakładów w Zagłębiu 
Dąbrowskim. Obecnie zatrudnia 
ponad 500 pracowników. Huta 
produkuje m.in. gorąco walco-
wane pręty i profi le grube, pręty 
okrągłe i kątowniki na potrzeby 
wielu branż przemysłu. Zakład 
należy do Grupy Alchemia.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Rozporządzenie ministra w 
Trybunale Konstytucyjnym
Komisja Krajowa NSZZ Solidarność 
skierowała do Trybunału Konsty-
tucyjnego wniosek o zbadanie 
zgodności rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej z 
ustawą zasadniczą, z konwencjami 
MOP oraz z ustawą o związkach 
zawodowych.

KK zawnioskowała o zbadanie 
zgodności z ustawą zasadniczą, 
konwencjami Międzynarodowej 
Organizacji Pracy oraz ustawą o 
związkach zawodowych rozpo-
rządzenia ministra zdrowia z 8 
września 2015 roku w sprawie 
ogólnych warunków umów o 
udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej oraz rozporządzenia z 14 
października zmieniającego roz-
porządzenie w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej.

Wniosek związkowców zwią-
zany jest z porozumieniem pła-
cowym zawartym z 22 na 23 
września przez ministra zdrowia 
z Naczelną Radą Pielęgniarek i 
Położnych oraz Ogólnopolskim 
Związkiem Zawodowym Pielęg-
niarek i Położnych. 

Według związkowców rozpo-
rządzenie ministra zdrowia na-
rusza zasadę równości związków 
zawodowych określoną w ustawie 
o związkach zawodowych. Podkre-
ślili, że ustawa nakazuje jednakowe 
traktowanie wszystkich związków 
przez organy państwowe, samorzą-
du terytorialnego i pracodawców. 

KK zakwestionowała zawarty 
w rozporządzeniu zapis, z którego 
wynika, iż porozumienie dotyczą-
ce podziału środków na świadcze-
nia udzielane przez pielęgniarki i 
położne od września 2015 roku 
do 30 czerwca 2016 roku (przewi-
dzianych na wynagrodzenia dla 
tej grupy zawodowej) może być 
zawierane z przedstawicielami 
związków zawodowych pielęg-
niarek i położnych, zrzeszających 
wyłącznie pielęgniarki i położne. 
W ocenie związkowców ten zapis 
narusza prawo, bo nierówno trak-
tuje związki zawodowe.

Członkowie KK przyjęli również 
stanowisko, w którym ostro skry-
tykowali rozporządzenie ministra 
zdrowia, gwarantujące wzrost płac 
tylko dla jednej grupy zawodowej 
z sektora ochrony zdrowia. 

DIKK, BEA

Nowa Rada Pracowników 
w gliwickiej fabryce Opla
Załoga gliwickiej fabryki Opla 
wybrała nową Radę Pracow-
ników General Motors Manu-
facturing Poland. 

– Pracownicy powierzyli 
wszystkie siedem miejsc w Radzie 
kandydatom rekomendowanym 
przez NSZZ Solidarność. Co 
bardzo dla nas ważne, osoby, 
które zasiadały w Radzie również 
w poprzedniej kadencji, tym 
razem otrzymały jeszcze wyższe 
poparcie, niż przed czterema laty 
– powiedział Mariusz Król, szef 
Solidarności w GMMP i prze-
wodniczący Rady Pracowników 
w ubiegłej kadencji.

Jak podkreśla Król, silna, 
związkowa reprezentacja w 
Radzie Pracowników pozwa-
la skuteczniej dbać o interesy 
załogi. – Prawo gwarantuje Ra-
dzie Pracowników szeroki dostęp 
do informacji dotyczących m.in. 
sytuacji ekonomicznej zakładu 
i tzw. podstaw zatrudnienia. Te 
informacje są bardzo istotne w 
pracy związkowej i wszelkich 
negocjacjach z pracodawcą 
– wyjaśnia Mariusz Król.

Solidarność jako jedyny re-
prezentatywny związek zawo-

dowy w gliwickim Oplu posiada 
również przedstawicieli w Eu-
ropejskiej Radzie Zakładowej 
Opel/Vauxhall. – Dzięki zaan-
gażowaniu w dialog społeczny 
na szczeblu europejskim, po 
częściowym przejściu w gliwi-
ckiej fabryki w grudnia 2012 
roku na dwuzmianowy system 
pracy nie doszło do zwolnień 
grupowych, lecz czasowo odde-
legowano polskich pracowni-
ków do innych zakładów Opla 
w Europie. Gdy zaś dwa lata 
później przywrócono w GMMP 
pełną trzecią zmianę, wszyscy 
oni wrócili do Gliwic. Na forum 
europejskim nasi związkowcy 
skutecznie walczyli również o 
zlokalizowanie w Polsce pro-
dukcji nowego modelu Astry 
– dodaje przewodniczący.

