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Jak na świecie Boże Narodzenie świętują
Jagnięce żeberka zamiast 
karpia, drzewko bananowe 
w miejsce choinki i gwiazd-
kowe prezenty od wiedźmy 
Befany. Święta Bożego Naro-
dzenia w każdej kulturze 
wyglądają inaczej, ale na 
całym świecie są to jedne 
z najbardziej radosnych i 
rodzinnych dni w roku. 

W wielu rejonach świata 
świętowanie narodzin Chry-
stusa rozpoczyna się znacz-
nie wcześniej niż w Polsce. W 
krajach skandynawskich okres 
Bożego Narodzenia inauguruje 
przypadający 13 grudnia dzień 
świętej Łucji. W Szwecji w tym 
dniu ulicami miast przecho-
dzą pochody dzieci w białych 
strojach. Orszakowi przewodzi 
dziewczynka przybrana we 
wianek z płonącymi świecami. 
W tym kraju tradycyjnie dzień 
świętej Łucji rozpoczyna czas 
przedświątecznego postu. 13 

grudnia przed świtem zasiada 
się po raz ostatni przed świętami 
za suto zastawionym stołem. 
W każdej rodzinie najstarsza 
córka budzi resztę domowni-
ków, śpiewając pieśń „Santa 
Lucia”, podając kawę, grzane 
wino i specjalne na tę okazję 
przygotowywane pszenne ciast-
ka z rodzynkami i szafranem. 

 W Gwatemali wstępem do 
Bożego Narodzenia jest obrzęd 
„palenia diabła”. 7 grudnia w tym 
kraju rozpala się wielkie ogniska i 
odpala sztuczne ognie, aby przed 
świętami oczyścić świat ze złego. 
W Meksyku świętowanie naro-
dzin Chrystusa rozpoczyna się 
od trwających 9 dni „posadas”, 
czyli przedstawień obrazujących 
bożonarodzeniową historię Józefa 
i Maryi szukających noclegu.

Bacalhau na wigilijnym stole
Wigilia Bożego Narodzenia 
niemal na całym świecie jest 

obchodzona bardzo uroczyście. 
W Norwegii ok. godz. 17.00 
zaczynają bić kościelne dzwony, 
wzywając ludzi na wspólną 
modlitwę. Norwegowie, tak jak 
Polacy, zasiadają 24 grudnia do 
uroczystej kolacji, jednak od 
karpia czy barszczu z uszkami 
zdecydowanie wolą jagnięce 
lub wieprzowe żeberka. W 
Portugalii tradycyjną wigilijną 
potrawą jest bacalhau, czyli 
dorsz przyrządzony według 
specjalnego przepisu. W tym 
kraju do wieczerzy wigilijnej 
zasiada się dopiero po uroczystej 
mszy świętej, która podobnie 
jak w naszym kraju rozpo-
czyna się o północy. Nabo-
żeństwo nosi nazwę Missa 
do Galo, co w dosłownym 
tłumaczeniu oznacza „Msza 
Koguta”. Nazwa ta pochodzi 
od legendy, zgodnie z którą 
tylko raz zdarzyło się, aby kogut 
zapiał dokładnie o północy, a 

miało to miejsce w noc naro-
dzin Zbawiciela. Pasterka 
ma wyjątkowy charakter w 
społeczności kanadyjskich 
Eskimosów. W ich przypadku 
wędrówka do osady, w której 
misjonarze odprawiają wigi-
lijne nabożeństwo trwa często 
kilka dni. Jako że Eskimosi nie 
znają chleba, podczas modlitwy 
wypowiada się słowa „Mięsa 
naszego powszedniego”. 

Pająk i uboga wdowa
Choć w większości krajów 
na świecie Boże Narodzenie 
nieodzownie łączy się z choinką, 
zazwyczaj stanowiącą zapoży-
czenie z kultury zachodniej, 
nie wszędzie jest ona obecna. 
W Indiach, gdzie żyje 25 mln 
chrześcijan, a zdobycie iglastego 
drzewka nie należy raczej 
do łatwych zadań, wierni 
dekorują bombkami drzewka 
bananowe lub mangowe. W 

prawosławnej Grecji zamiast 
choinek przyozdabia się na 
Boże Narodzenie małe łódeczki. 
Na Ukrainie w gałęziach świą-
tecznego drzewka ukrywa 
się plastikowego pająka. Ta 
nietypowa ozdoba łączy się 
z legendą o ubogiej wdowie, 
która nie mogła sobie pozwolić 
na udekorowanie choinki. 
Pierwszego dnia świąt podeks-
cytowane dzieci obudziły 
matkę, krzycząc, że drzewko 
już jest ozdobione. Okazało 
się, że w nocy pająk spowił 
choinkę pajęczyną. Ta z kolei 
przemieniła się w srebro i złoto, 
sprawiając, że rodzina wdowy 
już nigdy nie była uboga. 

Prezenty od dobrej wiedźmy
Boże Narodzenie dla dzieci na 
całym świecie to również czas 
świątecznych prezentów. Nie 
wszędzie jednak podarki przy-
nosi Dzieciątko, Gwiazdor czy 

Święty Mikołaj. We Włoszech 
prezenty to domena dobrej 
wiedźmy Befany. Zgodnie z 
legendą Trzej Królowie zatrzy-
mali się w chacie Befany, by 
zapytać o drogę do Betlejem. 
Zachęcali ją, aby razem z nimi 
poszła złożyć hołd Dzieciątku 
Jezus, ale odmówiła. W nocy, 
gdy zobaczyła na niebie olśnie-
wające światło zmieniła zdanie 
i pobiegła szukać Trzech Króli, 
niestety bez skutku. Od tego 
czasu, co roku wyrusza na poszu-
kiwania Dzieciątka, zostawiając 
zabawki grzecznym dzieciom, 
a niegrzecznym węgielki.

 Zwyczaje i tradycje zwią-
zane ze świętowaniem Bożego 
Narodzenia różnią się w każdej 
kulturze. Jednak we wszystkich 
krajach, w których żyją chrześ-
cijanie, są to jedne z najbardziej 
rodzinnych i uroczystych dni 
w całym roku. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK
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Inauguracyjne 
posiedzenie RDS
» 14 GRUDNIA ODBYŁO SIĘ PIERWSZE POSIEDZENIE 
PLENARNE RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO – forum 
rządu, związków zawodowych i związków pracodawców, 
które zastąpiło Komisję Trójstronną. – Jestem przekonany, że 
dialog społeczny ruszy z kopyta, że RDS nie stanie się forum, 
na którym będziemy tylko informowani o tym, co ma zamiar 
robić rząd – powiedział Piotr Duda, szef NSZZ Solidarność i 
pierwszy przewodniczący Rady.
Na posiedzeniu obecna była premier Beata Szydło, 
marszałkowie Sejmu i Senatu. Był też były minister pracy 
Władysław Kosiniak-Kamysz. Powstanie RDS to także jego 
zasługa, co było podczas obrad wielokrotnie podkreślane.
Premier Beata Szydło zaznaczyła, że za dialog społeczny w 
Polsce są odpowiedzialne wszystkie jego strony. Przypomniała, 
że Polacy czekają na zmiany, a na forum Rady o tych 
najważniejszych dla obywateli będzie się dyskutować. 
– Wierzę w to głęboko, że tutaj będą się wykuwały najlepsze 
programy i projekty dla polskich przedsiębiorców, polskich 
pracowników i polskiej gospodarki. Wierzę w to głęboko, że 
wspólnie trzy strony – strona społeczna, strona pracodawców 
i strona rządowa – wypracujemy dużo dobrych rozwiązań dla 
Polek i Polaków – powiedziała premier Szydło.
Marszałek Sejmu Marek Kuchciński deklarował, że w 
parlamencie znacznie wzrośnie rola konsultacji społecznych.
Pierwszymi merytorycznymi zagadnieniami, o których 
dyskutowano była ustawa o zamówieniach publicznych 
i rozporządzenie wydane przez byłego ministra zdrowia, 
które przyznaje podwyżki tylko niektórym pielęgniarkom 
i położnym, a sposób rozdysponowania tych pieniędzy 
nakazuje konsultować tylko z jednym związkiem zawodowym.
Rada Dialogu Społecznego zastąpiła Komisję Trójstronną 
ds. Społeczno-Gospodarczych. Nowa instytucja dialogu 
daje partnerom społecznym znacznie szersze uprawnienia. 
Pracodawcy i związki zawodowe w ramach prac Rady mają 
m.in. możliwość 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. 