Członkami Rady Pracowni-
ków GMMP na nową kadencję 
zostali wybrani: Marian Kaim, 
Mariusz Król, Grzegorz Nowak, 
Robert Potempa, Franciszek 
Szymura, Robert Walkowiak i 
Tomasz Waniek. W najbliższych 
dniach wyłoniony zostanie 
przewodniczący Rady.

ŁK

Foto: pixabay.com/ludex2014
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Pożegnanie z Platformą

H
a p p e n i n g  w 
Warszawie połą-
czony z akcją 
informacyjną w 
100 miastach w 

całej Polsce był kulminacyjnym 
punktem protestu przeciwko 
złamaniu przez rząd umowy 
społecznej zawartej 17 stycznia z 
mieszkańcami Śląska i Zagłębia 
Dąbrowskiego. Na początku 
października w Brzeszczach 
i w Rudzie Śląskiej odbyły się 
wielotysięczne manifestacje 
w proteście przeciwko niedo-

trzymaniu przez rząd tego 
porozumienia. 

22 października do Warszawy 
przyjechała kilkusetosobowa 
delegacja pracowników róż-
nych branż z naszego regionu. 
Zebrali się przed Kancelarią 
Prezesa Rady Ministrów, aby 
przekazać premier Ewie Ko-
pacz symbol niespełnionych 
obietnic koalicji rządzącej. 
– Zamiast zwyczajowej petycji, 
przywieźliśmy wierzbę, na któ-
rej wyrosły gruszki. To symbol 
obietnic, jakie od 8 lat składała 

Polakom Platforma Obywa-
telska – mówił Piotr Nowak, 
wiceprzewodniczący śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności. Na 
wierzbie protestujący powiesili 
też gruszki medyczne, kopię 
egzemplarza porozumienia 
z 17 stycznia oraz papier toa-
letowy. – Ten papier pokazu-
je, ile warte są porozumienia 
podpisane przez rząd PO-PSL 
– dodał Nowak.

Przed kancelarią odbył się 
wiec, podczas którego przed-
stawiciele pracowników branż, 

które czują się oszukane przez 
rząd, mówili dlaczego protestują. 
Obok górników byli m.in. pra-
cownicy zbrojeniówki, kolejarze 
i ratownicy medyczni. Po wiecu 
przed kancelarią protestujący 
uformowali kondukt, który 
przeszedł ulicami Warszawy 
na ulicę Wiejską. Protestują-
cy nieśli trumnę z atrybutami 
obecnej władzy – wewnątrz 
były ośmiorniczki, wino i taśmy 
symbolizujące kolejne afery z 
udziałem członków rządzącej 
ekipy. Demonstranci nieśli ze 

sobą transparenty z napisami: 
„Nie płacz Ewka”, „Żądamy 
obietnic” i „Ch..., d... i kamieni 
kupa”. Konduktowi towarzyszy-
ła górnicza orkiestra. Trumna 
została złożona przed siedzibą 
klubu parlamentarnego PO 
na Wiejskiej. Na zakończenie 
protestu z głośników popłynął 
utwór „Ta ostatnia niedziela”.

Równolegle do manifestacji 
w Warszawie w 100 miastach 
w całej Polsce odbyła się akcja, 
w której wzięli udział repre-
zentanci wszystkich central 

związkowych zrzeszonych w 
Międzyzwiązkowym Komite-
cie Protestacyjno-Strajkowym 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
( w skład MKPS wchodzą NSZZ 
Solidarność, OPZZ, FZZ i Sier-
pień'80), m.in. rozdając ulotki 
informujące o złamaniu przez 
rząd styczniowej umowy z 
mieszkańcami Śląska i Zagłębia 
oraz o innych niespełnionych 
obietnicach, deklaracjach i zo-
bowiązaniach obecnej koalicji 
rządzącej.