DIKK, ŁK

KRÓTKO

C
zym żyły internety w mijającym roku? 
Wyszukiwarka Google co roku publikuje 
ranking najczęściej zadawanych pytań 

i wyszukiwanych haseł. Sprawdziłem, o co 
pytali polscy internauci w 2015 roku. Wyła-
nia się z tego rankingu całkiem inny obraz 
świata, niż nam próbują wtłoczyć do głów 
tzw. telewizje informacyjne. Na pierwszym 
miejscu najpopularniejszych haseł znalazło 
się „50 twarzy Greya”. To mnie w sumie nie 
zdziwiło. Harleqiny w latach 90-tych też biły 
rekordy popularności. Bardziej interesująca 
jest druga pozycja i hasło „Librus synergia”. 
To internetowa platforma edukacyjna, za 
pomocą której rodzice mogą m.in. spraw-
dzić oceny swoich dzieci w dziennikach czy 
skontaktować się z nauczycielem. Gdzie te 
czasy, gdy lanie czy szlabany były dopiero 
po wywiadówce. Teraz rodzice sprawdzą 
na Librusie i w każdej chwili mogą nałożyć 
sankcje za to, że „się pani na mnie uwzięła”. 
Opowieści o zwędzeniu przez uczniów 
dziennika klasowego celem dopisania pożą-
danych ocen nieodwołalnie przechodzą 
do kategorii prehistoria. Trzecie miejsce w 
rankingu wskazuje, że ja też do tej kategorii 
przechodzę, bo zajęło je nic nie mówiące 
mi hasło: Agar.io. To, jak podpowiedziały 
mi „gugle”, specyfi czna gra zręcznościowa 
typu PvP. Nic z tego nie kumam, ale popu-
larności Minecraft też nie kumałem, więc nie 
popadam w depresję. Tuż za podium loteria 
paragonowa. My Polacy lubim loterie, więc 
zaskoczenia nie ma. 

W kategorii „Ludzie” najczęściej wpisywane 
nazwisko to Andrzej Duda. Nie wiadomo 
jednak, czy dla prezydenta jest to dobra 
wiadomość, czy zła? Czy był tak nieznany, 
że ludzie chcieli się o nim czegokolwiek 
dowiedzieć, czy może jest tak popularny, że 
internauci poszukują każdej informacji o nim? 
Ze świata polityki w pierwszej dziesiątce w 
tej kategorii znaleźli się jeszcze Magdalena 
Ogórek na czwartej pozycji i Paweł Kukiz 
na piątym miejscu. Zastanawiające, ale w tej 
dziesiątce nie znalazł się największy pupil 
telewizji informacyjnych w tym roku, Ryszard 
Petru, ps. Swetru. Ciekawe dlaczego? Prze-

cież jest taki popularny i tak mu podobno 
poparcie rośnie.

Wyniki w kategorii „Jak...” wskazują, że 
stosunki obywateli z władzą są dla Polaków 
bardzo ważne. Najpopularniejsze w tej 
kategorii było pytanie: „Jak sprawdzić ilość 
punktów karnych?”, a drugie miejsce zajęło 
pytanie „Jak głosować?”. Pytanie „Jak obronić 
demokrację?” nie znalazło się w dziesiątce, a 
dalszych miejsc „gugle” nie publikują.

W kategorii „Tematy, o których się mówiło” 
zwyciężyła loteria paragonowa, wyprzedzając 
wojnę w Syrii i niemiłosiernie pompowany 

przez telewizje informacyjne tzw. złoty pociąg. 
Nic, literalnie nic o „obronie demokracji”. 
Z kolei w kategorii „Wydarzenia” zwycię-
żyła Eurowizja, przed Oscarami. Wybory 
prezydenckie i parlamentarne znalazły się 
odpowiednio na 3 i 5 miejscu. Przedzielił je 
konkurs szopenowski. 

Jaki obraz Polaków z tych rankingów 
się wyłania? Poplątany. Lubimy się bawić i 
jesteśmy muzykalni, ale z gustem różnie bywa. 
Marzymy, żeby odmienić swoje życie, ale  
liczymy raczej na cud ewentualnie wygraną 
na loterii. Natomiast w kwestii przyszłości 
naszych dzieci jesteśmy niezwykle pragma-
tyczni i wymagający. Wykazujemy nader 
umiarkowane zainteresowanie polityką. 
Czasami łatwo nas nabrać – patrz „złoty pociąg”. 
Częściej jednak opieramy się wciskaczom 
kitu – patrz na nieobecność w rankingach 
Swetru i „obrońców demokracji”. Czy da 
się to podsumować jednym zdaniem? Da. 
Otóż, wcale nie jesteśmy tacy głupi, jak się 
telewizjom informacyjnym zdaje. 

JEDEN Z DRUGĄ;)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: esmem

Sprawdziłem, o co pytali polscy 
internauci w 2015 roku. Wyłania 
się z tego rankingu całkiem 
inny obraz świata, niż nam 
próbują wtłoczyć do głów 
tzw. telewizje informacyjne.

CZTERY pytania
ks. Jerzy Słota, proboszcz parafi i pw. św. Józefa w Katowicach-Załężu

Czas przebaczenia i pojednania
W Kościele katolickim trwa czterotygo-
dniowy adwent, czyli czas radosnego 
oczekiwania na przyjście Zbawiciela. 
Jakie refleksje powinny towarzyszyć 
chrześcijanom w tym okresie?

– Adwent podzielony jest na dwie 
części. Pierwsza część rozpoczyna się w 
pierwszą niedzielą adwentu i trwa do 16 
grudnia. W tym okresie akcent kładzie się 
na przygotowanie na powtórne przyjście 
Pana na końcu czasów. Natomiast od 17 
grudnia do Bożego Narodzenia, zwraca 
się szczególną uwagę na bezpośrednie 
przygotowanie do przeżycia narodzin Syna 
Bożego w Betlejem. I to są dwie najważ-
niejsze refl eksje związane z adwentem – z 
jednej strony trzeba pamiętać o powtórnym 
przyjściu Pana na końcu czasów, z drugiej 
przygotować się do przeżycia pamiątki 
Bożych Narodzin.
Święta Bożego Narodzenia są głęboko 
zakorzenione w polskiej tradycji, mają 
bogatą symbolikę i towarzyszą im piękne 
zwyczaje. Co jednak powinniśmy robić, 
by ta zewnętrzna oprawa nie przesłoniła 
rzeczywistego sensu ich przeżywania?

– Czas refl eksji adwentowej powinien 
nas doprowadzić do pojednania z Bogiem 
i z ludźmi poprzez Sakrament Pokuty i 
Pojednania oraz do przyjęcia podczas Świąt 
Jezusa Chrystusa w Komunii Świętej. To, 
co zewnętrzne jest dobre, ale nie może 
być ważniejsze od przeżywania pamiątki 
narodzin Syna Bożego. Krótko mówiąc 
Jezus Chrystus narodził się w stajni, ale 
musi narodzić się w każdym z nas, za tym 
pójdzie wszystko inne. Sądzę, że ludzie 
czują sens Bożego Narodzenia. Wszędzie 
słyszymy, nawet w wypowiedziach osób 
świeckich, o potrzebie pojednania z drugim 
człowiekiem, potrzebie pomocy czy gestach 
otwartych rąk. 
Tegoroczne święta poprzedzą niezwykle 
ważny czas dla Kościoła katolickiego. W 

2016 roku będziemy obchodzić Rok Miło-
sierdzia Bożego. Czym właściwie jest Boże 
Miłosierdzie? 

– Krótko moglibyśmy powiedzieć, że ze 
wszystkim powinniśmy się umieć zwracać do 
Pana Boga, zarówno z tym, co jest dobre w 
naszym życiu, jak i z tym, co jest złe i liczyć 
na to, że Pan Bóg przebaczy nam każdy 
grzech. Tak, jak napisał w liście duszpaster-
skim arcybiskup Wiktor Skworc: Pan Bóg 
jest tym, który nie męczy się przebaczaniem.
W przyszłym roku przypada również 1050. 
rocznica chrztu Polski. Czy słowa Prymasa 
Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, że Polska będzie katolicka albo 
nie będzie jej wcale, są aktualne?

– Cały czas są aktualne, nie tylko 
jeśli chodzi o Polskę, ale także o Europę, 
zwłaszcza w kontekście fali emigracji i 
związanej z nią islamizacją. Polska, Europa 
nie mogą zapomnieć o swoim chrześcijań-
skim dziedzictwie. Jednak w mojej ocenie 
większym zagrożeniem jest laicyzacja, bo 
gdybyśmy nie dali się zlaicyzować, islam 
nie byłby dla nas groźny.

AK

Ze wszystkim powinniśmy się 
umieć zwracać do Pana Boga. 
Pan Bóg jest tym, który nie 
męczy się przebaczaniem.

DRODZY CZYTELNICY!
Informujemy, że w związku z okresem 
świąteczno-noworocznym następny numer 
Tygodnika Śląsko-Dąbrowskiego ukaże się 
7 stycznia 2016 roku.

Redakcja TŚD
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Z pełną determinacją będę bronić tego, żeby elitą Polski byli zwykli obywatele, bo górnicy, którzy zginęli 
na Wujku, za to oddali swoje życie – powiedziała premier Beata Szydło podczas obchodów upamiętniających 
tragiczną śmierć 9 górników z kopalni Wujek. 

O to walczyli górnicy z Wujka
Jak co roku pod Krzyż-

-Pomnik przy kopalni 
Wujek przybyły rodziny 
i przyjaciele pomordo-
wanych górników oraz 

reprezentanci krajowych i 
regionalnych struktur NSZZ 
Solidarność, a także przedsta-
wiciele władz państwowych 
i samorządowych, aby uczcić 
pamięć górników poległych 
na początku stanu wojen-
nego. 16 grudnia 1981 roku 
w tej katowickiej kopalni od 
milicyjnych kul zginęło 9 
górników, a kilkudziesięciu 
zostało rannych.

Za to oddali życie
W uroczystościach uczestni-
czyła premier Beata Szydło. 
– Tutaj na Wujku strzelano 
do robotników, bo władza się 
bała, nie potrafi ła ustąpić, nie 
potrafi ła rozmawiać. Własne 
przywileje, własne profity 
były ponad dobro obywateli, 
ponad ich życie. Ale znaleźli się 
wówczas ludzie, którzy powie-
dzieli: „nie”, którzy powiedzieli, 
że ponad wszystko kochają 
swoją Ojczyznę i chcą, żeby 
była wolna i by wolni byli jej 
obywatele. Dzisiaj ich tutaj 
wspominamy – powiedziała 
premier Beata Szydło.

Podkreśliła, że poza wspo-
mnieniem poległych górników, 
potrzebna jest też refl eksja na 
tym, czy ideały Solidarności, 
za które wówczas oddali życie 
górnicy, nie zostały zagubio-
ne. – Dzisiaj dużo mówi się o 
demokracji, ale najgłośniej o 
demokracji krzyczą dzisiaj ci, 
którzy nie dostrzegają tego, że 
demokracja to znaczy liczenie 
się ze zdaniem każdego oby-
watela, bez względu na to, 

kim jest, gdzie żyje i jak mu 
się wiedzie – mówiła premier 
Szydło. – Z pełną determinacją 
będę bronić tego, żeby elitą 
Polski byli zwykli obywate-
le. Nie grupy, które walczą o 
swoje przywileje, ale zwykli 
obywatele, bo Polska jest tego 
warta, bo Polacy są tego warci, 
bo górnicy którzy zginęli na 
Wujku, za to oddali swoje 
życie – podkreśliła.

Pamięć to zobowiązanie
Obchody 34. rocznicy pacyfi -
kacji kopalni swoim patronatem 
objął prezydent RP Andrzej 
Duda. List prezydenta skiero-
wany do uczestników uroczy-

stości odczytał przewodniczący 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności 
Dominik Kolorz. Andrzej Duda 
wskazał w liście, że zbrodnia 
w kopalni Wujek nigdy nie 
została należycie ukarana, a 
sądy mimo trwających wiele 
lat procesów skazały tylko 
nielicznych bezpośrednich 
sprawców masakry. – W tym 
miejscu, miejscu popełnionej 
bezkarnie zbrodni, nie sposób 
wątpić w potrzebę i konieczność 
naprawy Rzeczypospolitej. 
Niechaj pamięć o górnikach 
poległych w kopalni Wujek 
będzie dla nas zobowiązaniem, 
by zmieniać Polskę na lepsze 
– napisał prezydent. 

Tadeusz Majchrowicz, wice-
przewodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność podkreślił w 
swoim przemówieniu potrzebę 
zadośćuczynienia poszkodo-
wanym w wyniku pacyfi kacji 
kopalni Wujek. – Już tylko boski 
sąd został tym, którzy kierowa-
li akcją 16 grudnia 1981 roku. 
34 lata od tamtych wydarzeń 
nie doczekaliśmy się, aby ro-
dziny pomordowanych, a także 
liczni ranni otrzymali choćby 
skromne zadośćuczynienie 
– zaznaczył Majchrowicz.

Bohaterowie, którzy nieśli pomoc
Podczas uroczystości odsło-
nięto ufundowaną przez 

Śląską Izbę Lekarską tablicę 
upamiętniającą bohaterską 
postawę lekarzy i  pielę-
gniarek oraz wszystkich, 
którzy nieśli pomoc górnikom 
rannym podczas pacyfi kacji. 
– Górnicy z kopalni Wujek 
bronili godności wolności 
i solidarności, płacąc za to 
najwyższą cenę. Ci, którzy 
wtedy bezzwłocznie ruszyli im 
na ratunek, również docho-
wali wierności najwyższym 
wartościom. Wiele ze zdarzeń 
wielkiej tragedii sprzed 34. 
lat zostało już opisanych, ale 
wiele zachowało się jedynie 
w pamięci ich uczestników. 
Muszą jednak przetrwać 
także w pamięci pokoleń, bo 
są częścią naszej tożsamości, 
naszej tak drogo okupionej 
wolności – powiedział podczas 
uroczystości dr n. med. Jacek 
Kozakiewicz, prezes Okrę-
gowej Izby Lekarskiej w 
Katowicach. 

Obchody zakończył apel 
pamięci i złożenie kwiatów 
pod pomnikiem upamiętnia-
jącym poległych górników.

Ochraniać, pomagać, wspierać
Uroczystości pod Krzyżem-
-Pomnikiem poprzedziła 
uroczysta msza święta konce-
lebrowana pod przewodnictwem 
metropolity katowickiego abp. 
Wiktora Skworca, która została 
odprawiona w kościele pw. 
Podwyższenia Krzyża Świę-
tego w Katowicach. Homilię 
do zgromadzonych wygłosił 
bp Marek Szkudło, który w 
grudniu 1981 roku był wika-
riuszem w parafii   obejmującej 
kopalnię Wujek. Podkreślił, że 
tragedia w kopalni Wujek to 
było bratobójstwo, a zbrodni 
dopuścili się ludzie, którzy nie 
pamiętali, że władza to przede 
wszystkim służba. – Ochraniać, 
pomagać, wspierać.  Po 34 latach 
od tamtych wydarzeń te trzy 
słowa wciąż powinny brzmieć 
nam w uszach. Nie bójmy się 
odnieść ich do współczesności. Bo 
i dzisiaj, jak wtedy, te trzy słowa: 
ochraniać, pomagać, wspierać, 
streszczają sens autentycznego i 
szczerego sprawowania władzy 
– powiedział bp Szkudło.

ŁK, NY
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Przywrócić elementarną sprawiedliwość
W Zabrzu Zaborzu odbyły 
się regionalne obchody 34. 
rocznicy wprowadzenia stanu 
wojennego. Ich uczestnicy 
mówili o potrzebie otoczenia 
przez państwo opieką wete-
ranów opozycji antykomu-
nistycznej.

– Dzięki Waszemu poświę-
ceniu Solidarność przetrwała. 
Wasza ofi ara w czarnych dniach 
stanu wojennego podsyciła w 
całym społeczeństwie sprze-
ciw wobec buty i poczucia 
bezkarności władzy. Nie ulega 
najmniejszej wątpliwości, że 
bez Was nie byłoby dzisiaj 
wolnej Polski – napisał w liście 
do uczestników obchodów 
Dominik Kolorz, przewod-
niczący śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności. – Obowiązkiem 
władz państwowych jest dbać 
o ludzi, którzy całym swoim 
życiem służyli Ojczyźnie i za tę 
służbę byli wyrzucani z pracy, 
więzieni i represjonowani. 
Obowiązkiem rządzących jest 

przywrócić elementarną spra-
wiedliwość, w której ofi arom 
należy się zadośćuczynienie, a 
katów spotyka zasłużona kara 
– apelował przewodniczący.

Eugeniusz Karasiński, prze-
wodniczący Stowarzyszenia 
Represjonowanych w Stanie 
Wojennym Regionu Śląsko-

-Dąbrowskiego w swoim wy-
stąpieniu pod krzyżem inter-
nowanych również mówił o 
potrzebie otoczenia weteranów 
opozycji antykomunistycznej 
należytą opieką ze strony pań-
stwa. Odniósł się do przyjętej 
w tym roku ustawy o statusie 
Weterana Opozycji Antyko-

munistycznej. Jak podkreślił, 
zawarte w ustawie kryteria, 
według których weterani 
mogą starać się o fi nansowe 
wsparcie, są skonstruowane 
w taki sposób, że na Śląsku z 
pomocy skorzystały zaledwie 
2 osoby. – Przypomnę, że do-
datek ten wynosi 400 zł i jest 
wypłacany przez rok. Będzie-
my się starać o nowelizację 
tej ustawy tak, aby udzielana 
pomoc była realna i honoro-
wa – zaznaczył.

Uroczystości w Zabrzu 
Zaborzu rozpoczęła koncele-
browana msza św. w kościele 
pw. św Jadwigi w intencji Oj-
czyzny, osób represjonowa-
nych, internowanych oraz 
ofiar stanu wojennego. W 
obchodach obok uczestników 
wydarzeń sprzed 34. lat wzięli 
udział m.in. przedstawiciele 
regionalnych władz NSZZ 
Solidarność, władz samorzą-
dowych Zabrza oraz delega-
cje i poczty sztandarowe So-

lidarności z zakładów pracy 
z Górnego Śląska i Zagłębia 
Dąbrowskiego.

Obóz internowania w Za-
brzu Zaborzu, mieszczący się 
nieopodal kościoła pw. św Ja-
dwigi, był największym tego 

typu ośrodkiem odosobnienia 
na Śląsku. Internowano w nim 
głównie działaczy opozycji ze 
Śląska i Zagłębia Dąbrowskie-
go, a także z dawnego woj. 
częstochowskiego. 