NY, ŁK

Foto: TŚD
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Pamięć o tych, którzy odeszli
W przededniu Dnia Wszystkich 
Świętych na łamach Tygodnika 
Śląsko-Dąbrowskiego wspomi-
namy działaczy związkowych 
i sympatyków Solidarności, 
którzy odeszli w ciągu ostat-
niego roku. 

8 grudnia 2014 roku na 
cmentarzu parafialnym w 
Katowicach-Bogucicach tłumy 
żegnały Kazimierza Świtonia, 
opozycjonistę PRL-u i zasłu-
żonego działacza „S”. Był 
współtwórcą Ruchu Obrony 
Praw Człowieka i Obywate-
la na Śląsku oraz pierwszego 
Komitetu Wolnych Związków 
Zawodowych. Z Solidarnością 
związał się we wrześniu 1980 
roku. W 1983 roku został na 
krótko internowany za próbę 
wmurowania tablicy upamięt-
niającej górników zamordo-
wanych podczas pacyfi kacji 
kopalni Wujek. Pod koniec 
lat 80-tych ponownie włączył 
się w działalność związkową, 
a w 1991 roku uzyskał man-
dat posła na Sejm I kadencji.

Na początku tego roku 
związkowcy z Solidarności 

ze smutkiem przyjęli wiado-
mość o śmierci Jacka Nocko, 
wieloletniego przewodniczą-
cego Solidarności w kopal-
ni Pokój w Rudzie Śląskiej, 

a następnie dyrektora ds. 
pracy w tym zakładzie. W 
styczniu odszedł również 
Leszek Paca, przewodni-
czący związku w Zakładzie 

Linii Kolejowych PKP PLK w 
Tarnowskich Górach.

18 kwietnia w wyniku 
wstrząsu w kopalni Wujek-
-Śląsk w Rudzie Śląskiej tra-

gicznie zginęli Lech Szymczak 
i Marcin Szymański. W lipcu 
pożegnaliśmy Andrzeja Piesiu-
ra, działacza nauczycielskiej 
Solidarności, wiceprzewod-
niczącego Regionalnej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ 
Solidarność oraz wieloletniego 
szefa oświatowej Solidarności w 
Wodzisławiu Śląskim.

W sierpniu zmarł Lech 
Durasiewicz, przewodniczą-
cy związku w Rudzkiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej oraz 
wiceprzewodniczący Tere-
nowej Sekcji Problemowej 
„S” w tym mieście.

We wrześniu odeszli Bogu-
sława Juszkiewicz, członkini 
związku z jastrzębskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej Nowa 
oraz Franciszek Blatoń, szef 
Komisji Rewizyjnej w Miejskim 
Zarządzie Nieruchomości w 
Jastrzębiu-Zdroju. 12 września 
zginął tragicznie Rafał Sobek, 
członek Solidarności z kopalni 
Bielszowice w Rudzie Śląskiej.

W minionych miesiącach 
odeszli również Marian Mu-
siał, działacz Solidarności w 

spółce Vitkowice-Milmet w 
Sosnowcu, Józef Naglik i Zyg-
fryd Mazur z mikołowskiej 
„S” oraz Stanisław Mendyk, 
były przewodniczący związku 
w kopalni Czeczott.

W tym roku obchodziliśmy 
5. rocznicę tragedii smoleńskiej. 
10 kwietnia 2010 roku w ka-
tastrofi e rządowego samolotu 
zginęło 96 osób, wśród nich 
wielki przyjaciel Solidarności 
prezydent Lech Kaczyński z 
małżonką, Marią. Wspomi-
nając Lecha Kaczyńskiego 
przywołujemy w pamięci 
niezwykle ciepłego człowie-
ka, który starał się być blisko 
problemów zwykłych ludzi.

W przededniu Wszystkich 
Świętych członkowie śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności 
zapalają znicze na grobach 
m.in. Kazimierza Zachnika 
i Władysława Molęckiego, 
członków Prezydium Zarządu 
Regionu. Mimo upływającego 
czasu pamięć o nich i o tym, 
jak wiele dobrego zrobili dla 
Solidarności, nie gaśnie.

AGA

Foto: commons.wikimedia.org/Radomil

1 listopada obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień później modlimy się za bliskich 
zmarłych. Tradycja odwiedzania grobów i zapalania zniczy przekazywana jest z pokolenia na pokolenie.