KAR
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„Bieg Dziewięciu Górników”
Uroczystości przed kopalnią Wujek poprzedził „Bieg Dzie-
więciu Górników”, w którym wzięło udział ok. 350 uczniów 
ze szkół z woj. śląskiego, m.in. z Chorzowa, Katowic, 
Mikołowa, Jaworzna, Ornontowic, Rudy Śląskiej, Zabrza i 
Zawiercia. Uczestnicy biegu złożyli wiązanki i zapalili znicze 
pod pomnikiem upamiętniającym zastrzelonych górników.
W imieniu Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność 
uczniom i ich opiekunom podziękował wiceprzewodniczący śląsko-
-dąbrowskiej „S” Ryszard Drabek, wręczając reprezentacjom szkół 
albumy poświęcone Solidarności i listy gratulacyjne. 

AGA

Rocznica pacyfi kacji kopalni 
Manifest Lipcowy
15 grudnia w Jastrzębiu-Zdroju uczczono 34. rocznicę pacy-
fi kacji kopalni Manifest Lipcowy (obecnie Zofi ówka). Pod 
tablicą upamiętniającą tragiczne wydarzenia z 15 grudnia 
1981 roku, kwiaty złożyły delegacje Solidarności z całego 
regionu oraz samorządowcy i mieszkańcy miasta.
Na kopalni Manifest Lipcowy padły pierwsze w stanie wojennym strzały 
z ostrej amunicji do strajkujących górników. 15 grudnia kopalnia została 
otoczona przez milicję i wojsko. Przed południem oddziały szturmowe 
weszły na teren zakładu, napotykając silny opór górników. Bramę 
kopalni forsowano przy pomocy czołgów. Początkowo używano gazów 
łzawiących i petard, później strzały z broni palnej oddali członkowie 
plutonu specjalnego ZOMO. Rany postrzałowe odniosło 4 górników. 

BEA
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ZPC Mieszko
» O 5 PROC. WZROSNĄ OD 1 STYCZNIA 
2016 ROKU płace zasadnicze pracowników 
Zakładów Przemysłu Cukierniczego Mieszko w 
Raciborzu i w Warszawie. Wszyscy otrzymali też 
premie na święta Bożego Narodzenia w wysokości 
od 350 do 500 zł brutto.
To efekt rozmów płacowych zakładowej Solidar-
ności z nowym prezesem fi rmy, powołanym na to 
stanowisko pół roku temu. – Prowadzone z nim 
negocjacje dają nadzieję, że w naszym zakładzie 
będziemy mieli wreszcie nową, dobrą jakość dialogu 
społecznego – mówi Ryszard Naglak, przewodni-
czący zakładowej Solidarności. – Obok podwyżek i 
premii świątecznej udało nam się również dopro-
wadzić do przywrócenia od 1 stycznia 2016 roku 
wszystkich premii zamrożonych przez poprzedni 
zarząd. Co roku będzie też wzrastać o 5 proc. Zakła-
dowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który przez 
poprzedniego pracodawcę został obcięty o połowę. 
Te świadczenia są dla ludzi ważne, bo ich pensje nie 
są wysokie – dodaje Naglak.
W Zakładach Przemysłu Cukierniczego Mieszko 
w Raciborzu i w Warszawie zatrudnionych jest 
ponad 850 pracowników. Obie fi rmy mają status 
zakładów pracy chronionej.

Vitkovice Milmet
» OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU WZROSNĄ 
PŁACE ZASADNICZE pracowników spółki Vitko-
vice Milmet z Sosnowca i z Siemianowic Śląskich. 
O 120 zł brutto więcej zarabiać będą pracownicy 
fi zyczni. Podwyżki dla pracowników umysłowych 
wynosić będą 80 zł brutto. Ponadto wszyscy 
pracownicy otrzymają świąteczny bonus w wysokości 
870 zł brutto. 620 zł zostanie wypłacone Zakłado-
wego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a pozostałe 
250 zł od pracodawcy.
Porozumienie w sprawie podwyżek i premii na 
święta wypracowali z zarządem spółki związkowcy z 
zakładowej Solidarności. Jak podkreślają, to będzie 
pierwszy od kilku lat wzrost płac w fi rmie. – Wyso-
kość podwyżek będzie odpowiadała kwotom premii, 
które wynegocjowaliśmy dla ludzi w wakacje. 
Pracownicy produkcyjni dostaną 120 zł brutto, a 
umysłowi 80 zł brutto. Zastąpienie premii podwyż-
kami będzie dla nich bardzo korzystne. Wreszcie 
wzrosną ich stawki osobistego zaszeregowania 
– mówi Paweł Kwieciński, szef Solidarności w spółce.
Spółka Vitkovice Milmet S.A w zakładach 
Sosnowcu i w Siemianowicach Śląskich zatrudnia 
blisko 550 pracowników. Zakłady zajmują się 
produkcją butli gazowych.

Veolia
» DOŁADOWANIA DO ŚWIĄTECZNYCH 
KART PODARUNKOWYCH w wysokości od 
520 zł do 550 zł otrzymali przed Bożym Naro-
dzeniem pracownicy spółek Veolia w Tarnowskich 
Górach i Chrzanowie. Takie karty pracodawca 
wprowadził dla załóg obydwu fi rm jeszcze przed 
ubiegłorocznymi świętami. 
Jak mówi Bernard Hatlapa, szef zakładowej 
Solidarności,wizualnie karta podarunkowa nie 
różni się od karty kredytowej. – Tym plasti-
kiem można zapłacić w każdym sklepie. Okres 
wydania pieniędzy jest nieokreślony – wyjaśnia
Podkreśla, że wprowadzając w zeszłym roku 
karty udało się znacząco zwiększyć wysokość 
premii świątecznej. – Wcześniej ludzie otrzy-
mywali na święta po około 250 zł brutto. 
Teraz na ich karty wpływa ponad dwukrotnie 
wyższa kwota. Wysokość doładowań zależy od 
dochodów poszczególnych pracowników 
– mówi przewodniczący.
Tarnogórska spółka Veolia zatrudnia 55 pracow-
ników, a fi rma w Chrzanowie 88 osób. Zakłady 
zajmują się produkcją i dystrybucją energii ciep-
lnej, w tym ciepłej wody. Ich właścicielem jest 
francuski koncern Veolia.

ZKM Zawiercie
» 900 ZŁ BRUTTO ŚWIĄTECZNEJ PREMII 
dostanie w tym roku każdy pracownik Zakładu 
Komunikacji Miejskiej w Zawierciu. Po 400 zł 
brutto załoga otrzymała już na początku grudnia 
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
14 grudnia działające w zakładzie związki zawo-
dowe – Solidarność i OPZZ – zawarły porozu-
mienie z prezydentem miasta o wypłacie dodat-
kowej premii w wysokości 500 zł brutto.
Jak informuje Janusz Jarzyński, przewodniczący 
Solidarności w ZKM Zawiercie, podczas nego-
cjacji świątecznej premii związkowcy zwrócili 
się do prezydenta Zawiercia o odniesienie się 
do informacji z lokalnych mediów, że zakład 
ma zostać zlikwidowany. – Prezydent zadekla-
rował, że miasto nie przewiduje takich ruchów. 
Zapewnił, że w przyszłym roku nasze płace w 
końcu pójdą w górę. To dla nas przed świętami 
dobre informacje, ale same zapewnienia nie 
wystarczą. Zaraz po Nowym Roku zamierzamy 
podpisać z władzami miasta odpowiednie poro-
zumienie w tej sprawie – podkreśla Jarzyński.
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu 
zatrudnia blisko 100 osób.

BEA
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Poczta Polska wygrała przetarg na obsługę przesyłek sądowych w 
latach 2016-2018. To dobra wiadomość zarówno da pracowników narodowego 
operatora pocztowego, jak i dla osób zatrudnionych w sądownictwie.

Powrót do normalności 
W 

p o s t ę p o -
waniu prze-
targowym 
p r z e p r o -
wadzonym 

przez Centrum Zakupów dla 
Sądownictwa Poczta Polska 
zdobyła 98 punktów na 100 
możliwych, podczas gdy 
Polska Grupa Pocztowa nale-
żąca do fi rmy InPost uzyskała 
zaledwie 68 punktów. Naro-
dowy operator pocztowy 
zaproponował cenę znacznie 
niższą od prywatnego konku-
renta. Oferta Poczty opiewała 
na nieco ponad 293 mln zł, 
podczas gdy PGP wyceniła 
swoje usługi na 475,6 mln 
zł. Cena nie była jednak 
jedynym kryterium branym 
pod uwagę w postępowaniu 
przetargowym. O wyborze PP 
zdecydowała również jakość 
świadczonych usług oraz tzw. 
klauzule społeczne. W Poczcie 
Polskiej podstawową formą 
zatrudnienia jest umowa o 
pracę. Tymczasem zdecydo-
wana większość pracowników 
PGP pracuje na umowach 
śmieciowych. 

Jak przekonuje Bogumił 
Nowicki, przewodniczący 
Solidarności pracowników 
Poczty Polskiej, wygrana w 
przetargu na obsługę prze-
syłek sądowych to bardzo 
dobra wiadomość dla załogi 
PP. – To gwarancja sporego 
dopływu gotówki dla naszej 
fi rmy. Konsekwencją nieko-
rzystnego dla Poczty Polskiej 
wyniku poprzedniego prze-
targu na obsługę sądów były 
spore redukcję zatrudnienia. 
Odzyskanie tego kontrak-
tu daje szansę nie tylko na 

utrzymanie obecnej liczby 
pracowników, ale również, 
w naszej ocenie, spowodu-
je konieczność zatrudnienia 
nowych pracowników – za-
znacza przewodniczący. 

Poprzedni przetarg roz-
pisany przez Centrum Za-
kupów dla Sądownictwa na 
lata 2014-2015 wygrała Polska 
Grupa Pocztowa nie posia-
dająca zbyt wielu własnych 
placówek na terenie kraju. 
W efekcie korespondencja 
sądowa zamiast do skrzynek 
pocztowych obywateli trafi ała 
do punktów odbioru urządza-

nych w kioskach, osiedlowych 
sklepikach, a nawet sklepach 
monopolowych. – To była po 
prostu kompromitacja wymia-
ru sprawiedliwości – mówi 
Edyta Odyjas, przewodnicząca 
Solidarności pracowników są-
downictwa. – Przez ogromny 
bałagan w doręczaniu prze-
syłek sądowych w ostatnich 
latach wiele spraw spadało 
z wokandy, postępowania 
sądowe się wydłużały, a my 
mieliśmy mnóstwo dodatko-
wej pracy. W wielu sądach 
liczba reklamacji związanych 
z niedoręczonymi przesyłka-

mi była tak duża, że trzeba 
było delegować do ich ob-
sługi pracownika, który nie 
zajmował się niczym innym. 
Oczywiście nie pociągało 
to za sobą ani zwiększenia 
liczby etatów, ani wzrostu 
wynagrodzeń. Zdarzało się 
również, że pracownicy na 
polecenie przełożonych sami 
doręczali przesyłki. Dla nas 
powrót do współpracy z Pocz-
tą Polską to po prostu powrót 
do normalności – podkreśla 
przewodnicząca sądowniczej 
Solidarności.

ŁUKASZ KARCZMARZYK 

Foto: commons.wikimedia.org/burts

Jest porozumienie, 
strajk zawieszony

16 grudnia przedstawiciele 
Krajowego Komitetu Prote-
stacyjno-Strajkowego w PKP 
Cargo podpisali porozumienie 
z zarządem spółki, zgodnie 
z którym akcja strajkowa 
została zawieszona do 31 
marca 2016 roku. Zaplano-
wany na 18 grudnia strajk 
generalny nie odbędzie się. 

Podczas rozmów praco-
dawca zobowiązał się, że do 
31 marca przyszłego roku 
wstrzymane zostaną zmia-
ny organizacyjne w spółce 
oraz alokacje pracowników, 
czego domagała się strona 
społeczna. Strony zobowią-
zały się również do powro-
tu do negocjacji płacowych 
w ramach trwającego od 
lutego sporu zbiorowego 
w PKP Cargo. Zgodnie z 
porozumieniem rozmowy 
mają zostać sfi nalizowane do 
końca marca. – 14 grudnia 
rezygnację z funkcji prezesa 
fi rmy złożył Adam Purwin. 
Oczekujemy, że z nowym 
zarządem rozpoczniemy 
rozmowy, które zakończą 
się spełnieniem postula-
tów i zakończeniem sporu 
zbiorowego – mówi Grymel.

W sierpniu tego roku, po 
fiasku mediacji w ramach 
sporu zbiorowego we wszyst-
kich zakładach PKP Cargo 
przeprowadzono referendum 
strajkowe. 96 proc. głosujących 
opowiedziało się za rozpoczę-
ciem strajku. We wrześniu w 
spółce ogłoszono gotowość 
strajkową. Akcja strajkowa 
miała rozpocząć się 9 listo-
pada. Jednak w związku z 
formowaniem się nowego 
rządu i zmianą na stanowi-
sku ministra infrastruktury i 
budownictwa odpowiedzial-
nego za kolej KKPS podjął 
decyzję o zawieszeniu akcji 
strajkowej do 9 grudnia. Po 
upływie tego terminu związ-
kowcy zapowiedzieli rozpo-
częcie strajku 18 grudnia. W 
związku z porozumieniem 
zawartym między przedstawi-
cielami central związkowych 
i zarządem spółki strajk został 
ponownie zawieszony. 

PKP Cargo jest największym 
towarowym przewoźnikiem 
kolejowym w Polsce i drugim 
pod względem wielkości w Unii 
Europejskiej. Spółka zatrudnia 
blisko 18 tys. pracowników.

AK

Foto: commons.wikimedia.org/Artur Andrzej
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Koryto się urwało i w całym kraju rozlega się donośny kwik. Strategia jest prosta. Uczciwego nazwać złodziejem, 
człowieka prawdomównego kłamcą. Odwrócić znaczenia, zamieszać ludziom w głowach, zmanipulować. Wobec takiego 
postępowania bezczelnych oszczerców i oszustów normalny, uczciwy człowiek czuje bezsilność. Jak na to odpowiedzieć? Robić tak samo? 

Obrońcy demokracji i ludzie honoru
W 

t y m  r o k u 
nastąpił prze-
łom. Mimo 
wieloletniego 
prania móz-

gów, mimo wszechwładzy i 
miażdżącej przewagi w me-
diach, establishment III RP 
przegrał demokratyczne wy-
bory. Najpierw prezydenckie, 
a później parlamentarne. Ale z 
tym demokratycznym werdyk-
tem nie potrafi  się pogodzić. 
I pod hasłem „obrony demo-
kracji” próbuje doprowadzić 
do rozruchów społecznych i 
zamachu stanu. I nie mówcie, 
że przesadzam. Wobec słów i 
działań tzw. obrońców demo-
kracji, moja teza jest nader 
wyważona. 

Bojownicy o demokrację
Wyjątkowo bezczelnym oszu-
stwem jest nazwanie grupy 
obrońców własnych, partyku-
larnych interesów i geszeftów 
Komitetem Obrony Demokracji. 
Wyjątkowo ohydnym działa-
niem jest manifestacja przed 
domem Jarosława Kaczyńskiego 
w rocznicę tragicznych dla 
całego polskiego społeczeń-
stwa wydarzeń grudnia 1981 
roku. Kaczyński nie jest moim 
ukochanym przywódcą, nie jest 
nawet szefem mojej ulubionej 
partii, ale jest szefem ugrupo-
wania, które wygrało demo-
kratyczne wybory. Tymczasem 
pod jego domem manife-
stują ci, którzy autorów stanu 
wojennego nazywali w ślad za 

swoim guru „ludźmi honoru” i 
twierdzą, że działają w obronie 
demokracji. Ekipa Wojciecha 
Jaruzelskiego i Czesława Kisz-
czaka też broniła demokracji, 
tzw. ludowej, wyprowadzając 
na ulice ZOMO-wców i wojsko, 
każąc bić ludzi i więzić, każąc 
strzelać do protestujących. Czy 
to o taką obronę demokracji 
chodzi członkom KOD? Metody 
wszak ten twór ma sowieckie. 
Towarzysze zbrodni z Moskwy 
też na czerwonych sztandarach 
nieśli hasła walki o pokój i o 
demokrację. Ofi cjalny organ 
sowiecki nosił tytuł „Prawda”.

Wymarzony scenariusz
Grupa „obrońców demo-
kracji” jest w sumie niezbyt 
liczna, ale przez lata opano-
wała kluczowe instytucje i 
stanowiska w państwie, w 
samorządach i w sądownictwie 
oraz w mediach. Oplotła Polskę 
siecią towarzysko-rodzinnych 
powiązań. Za pośrednictwem 
tzw. mediów głównego nurtu 
z telewizją na czele umie-
jętnie manipuluje emocjami 
sporej części opinii publicznej. 
Establishment, nazywany też 
Salonem III RP, wykreował 
grono tzw. „autorytetów”, 

które systematycznie wtłacza 
ludziom do głów wrogość 
wobec Kościoła, związków 
zawodowych oraz ugrupowań 
politycznych i społecznych, 
które mają inne poglądy niż ów 
Salon. Farsę z „obroną demo-
kracji” można by skwitować 
śmiechem, gdyby nie zagro-
żenie, jakie owo zjawisko ze 
sobą niesie. Patrząc na pompo-
wane przez media akcje Petru, 
Platformy, KOD i salonowych 
autorytetów, część Polaków 
pomyśli: „Banda idiotów pod 
przywództwem złodziei”, inni 
po chrześcijańsku będą współ-

czuć zwolennikom „obrońców 
demokracji”, że dali się nabrać, 
ale z pewnością pojawią się 
też tacy, którzy uwierzą mani-
pulatorom i co gorsza będą 
gotowi sięgnąć po przemoc. 
Trudno oprzeć się wrażeniu, 
że to wymarzony scenariusz 
dla sterujących akcją „obrony 
demokracji”. Wszak dzie-
lenie Polaków na dwa wrogie 
obozy to było paliwo 8-letnich 
rządów koalicji PO-PSL. I ta 
sowiecka metoda – podpalać 
i wrzeszczeć, że to Jarosław 
podpala. A gdy już będąc 
pod wpływem propagandy 
„obrońców demokracji”, ktoś 
kogoś pobije, albo, nie daj Boże, 
zabije, to kto będzie winien? 
Nieznani sprawcy?