Święto listopadowe. Tradycja i zwyczaje
M

imo refl eksyj-
nego nastroju, 
w jaki wpro-
wadzają nas 
pierwsze dni 

listopada, uroczystość Wszyst-
kich Świętych ma charakter 
radosny. W tym dniu Kościół 
katolicki wspomina wszyst-
kich swoich wiernych, którzy 
dostąpili już zbawienia. Także 
bezimiennych, którzy nie 
zostali wyniesieni na ołtarze.

Początki tego kultu mają 
swoje źródła w czci męczen-
ników i sięgają IV wieku. Naj-
pierw hołd bezimiennym 
męczennikom za wiarę od-
dawano w pierwszą niedzielę 
po Zesłaniu Ducha Świętego. 
W 731 roku papież Grzegorz 
III przeniósł to święto z maja 
na 1 listopada. Ponad 100 lat 
później papież Grzegorz IV 
zdecydował, że będzie to dzień 
poświęcony nie tylko pamięci 
męczenników, ale wszystkich 
świętych Kościoła. Od tego 
czasu święto zaczęło nabierać 
powszechnego charakteru.

Polska tradycja
Wszystkich Świętych od lat 
jest jednym z najważniejszych 
świąt obchodzonych przez 
Polaków. Nawet w okresie 
PRL-u był to dzień wolny 
od pracy, ale komunistyczne 
władze starały się umniejszać 
religijny charakter tego święta, 
nazywając je Świętem Zmar-
łych lub Świętem Wszystkich 
Zmarłych.

W tym dniu w Kościołach 
katolickich odprawiane są uro-
czyste msze, wierni biorą udział 

w procesjach na cmentarze i 
we wspólnej modlitwie nad 
grobami. Mogą też uzyskać 
odpust zupełny za swoje grze-
chy. Tradycją stało się odwie-
dzanie grobów bliskich zmar-
łych. Zapalane na ich grobach 
znicze są nie tylko wyrazem 
pamięci o nich, ale także łączą 
się z symboliką świec odmie-
rzających długość ludzkiego 

życia. Palące się lampki są też 
wyrazem wiary w spotkanie 
ze zmarłymi po śmierci.

W polską tradycję obcho-
dów dnia Wszystkich Świętych 
wpisały się też chryzantemy, 
chociaż trudno znaleźć sym-
bolikę, która wiązałaby te 
kwiaty ze wspomnieniem o 
zmarłych. Wiemy tylko, że 
do Polski przywędrowały z 

Dalekiego Wschodu, gdzie 
były znane już 2700 lat przed 
Chrystusem, w Japonii nazy-
wano je kwiatami słońca. Być 
może o ich popularności w 
Polsce zadecydowały wzglę-
dy praktyczne. Chryzantemy 
hodowane w doniczkach są 
wytrzymałe i pozostawione 
na grobach wyglądają ładnie 
przez dłuższy czas.

Dzień Zaduszny obchodzo-
ny 2 listopada ma zupełnie inny 
charakter. Wówczas wspomi-
namy wszystkich zmarłych 
i modlimy się za ich dusze. 
Podobnie jak dzień wcześniej 
odwiedzamy groby bliskich 
zmarłych i zapalamy na nich 
znicze. Tradycja tego święta 
na ziemiach polskich zaczę-
ła powstawać w XII wieku, 

a trzysta lat później była już 
znana w całym kraju. 

Ludowe wierzenia
Współczesne obchody Dnia 
Zadusznego zastąpiły te sprzed 
wieków, kiedy wiara w istnienie 
bardzo silnego związku ze zmar-
łymi, była bardzo głęboka. 
Wierzono m.in., że ogień 
palony na grobach zmarłych 
przodków odstrasza zjawy i 
upiory, a zabłąkanym duszom 
służy do ogrzania się. Chrust 
na ten ogień zbierano przez 
cały rok, układając gałązki w 
pobliżu mogił.

Na wielu wsiach polskich 
panowało przekonanie, że w 
nocy z 1 na 2 listopada nie 
należy wychodzić z domu. 
Wierzono bowiem, że w tę 
noc zmarli księża odprawiają 
w kościołach msze, na które 
przybywają zmarli. Spotkanie z 
nimi mogło być nieprzyjemne 
i niebezpieczne. 

W niektórych regionach 
Polski w przededniu Zaduszek 
sprzątano nie tylko groby, ale 
także domostwa wierząc, że zosta-
ną odwiedzone przez zmarłych. 
Innym obrzędem ludowym był 
zwyczaj karmienia dusz zmar-
łych. Do początku XX wieku na 
wielu wsiach przygotowywa-
no w przededniu Wszystkich 
Świętych różne potrawy m.in. 
pieczono chleby, gotowano 
kaszę i bób, a na wschodzie 
kutię. Potrawy zostawiano na 
noc na stołach. Specjalnie wy-
pieczonym chlebem dzielono 
się też z żebrakami modlącymi 
się za dusze zmarłych.