Świąteczne życzenia
Takie mam świąteczno-nowo-
roczne życzenie, aby Polacy 
nie dali się podzielić na dwa 
wrogie obozy, aby potrafili 
mimo propagandowych 
wrzasków rozróżniać, co jest 
dobre, a co jest złe. Życzę też 
rozżalonemu widmem utraty 
posad i wpływów Salonowi, 
żeby z tego żalu nie oszalał 
do reszty i nie próbował dalej 
wywoływać wojny domowej. 
A wszystkim, którzy czują, 
że demokracja jest ważna, 
ale z powodu medialnego 
kwiku poczuli się zagubieni i 
zaczynają się zastanawiać, co 
tą demokracją jest, a co nie, 
pragnę wskazać tylko dwa 
symptomatyczne wydarzenia 

z ostatnich lat. Przypomnijcie 
sobie, gdzie byli owi „obrońcy 
demokracji”, gdy Sejm opano-
wany przez koalicję PO-PSL 
odrzucał obywatelskie wnioski 
o referendum w sprawie wieku 
emerytalnego czy obowiązku 
szkolnego dla 6-latków, gdzie 
byli gdy ograniczano wolność 
zgromadzeń? Byli przeciwko 
obywatelom, przeciwko demo-
kracji, ewentualnie milczeli, bo 
to ich środowisko ograniczało 
demokratyczne prawa.

Wielkie słowa i rzeczywistość
W warstwie wielkich słów 
demokracja to jedno z najwyż-
szych dóbr, ale w warstwie 
praktycznej to reguły gry 
politycznej – gry interesów 
grupowych, ale też indywidu-
alnych. I ten kwik, te skargi i 
żale to nie jest żadna obrona 
demokracji, tylko element 
politycznej gry środowiska, 
które przegrało demokratyczne 
wybory. A że jadą po bandzie? 
Oni chyba nie potrafi ą inaczej.
Wszystkim, którzy oglądając 
telewizję zaczynają się zastana-
wiać, czy może faktycznie coś 
z polską demokracją dzieje się 
niedobrego, ku pamięci polecam 
pewien rysunek Andrzeja 
Mleczki. Na tym rysunku 
ojciec na oczach syna podnosi 
pewnej dziewczynie spódnicę, 
odsłaniając jej pośladki i mówi: 
„Tak wygląda goła dupa synu 
i nie daj sobie nigdy wmówić, 
że to jest coś innego”.

STEFAN WOŹNICKI

Trzecia izba parlamentu 
Wbrew jazgotowi  tzw. 
„obrońców demokracji” 
Trybunał Konstytucyjny od 
zawsze był instytucją upolitycz-
nioną W obecnej konstrukcji 
bardziej niż strażnika prawo-
rządności przypomina trzecią 
izbę parlamentu posiadającą 
ogromną władzę mimo braku 
demokratycznego mandatu. 

W ubiegłym roku za rządów 
koalicji PO-PSL nie wykona-
no 15 orzeczeń Trybunału 
Konstytucyjnego. Od 2008 
niewykonanych orzeczeń TK 
uzbierało się już 49. Dlaczego 
wówczas nikt nie krzyczał o 
zamachu na Konstytucję i au-
torytaryzmie wprowadzanym 
przez rządzących? Otóż tak 
naprawdę dzisiejsi „obrońcy 
demokracji” i przedstawicie-
le establishmentu doskonale 
wiedzą, że Trybunał Konsty-
tucyjny nigdy nie był w pełni 
niezależną od polityków in-
stytucją strzegącą demokra-
tycznych standardów. Wręcz 
przeciwnie. TK przez wszyst-
kie ekipy rządzące jest trak-
towany jako kolejny ośrodek 
władzy i narzędzie twardej 
walki politycznej.

Świadczą o tym chociażby 
życiorysy byłych i obecnych 
sędziów TK. Dla przykładu 
obecny prezes tej instytucji 
od wielu lat jest związany ze 
środowiskiem Platformy Oby-
watelskiej. Już w 2005 roku 

był kandydatem tej partii na 
stanowisko Rzecznika Praw 
Obywatelskich. Jego kandy-
datura została dwukrotnie od-
rzucona najpierw w czerwcu 
przez Sejm, a następnie w lipcu 
przez zdominowany przez 

SLD Senat. Rządząca wówczas 
lewica, której przedstawiciele 
dzisiaj idą w pierwszych sze-
regach „marszów w obronie 
demokracji,” argumentowała 
wówczas, że jest to kandydat 
zbyt polityczny.

W obecnym systemie sędzio-
wie TK są wybierani przez Sejm 
bezwzględną większością głosów 
na dziewięcioletnią kadencję. 
Innymi słowy każda kolejna 
ekipa rządząca umieszcza w 
trybunale „swoich” sędziów, 
których urzędowanie trwa 
ponad dwa razy dłużej niż 
kadencja Sejmu, a więc często 
również po przejęciu władzy 
przez inna opcję polityczną. 

Z tym problemem uporano 
się w większości zachodnich 
demokracji. W Stanach Zjed-
noczonych o konstytucyjności 
prawa orzeka Sąd Najwyższy. 
Jego członkowie są wyznaczani 
przez prezydenta, a ich kandy-
daturę musi zatwierdzić Senat. 
Co najistotniejsze, kadencja 
sędziego nie jest ograniczona 
czasowo. Z reguły służą oni 
do momentu, gdy wiek lub 
pogarszający się stan zdrowia 
skłoni ich do dobrowolnego 
odejścia na emeryturę. To 
sprawia, że Sąd Najwyższy w 
USA jest organem naprawdę 
niezależnym od polityków, a w 
jego skład wybierane są osoby 
cieszące się prawdziwym, a 
nie medialnym autorytetem. 

W Niemczech skład Fede-
ralnego Trybunału Konsty-
tucyjnego jest wybierany po 
połowie przez obie izby par-
lamentu. Bundestag wyłania 
sędziów w wyborach pośred-
nich przy pomocy Komisji 
Wyboru Sędziów Federalne-
go Trybunału Konstytucyj-
nego liczącej 12 członków, z 
których co najmniej 8 musi 
zaaprobować kandydaturę. 
Z kolei Bundesrat wybiera sę-
dziów większością 2/3 głosów 
ogólnej liczby swych człon-
ków. Dzięki takiej procedurze 
kandydatury poszczególnych 
sędziów muszą być wynikiem 
kompromisu pomiędzy głów-
nymi siłami politycznymi. 
U nas wystarczą głosy posłów 
partii lub koalicji sprawującej 
władzę w danej chwili. 

Nie ulega wątpliwości, że 
obecny kształt polskiego Try-
bunału Konstytucyjnego wy-
maga gruntownej przebudowy. 
Inaczej pokusa obsadzania TK 
„swoimi” zawsze będzie zbyt 
silna dla aktualnie rządzących, 
bez względu na to, z jakiej opcji 
politycznej będą się wywodzić.

ANDRZEJ PIWCZAK

Foto: commons.wikimedia.org/Joanna Karnat
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W biurze Fundacji im. Grze-
gorza Kolosy przy ulicy Floriana 
7 w Katowicach można już 
kupić kalendarze-cegiełki na 
2016 rok. Dochód z ich sprze-
daży zostanie przeznaczony 
na dofinansowanie waka-
cyjnych wyjazdów dzieci z 
niezamożnych rodzin.

W tym roku Fundacja przy-
gotowała 2500 kalendarzy-
-cegiełek. Cena kalendarza 
to 12 zł.

Fundacja na Rzecz Zdrowia 
Dzieci i Młodzieży Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego im. 
Grzegorza Kolosy powstała w 
1992 roku. Jej głównym celem 
jest organizacja letniego wypo-
czynku dla dzieci i młodzieży 
z województwa śląskiego 
Od początku działalności na 
kolonie i obozy organizowane 
przez Fundację wyjechało ok. 
80 tys. dzieci. Fundacja im. 
Grzegorza Kolosy posiada 
status organizacji pożytku 
publicznego. Dzięki temu 
każdy może wesprzeć jej 
działalność przekazując 
1 proc. swojego podatku 
dochodowego. Aby to zrobić 

wystarczy przy wypełnianiu 
formularza PIT wpisać w 
odpowiednim polu nr KRS 
Fundacji (0000111954). 

Więcej informacji o Fundacji 
na stronie  internetowej 
www.fundacja-kolosy.org.pl.
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Wigilijny opłatek jest symbolem chrześcijańskiej jedności. Znakiem pokoju, braterstwa, pojednania i 
przebaczenia. Dzielenie się nim oznacza umocnienie więzi rodzinnych oraz chęć bycia razem, w harmonii i zgodzie.

Byśmy byli dobrzy jak chleb
N

azwa „opłatek” 
p o c h o d z i  o d 
ł a c i ń s k i e g o 
słowa „oblatum” 
– „dar ofi arny”. 

To bardzo cienki płatek chle-
bowy, wypiekany z białej 
mąki bez dodatku drożdży, 
zakwasu i soli. Na sianku, na 
białym obrusie opłatek jest 
najważniejszym symbolem 
Wigilii. Wraz z pojawieniem 
się na niebie pierwszej gwiazdy, 
dzielimy się nim i składamy 
sobie życzenia: dobrobytu 
materialnego i duchowego. Bo 
opłatek to symboliczny chleb, 
który ma nam przypominać 
o modlitwie „Ojcze Nasz”. 
Łamiąc się nim nawiązujemy 
do zawartych w niej próśb, by 
nigdy nie zabrakło nam „chleba 
naszego powszedniego”. Dla 
każdego chrześcijanina opłatek 
to również nawiązanie do 
potrzeby spożywania chleba 
Eucharystycznego, z którym 
utożsamił się Chrystus. Wigilijne 
życzenia, byśmy byli dla siebie 
dobrzy jak chleb i podzielni 
jak chleb, mają magiczną moc. 
Godzą skłóconych i prowadzą 
do wybaczania krzywd.

Pierwsi chrześcijanie łamali 
się chlebem
Tradycja dzielenia się chlebem 
pojawiła się już w początkach 
chrześcijaństwa. Nie miała 
ona jednak żadnego związku 
z okresem Bożego Narodzenia, 
lecz bezpośrednio odnosiła się 
do Eucharystii. Pierwsi chrześ-
cijanie mszę świętą nazywali 

właśnie łamaniem chleba. 
Przynosili go do świątyń, błogo-
sławili i spożywali jako rodzaj 
komunii duchowej, dzielili 
się nim z potrzebującymi. Z 
czasem zaczęli również przy-
nosić chleb na msze wigilijne. 
Zwyczajem stało się, że jego 
część zabierali z powrotem, 
by na znak wzajemnej miłości 

i pamięci, podzielić się nim z 
tymi, którzy nie mogli być 
obecni na spotkaniu chrześ-
cijańskiej wspólnoty. 

Żebyśmy przyszłego roku doczekali
Zwyczaj łamania się opłatkiem 
spotykany jest m.in. na Litwie, 
Ukrainie i we Włoszech, ale na 
dobre zakorzenił się tylko w 

polskiej kulturze. W naszym 
kraju opłatek na wigilijnych 
stołach pojawił się w XVIII 
wieku. Tradycja dzielenia się 
nim w Wigilię bardzo szybko 
rozpowszechniła się wśród 
naszych przodków. Wówczas 
zamiast składania życzeń 
mówili najczęściej: żebyśmy 
przyszłego roku doczekali. 

W okresie zaborów opłatek 
nabrał dla Polaków szcze-
gólnego znaczenia. Wtedy 
też zaczęto go wypiekać w 
podobny sposób, jak mszalną 
hostię. Chodziło o to, by można 
go było bez trudu włożyć do 
koperty. Bo Polacy na święta 
w listach przesyłali opłatki 
do krewnych i znajomym z 

innych zaborów. To właśnie 
opłatek podtrzymywał ich 
jedność narodową i nadzieję 
na wolną Polskę. 

Opłatek to dostatek
W ludowych wierzeniach 
opłatek miał zapewniać 
dostatek. Wrzucony do studni 
okruch opłatka miał dawać 
ludziom zdrowie i oczyszczać 
wodę. Bardzo rozpowszech-
nionym zwyczajem, praktyko-
wanym jeszcze do dziś w wielu 
regionach, było obdzielanie 
opłatkiem zwierząt domowych. 
Lud wierzył, że tak wielkiego 
święta jak narodziny Chrystusa 
powinny dostąpić wszystkie 
stworzenia. Podczas wieczerzy 
ludzie kładli też opłatek na 
dodatkowym talerzu. W ten 
sposób symbolicznie dzielono 
się nim z duszami zmarłych.

Receptura zachowana do dziś 
Receptura opłatków jest do dziś 
taka sama, jak przed wiekami. 
Tyle że dawniej wypiekano je 
przy klasztorach i kościołach, 
a dziś specjalizują się w tym 
zakłady rzemieślnicze. Do 
metalowych form wlewa się 
dokładnie wymieszane ciasto 
z mąki oraz wody i wstawia do 
pieca. Pieczenie trwa niecałe 
dwie minuty. Następnie opłatki 
przenosi się do nawilżalni, 
wycina i pakuje. Każda partia ma 
inny motyw. Najczęściej są to 
sceny związane z narodzinami 
Jezusa, pokłonem pasterzy lub 
hołdem Trzech Króli. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

Foto: fl ickr.com/roovuu

Opłatek u emerytów i rencistów
14 grudnia związkowcy z 
Regionalnej Sekcji Emerytów 
i  Rencistów NSZZ Sol i -
darność wzięli udział w 
spotkaniu opłatkowym. 
– Dziękuję wam za to wszystko 
co zrobiliście dla Solidar-
ności w tym mijającym 2015 
roku – powiedział podczas 
uroczystości przewodni-
czący śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności Dominik Kolorz. 

Przewodniczący życzył 
uczestnikom spotkania 
radosnych, rodzinnych świąt 
Bożego Narodzenia. W okolicz-
nościowym przemówieniu 
nawiązał do aktualnej sytuacji 
w kraju i zamieszania wokół 
Trybunału Konstytucyjnego. 
– Demokracja na pewno 
nie jest zagrożona, a my 
róbmy swoje, naprawiajmy 
nasz kraj. Nasze państwo 
wymaga głębokiej przebu-
dowy – zaznaczył Dominik 
Kolorz. Zapowiedział, że 
Solidarność będzie pilnować, 
by nowy rząd zrealizował 
społeczne i gospodarcze zapo-
wiedzi wyborcze. – Im więcej 
zrealizują, tym normalniej 

będzie się w naszym kraju 
żyło – dodał.

Życzenia błogosławień-
stwa Bożego oraz miłości, 
pokoju i spełnienia wszyst-
kich marzeń złożył seniorom 
także wiceprzewodniczący 
śląsko-dąbrowskiej Solidar-
ności Piotr Nowak. – Życzę 

również żebyśmy byli razem 
i żebyśmy jeden drugiego 
umieli zrozumieć – powiedział.

W bożonarodzeniowy 
nastrój śpiewem kolęd wpro-
wadził uczestników spotkania 
zespół ludowy Zawodzianki 
z Katowic-Zawodzia.

AGA

Informacja

Kup cegiełkę dla dzieci

Foto: TŚD
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| Katowice, ul. Floriana 7, tel. 32 728-41-07 | Pszczyna, ul. 3 Maja 11, tel./fax 32 210-39-63 | Rybnik, ul. Kościelna 7, tel./fax 32 422-73-25 
| Sosnowiec, ul. Dęblińska 7, tel. 32 266-47-64 | Tarnowskie Góry, ul. Zamkowa 2, tel./fax 32 285-34-68 | Tychy, ul. Grota Roweckiego 44/04, 
tel./fax 32 227-56-36 | Zabrze, ul. Wolności 289, tel./fax 32 275-39-02 | Zawiercie, ul. Okólna 10/37, tel./fax 32 672-37-71

Wydawca: Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice

tel. 32 353-84-25 

www.solidarnosckatowice.pl 
tygodnik@solidarnosckatowice.pl | tel. 32 253-72-54

Ś L Ą S K O - D Ą B R O W S K I  N S Z Z

Łukasz Wocławek 
CDO24

Zasiedzenie ruchomości
S

ytuacje, w których 
potencjalnie mieli-
byśmy skorzystać 

z instytucji zasiedzenia 
ruchomości nie należą do 
częstych. Wydaje się, że 
jest to jednak z rzadziej 
występujących w praktyce 
instytucji prawa cywilnego. 
Tym niemniej ustawodawca 
przewidział taką możliwość, 
która to niemal niezmienne 
funkcjonuje w polskim 
porządku prawnym co 
najmniej od 1964 r., tj. 
od uchwalenia kodeksu 
cywilnego. 

Zgodnie z art. 174 § 1 
K.c. – posiadacz rzeczy 
ruchomej niebędący jej 
właścicielem nabywa włas-
ność, jeżeli posiada rzecz 
nieprzerwanie od lat trzech 
jako posiadacz samoistny, 
chyba że posiada w złej 
wierze. Rzecz ruchoma to 
samodzielny przedmiot 
materialny (art. 45 K.c.) 
niebędący nieruchomością 
(zdefiniowaną w art. 
46 K.c.). 

Przedmiotem zasiedzenia 
może być zarówno włas-
ność rzeczy ruchomej, 
jak i udział w jej prawie 
własności. Nie można 
zaś zasiedzieć fizycznie 
wydzielonej części rzeczy 
(inaczej niż przy nierucho-
mościach), a także zbioru 
rzeczy jako całości (por. 
np. E. Skowrońska-Bocian 
(w:) K. Pietrzykowski (red.), 

Komentarz, t. I, 2005, s. 
555). Najczęściej zasiedzenie 
ruchomości dotyczyć będzie 
rzeczy wartościowych np. 
pojazdów mechanicznych. 

Ustawodawca wyłącza 
jedną kategorię rzeczy 
ruchomych z możliwości 
ich zasiedzenia. Mianowicie  
przepisów o zasiedzeniu 
ruchomości nie stosuje się 
do rzeczy wpisanych do 
krajowego rejestru utraco-
nych dóbr kultury. Należy 
pamiętać o tym, że dobra 
wiara posiadacza samo-
istnego rzeczy ruchomej 
powinna istnieć przez cały 
okres wymagany do zasie-
dzenia (postanowienie 
Sądu Najwyższego z dn. 
16.09.2003 r., sygn. akt IV 
CKN 467/01). 