AGNIESZKA KONIECZNY

Foto: commons.wikimedia.org/Agata Stanisz
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Małgorzata 
Karolczyk-Pundyk

Nowe umowy o pracę
N

owelizacja ustawy 
Kodeks pracy zawiera 
nową regulację umów 

o pracę. Ustawa przewiduje 
trzy typy umowy – umowę 
na okres próbny, umowę 
na czas określony i umowę 
na czas nieokreślony. Z 
ustawy usunięto umowę o 
pracę na czas wykonania 
określonej pracy. 

Kodeks pracy po zmia-
nach umożliwi  zawieranie z 
pracownikiem wielu umów 
na okres próbny. Takie dzia-
łanie będzie dopuszczalne, 
jeśli umowa na okres próbny 
zostanie zawarta odnośnie 
pracy na innym stanowisku. 
Dlatego bardzo trudne będzie 
dochodzenie roszczeń w razie 
kolejnej umowy na okres 
próbny. Wystarczy, że praco-
dawca zatrudni pracownika 
na stanowisku o zmienionej 
nazwie lub z nieco zmienio-
nym zakresem obowiązków. 

W ustawie wprowadzono 
limit czasowy zawierania 
umów o pracę na czas okre-
ślony. Długość tych umów 
nie może przekraczać łącz-
nie 33 miesięcy, niezależnie 
od tego czy jest to jedna czy 
dwie umowy. Od tej zasady 
przewidziany jest wyjątek, że 
można zawierać umowy na 
czas określony dłuższy niż 33 
miesiące i w liczbie większej 
niż trzy, gdy pracodawca 
wskaże obiektywne przyczyny 
leżące po jego stronie, które 
uzasadniają zatrudnienie na 

czas określony w związku 
z okresowymi potrzebami 
pracodawcy. Przesłanki te 
należy wskazać w umowie 
o pracę. W takiej sytuacji 
pracodawca zobowiązany 
jest zawiadomić okręgowego 
inspektora pracy. Jednak poza 
tym przepis nie wprowadza 
żadnej sankcji w razie nie-
wykonania tego obowiązku. 
Przecież Państwowa Inspekcja 
Pracy nie ma kompetencji do 
badania takich przesłanek ani 
do ewentualnego karania w 
takich sytuacjach. Przesłankę 
obiektywną stwierdza bowiem 
pracodawca, ale obiektywność 
może zbadać jedynie sąd. 
Należy zaznaczyć, że klauzula 
obiektywnych przyczyn to 
furtka, której nie będzie można 
kontrolować. W praktyce 
rzadko zatrudnia się pracow-
ników na czas określony do 
konkretnego projektu czy 
przedsięwzięcia. Przeważnie 
umowa na czas określony jest 
zawierana w celu przerzuce-
nia na pracownika ryzyka 
ekonomicznego ponoszo-
nego przez pracodawcę. Tę 
klauzulę będzie oceniał sąd 
w ewentualnym procesie. 

Nowelizacja wprowadza 
nowe okresy wypowiedzenia 
umów na czas określony tj.
1) 2 tygodnie, jeżeli pracow-
nik był zatrudniony krócej 
niż 6 miesięcy,
2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik 
był zatrudniony co najmniej 
6 miesięcy,

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik 
był zatrudniony co najmniej 
3 lata.

Nie za bardzo zrozumiały 
jest sens tego przepisu, mając 
na uwadze fakt, że umowy 
na czas określony mają być 
zawierane na krótkie okresy. 
Przepis zakłada przecież, że 
okres wypowiedzenia ma 
wynosić 3 miesiące, w razie 
zatrudnienia na okres minimum 
3 lat, to jest 36 miesięcy. Prze-
cież z przepisów cytowanych 
wyżej wynika, że maksymalny 
okres zatrudnienia to 33 mie-
siące, a dłuższe zatrudnienie 
może następować w sytua-
cjach wyjątkowych. Nawet 
jeśli doda się do tego okresu 
3 miesiące umowy zawartej 
na okres próbny, to i tak do 
zakończenia 36 miesiąca będzie 
obowiązywał miesięczny okres 
wypowiedzenia. Tymczasem 
jako normę dla umów „wyjąt-
kowych” wprowadza się dłuższe 
okresy wypowiedzenia. Samo 
wydłużenie okresów wypowie-
dzenia dla umów zawartych na 
czas określony należy ocenić 
pozytywne, ponieważ właś-
nie okres wypowiedzenia był 
przeważnie podstawą decyzji 
niezatrudnianiu na umowę na 
czas nieokreślony.

Niestety powielono przepis 
dotyczący uprawnień pra-
cownika w razie rozwiązania 
umowy o pracę w sposób nie-
zgodny z przepisami. Powiela 
się niekonstytucyjny przepis 
uderzający w działaczy związ-

kowych objętych ochroną 
przed wypowiedzeniem, który 
częściowo został uchylony 
na mocy wyroku TK z dnia 
12.07.2010 r., sygn. akt P 4/10 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 135, poz. 
912). Pracownicy korzystający 
z ochrony związkowej mają 
prawo żądania przywrócenia 
do pracy.

Nowelizacja zawiera także 
przepisy przejściowe dotyczące 
umów, które już zostały zawarte 
i umów na czas wykonania okre-
ślonej pracy. Warto zapoznać 
się z tymi zasadami, ponieważ 
w okresie wchodzenia w życie 
ustawy będą one bardzo ważne 
dla umów, które obowiązują 
w dacie jej wejśćia w życie.

Podsumowując, ustawa 
określa zasady zawierania 
umów na czas określony 
i umów na okres próbny. 
Ustawa wprowadza nowe, 
dłuższe okresy wypowiedze-
nia umowy na czas określony, 
takie same jak w przypadku 
umów zawieranych na czas 
nieokreślony. Ustawa daje 
pracodawcom możliwość 
zawierania kilku umów na 
czas określony na bardzo długi 
okres poprzez użycie klauzuli 
obiektywnych przyczyn, któ-
rej określenie będzie leżało w 
gestii pracodawców. Poza tym 
możliwe będzie zawieranie 
kilku umów na okres próbny 
u tego samego pracodawcy. 
Ustawa w tym zakresie nie 
wprowadza skutecznego regu-
lującego mechanizmu.

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

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

(w III kwartale 2015 roku):  4.080,09 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

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

Jak określić rzeczywisty margines działania pracodawcy w 
oparciu o dane na temat obecnej kondycji fi nansowej fi rmy? 
Jak przygotować poparte wnioskami z analizy argumenty 
na potrzeby negocjacji z pracodawcą? Jak przewidzieć 
zmiany w sytuacji ekonomicznej i pozycji rynkowej fi rmy 
w oparciu o dostępne informacje? Jak przygotować się 
do rozmów z pracodawcą nt. ew. zmian w zakładzie i ich 
skutków dla pracowników? 
W odpowiedzi na zapotrzebowanie organizacji zakładowych w Regionie 
Śląsko-Dąbrowskim na fachowe wsparcie w zakresie analizy ekono-
micznej, fi nansowej i społecznej zakładów pracy, Zarząd Regionu 
udostępnił zainteresowanym kompleksową pomoc ekspertów fi rmy 
S.Partner Sp. z o.o. 

Wsparcie obejmuje: 
1. Usługi eksperckie i doradcze w zakresie: 
– analizy sprawozdań finansowych oraz podstawowych danych 
ekonomiczno-fi nansowych, 
– analizy podstawowych danych społecznych w obszarze zatrudnienia, 
wynagrodzeń i czasu pracy, 
– analizy ekonomiczno-fi nansowej na potrzeby negocjacji placowych, 
negocjacji układów zbiorowych, pakietów socjalnych, regulaminów pracy. 
2. Zdalną pomoc ekspertów, oznaczającą doradztwo drogą 
telefoniczną i mailową, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w 
tym również: 
– dostęp do opracowywanych pisemnie na każdorazowe żądanie 
danej organizacji zakładowej syntetycznych analiz danych fi nanso-
wych, ekonomicznych lub społecznych zakładu pracy, 
– bezpośredni dostęp do ekspertów w ramach dyżurów eksperckich w 
siedzibie śląsko-dąbrowskiej Solidarności w terminach:  24.11.2015, 
15.12.2015 oraz 26.01.2016, 23.02.2016 w godz. 10:00-16:00, 
sala 108.
3. Dodatkowo, zainteresowani członkowie organizacji zakłado-
wych mogą wziąć udział w jednym z dwóch zaplanowanych szkoleń 
z zakresu oceny sytuacji fi nansowej przedsiębiorstw w kontekście 
negocjacji płacowych. Terminy szkolenia: 19-20 października oraz 
16-17 listopada 2015.

Kontakt do ekspertów S.Partner Sp. z o.o.:
dr Daniel Kiewra, tel./fax: 22 629 15 02, tel. kom. 601 530 455, 
e-mail: katowice@syndex.pl. 
Adres do korespondencji: S. Partner Sp. z o.o., ul. Wiejska 17 lok. 
8,00-480 Warszawa, z dopiskiem: „Katowice”
Dodatkowe informacje nt. wsparcia ekspertów: 
Piotr Nowak, z-ca przewodniczącego ZR ds. struktur branżowych; 
pokój 302, tel. 603 863 127, e-mail: p.nowak@solidarnosckatowice.pl
Agnieszka Lenartowicz-Łysik, pokój 223, tel. 32 353 84 25 w. 555, 
tel. kom. 609 357 320, e-mail: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl  

Pomoc ekspertów 
z fi rmy S.Partner

Komunikat ZR



N A  K O N I E C Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

KATOWICE 29.10-4.11.2015 |  Nr 39/2015  www.solidarnosckatowice.pl8
WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» PALCE DRŻĄ NAM NAD KLAWIA-
TURĄ, łzy bezsilności napływają do 
oczu, zamazując literki pojawiające się 
na ekranie monitora. Przełykamy gorycz, 
rozpacz rozdziera nam serca. Nic to wynik 
wyborów! Mrzonka podział mandatów! 
Dla nas najważniejszą i jednocześnie 
najsmutniejszą informacją dotyczącą 
niedzielnego głosowania jest to, że nasz 
ulubieniec, kopalnia treści do niniejszej 
rubryki, mistrz syntezy, polski Fred 
Flinstone nie zdobył mandatu posel-
skiego. I kto nam teraz prawie załatwi 
fabrykę Jaguara, kto będzie sprzedawał 
wieprzowinę do krajów arabskich? Janusz 
Piechociński poza Sejmem to nie tylko 
cios dla nas i dla naszych czytelników. 
To przede wszystkim niepowetowana 
strata dla Rzeczypospolitej. 

» MIMO ŻE PSL JAKIMŚ CUDEM 
przesmrodziło się tuż nad progiem wybor-
czym, do parlamentu nie załapali się 
również inni znamienici przedstawiciele 
tego ugrupowania. Jednym z nich jest 
człowiek o którym mówią „uczciwy, ale 
nie fanatyk”, czyli przesympatyczny Janek 
Bury. Coś nam się jednak zdaje, że akurat 
jemu znacznie bardziej niż mandatu 
będzie brakować poselskiego immuni-
tetu. W każdym razie na jego miejscu 
zaczęlibyśmy kłaść się spać najpóźniej 
po wieczornych wiadomościach, żeby na 
wypadek gwałtownej pobudki o 6 rano 
być chociaż wyspanym. 

» W KAMPANII WYBORCZEJ objawił 
się też facet, który zawstydził całą polską 
prawicę. Chodzi oczywiście o wikinga 
w koszulce z Marksem, czyli niejakiego 
Adriana Zandberga. Facet w czasie jednej 
telewizyjnej debaty dokonał tego, czego 
prawica nie potrafi ła zrobić przez 25 lat. 
Dzięki niemu na Wiejskiej nie będzie ani 

SLD, ani Palikota, ani żadnego innego 
lewicowego tworu. Teraz nawet Leszek 
Miller może powiedzieć, że dostałby się do 
Sejmu, gdyby nie te pieprzone komuchy. 

» JEST JESZCZE JEDEN bardzo pozy-
tywny aspekt tych wyborów. Otóż zaraz 
po ogłoszeniu wyników dziennikarze 
poprosili o komentarz Niesioła, który 
rzecz jasna w swoim stylu wypluł kilka 
litrów jadu na PiS, Kaczafi ego i całą resztę. 
Potem jednak wygłosił bardzo ciekawą 
deklarację. Rzekł mianowicie, że za rządów 
PiS-owskiej dyktatury telewizja będzie 
przypominać tę z okresu stanu wojen-
nego i on taką telewizję będzie oczywiście 
bojkotował. Stefan trzymamy za słowo. 

»  MOGLIBYŚMY NA KONIEC 
NAPISAĆ COŚ O PREMIER EWCE, 
bo to prawdopodobnie jedna z ostat-

nich okazji zanim rozprawią się z nią 
serdeczni przyjaciele z partii, ale, jak 
ujął to Kaczafi  podczas wieczoru wybor-
czego, nieładnie jest kopać leżącego, 
nawet, gdy upadł na własne życzenie. 
Wolimy skreślić kilka słów o brawu-
rowej końcówce urzędowania innej 
przedstawicielki rządu peło. Otóż w 
przedwyborczy piątek, tuż przed ciszą 
wyborczą wiceminister sprawiedliwości 
niejaka Monika Zbrojewska była łaskawa 
wsiąść za kierownice nawalona jak ruski 
plecak i ruszyć w rajd na podwójnym 
gazie ulicami Warszawy. Eskapada zakoń-
czyła się na izbie wytrzeźwień, gdzie 
wydmuchała 2 promile. Sami przyznacie, 
że to piękna klamra wieńcząca ośmio-
letnie rządy partii fachowców. Lepsza 
nawet od miny Ewki po ogłoszeniu 
wyników głosowania. 

GOSPODZKI&PODRÓŻNY

ROZBAWIŁO nas to

Foto:esmem

Autopromocja

ZAŁÓŻ ZWIĄZEK I BĄDŹ SILNY 
W MIEJSCU PRACY.

Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci: 

tel. 32 728 4113 kom. 693 410 836
e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl

Reklama

– Kochanie, chodź tutaj. Dotknij 
go. Czujesz jaki twardy?
– No czuję?
– Ile razy ci mówiłem, żebyś zamy-
kała chlebak? 

***
Sułtan nachyla się do ucha najbliżej 
niego siedzącej żony i szepcze:
– Jesteś słońcem mojego życia. 
Kocham cię. Podaj dalej. 

***
Rozmawia dwóch kumpli.
– Mój penis jest jak doberman.
– Jak to!

– Żonie nic by nie zrobił, a sąsiadkę 
by rozszarpał. 

***
Lekcja religii. Katechetka do dzieci:
– Co robimy kiedy jest post?
– Komentujemy i dajemy lajka! 

***
Mąż przyłapał żonę z kochankiem.
– Ty tu? – patrzy na niego zdziwiona.
– To z kim ja leżę w łóżku?

***
Spowiada się młoda dziewczyna:
– Miałam stosunek z mężczyzną, 
a nie jestem mężatką.

– Z miłości czy za pieniądze?
– Z miłości, bo co to teraz jest 
te 100 zł?

***
– Tata, kto to jest ta duża pani z 
marmuru? Tam na pomniku.
– To jest, synku, Dziewica Orleańska.
– A dlaczego Orleańska?
– Bo z Orleanu.
– A dlaczego Dziewica?
– Bo z marmuru.

***
Jasio idąc z mamą (blondynką!) 
zauważa kota i pyta:

– Mamo! Czy to kot, czy kotka?
– Kot. Nie widzisz, że ma wąsy?

***
Idzie mały Jaś z mamą i zobaczył 
łysego:
– Mamo, mamo, ten pan jest łysy!
– Cicho bo usłyszy!
– To ten pan nie wie, że jest łysy?

***
Młody lekarz odebrał pierwszy 
poród. Pyta ordynatora:
– I jak mi poszło?
– W zasadzie dobrze, ale po pupie 
klepie się noworodka, a nie matkę. 

Facet kupił fajny, duży telewizor, 
przyniósł do domu, żona patrzy, 
na pudle sporo jakichś znaczków 
informacyjnych. Zaciekawiona pyta:
– Kochanie, co oznacza ta szklanka 
na opakowaniu?
– To znaczy, że zakup trzeba opić. 

***
– Zosiu, jaki ten twój piesek chudy. 
Jak się wabi?
– Anoreksio. 

***
Mąż wraca uśmiechnięty do domu:
– Kochanie, zwolnili mnie z pracy.

– To z czego się cieszysz, idioto!
– Bo resztę posadzili! 

***
– Po czym poznać, że jesteśmy już 
naprawdę starzy?
– Nie wiem...
– Gdy wychodzimy z muzeum, 
włącza się alarm...

***
Żona w drzwiach:
– Jadę do matki na kilka dni. 
Będziesz grzeczny, nie będziesz 
rozrabiał?
– Spokojnie – już mam rozrobione…