Rozbieżności w zakresie 
rozumienia pojęcia dobrej 
wiary rozstrzygnął Sąd 
Najwyższy w uchwale 
składu siedmiu sędziów 
z dnia 6 grudnia 1991 r. 
III CZP 108/91 mającej 
moc zasady prawnej 
(OSNCP 1992, z. 4, poz. 
48), w której przesądził, 
że dla przyjęcia samoist-
nego posiadania w dobrej 
wierze w ramach instytucji 
zasiedzenia niezbędne jest 
wykazanie, że samoistny 
posiadacz rzeczy nie tylko 
pozostaje w przekonaniu, 
że niczyjego prawa nie 
narusza, ale że ma on prze-
świadczenie, iż jest właści-

cielem rzeczy i że to jego 
przeświadczenie znajduje 
w danych okolicznościach 
obiektywne uzasadnienie. 

Pogląd ten Sąd Najwyższy 
wyrażał w swoich później-
szych orzeczeniach (patrz 
m.in.: postanowienie SN z 
dnia 27 listopada 1998 r. 
III CKN 43/98 (niepubli-
kowane), postanowienie 
SN z dnia 22 grudnia 1998 
r. II CKN 59/98 (niepub-
likowane). Stwierdzenie 
zasiedzenia następuje w 
postępowaniu nieproce-
sowym na wniosek osoby 
zainteresowanej. Według 
judykatury przeszkody 
do złożenia wniosku o 
stwierdzenie zasiedzenia 
nie stanowi to, że posia-
danie zasiedzianej rzeczy 
lub jej własność przeszły 
już na inny podmiot (por. 
uchwała składu siedmiu 
sędziów Sądu Najwyższego 
– zasada prawna z dnia 22 
kwietnia 1950 r., C 1864/49, 
OSN(C) 1950, nr 1, poz. 3). 
W takim przypadku sąd w 
postanowieniu stwierdza-
jącym nabycie własności 
rzeczy przez zasiedzenie 
rozstrzygnie, kto w okre-
ślonej chwili nabył jej włas-
ność (por. uzasadnienie 
postanowienia SN z dnia 
3 kwietnia 2003 r., V CK 
60/03, OSNC 2004, nr 6, 
poz. 101). 

Według prezentowanego 
w orzecznictwie poglądu 

za dopuszczalne uznaje 
się także nabycie przez 
zasiedzenie udziału we 
współwłasności rzeczy 
(uchwała Sądu Najwyż-
szego z dnia 8 lipca 1969 r., 
III CZP 41/69, OSNC 1970, 
nr 7-8, poz. 121; uchwała 
Sądu Najwyższego z dnia 
26 stycznia 1978 r., III CZP 
96/77, OSNC 1978, nr 11, 
poz. 195).

Informujemy, że powyższy 
artykuł nie jest opinią ani 
poradą prawną i nie może 
służyć jako ekspertyza przed 
sądem, urzędem czy osobą 
prywatną. Proszę pamiętać, 
że ze względu na niewielkie 
ramy objętościowe opraco-
wania, artykuł dostarcza 
jedynie informacji ogólnych, 
które nie mogą zastąpić 
porady prawnej w indy-
widualnej sprawie.

Przypominamy, że osoby 
posiadające Ochronę Prawną 
CDO24 mogą zawsze, na 
bieżąco zasięgnąć szczegó-
łowych informacji w depar-
tamencie prawnym CDO24 
pod numerem telefonu 801 
00 31 38 lub 32 43 43 105, 
który działa codziennie od 
poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8.00 do 16.30. 
Pozostałe osoby zaintereso-
wane posiadaniem ochrony 
prawnej zapraszamy do 
zapoznania się z ofertą 
CDO24 na stronie interne-
towej www.cdo24.pl.

19-20 stycznia – Rozwój związku 
(Janusz Zabiega)

19-21 stycznia – Ogólnozwiąz-
kowe i uprawnienia organizacji 
związkowych (Andrzej Kampa)

25-26 stycznia – Negocjacje 
– techniki  i strategie – szkolenie 
podstawowe (Jacek Majewski)

28 stycznia – Szkolenie doskona-
lące dla Społecznych Inspektorów 
Pracy (prowadzący: Inspektor OIP)

1-2 lutego – Zagadnienia statu-
towo-organizacyjne  skarbników 
KZ i Komisji Rewizyjnych (Andrzej 
Kampa/Halina Murzyn)

3-4 lutego – Rokowania zbiorowe: 
warsztaty – szkolenie doskonalące 
(Agnieszka Lenartowicz-Łysik)

9-10 lutego – Zbiorowe prawo 
pracy (Jadwiga Piechocka)

22 lutego – SIP w oświacie 
(prowadzący: Inspektor OIP)

23-25 lutego – Ogólnozwiąz-
kowe i uprawnienia organizacji 
związkowych (Andrzej Kampa)

1-2 marca – Negocjacje – szko-
lenie doskonalące (Jacek Majewski)

8-9 marca – Indywidualne prawo 
pracy (Jadwiga Piechocka)

8-9 marca – Zagadnienia statu-
towo-organizacyjne  skarbników 
KZ i Komisji Rewizyjnych (Andrzej 
Kampa)

10 marca – Europejskie Rady 
Zakładowe – warsztaty dla członków 
ERZ (Jadwiga Piechocka)

15-16 marca – Rozwój związku 
(trener: Janusz Zabiega)

17 marca – Rozwój związku cz.2 
(Janusz Zabiega)

22 marca – Szkolenie doskona-
lące dla Społecznych Inspektorów 
Pracy (Inspektor OIP)

Komunikat

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

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

przedsiębiorstw (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

Harmonogram szkoleń 
styczeń – marzec 2016

Miejsce szkoleń: siedziba Zarządu Regionu, Katowice, ul. Floriana 7.

Dodatkowych informacji udzielą Państwu:
Agnieszka Lenartowicz-Łysik (Biuro Szkoleń), pokój 223, 
tel. 32 353 84 25 w. 223, 555, zagraniczne@solidarnosckatowice.pl
Joanna Ciechelska (Sekretariat Ogólny), pokój 110, 
tel./fax 32 253 78 00, sekrzr@solidarnosckatowice.pl

ZAŁÓŻ ZWIĄZEK I BĄDŹ SILNY 
W MIEJSCU PRACY.

Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci: 

tel. 32 728 41 13 kom. 693 410 836
e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl

Autopromocja
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» CORAZ TRUDNIEJ NAM KOMEN-
TOWAĆ TO, co się obecnie dzieje na 
tzw. scenie politycznej. Istnieje poziom 
absurdu, z którym trudno dyskutować, 
a jeszcze trudniej się z niego naigrywać, 
co jest naszym zadaniem w niniejszej 
rubryce. No bo jak tu odnieść się np. do 
Giertycha podskakującego na ulicy z 
Rysiem Kaliszem w obronie demokracji? 
Myśleliśmy, że gdy oba marsze już przejdą, 
wszystko wróci do jako takiej normy, ale 
wówczas zaczęło się ogólnonarodowe 
liczenie uczestników pieszych wycieczek 
i zrobiło się jeszcze dziwniej i głupiej 
zarazem. Liczyli wszyscy i każdemu 
wychodził inny wynik. Pierwsi mówili, 
że było ich dwa razy więcej od drugich, 
a drudzy wykłócali się, że było dokładnie 
odwrotnie. Jak tak dalej pójdzie, to marsze 
pod hasłem: „A mój tata jest silniejszy niż 
twój”, są już tylko kwestią czasu. 

» UCZESTNIKOM ODDOLNEGO, 
OBYWATELSKIEGO MARSZU prze-
ciwko dyktaturze Kaczafi ego, czyli posłom 
peło tak spodobały się polityczne happe-
ningi, że postanowili iść za ciosem. Wymy-
ślili, że przyniosą na salę plenarną Sejmu 
kartoniki z literkami i ułożą z nich napis: 
„Kaczyński przeproś Polaków”. Jednak, jako 
że peło to partia wybitnych fachowców, 
wyszło im „Pkr czyński zeproś Polaków”. 
Teraz czekamy na wyjaśnienie, kto to jest 
ten Pkr czyński i gdzie ma nas zaprosić. 

» NA KONIEC NEWS Z PARTII UCZCI-
WYCH, ale nie fanatyków, czyli PSL. 
Posłem tego szlachetnego ugrupowania 
jest niejaki Mirosław Maliszewski z Grójca. 

Otóż pan poseł jakiś czas temu był łaskaw 
sfałszować podpis swojej małżonki na 
wniosku o dopłatę bezpośrednią z AMiRR, 
dzięki czemu zgarnął 9,5 tys. zł. Sprawa 
wyszła na jaw i sąd rejonowy skazał Mira 
na 6 miesięcy w zawiasach. Pan poseł 
od wyroku się odwołał, zamieniono mu 
odsiadkę na 20 tys. zł grzwyny. Miro i od 
tego wyroku złożył apelację, ale zaraz ją 
wycofał, gdy koledzy wyjaśnili mu, że o 
ile za wyrok pozbawienia wolności zabie-
rają mandat poselski, to za karę grzywny 

mu to nie grozi. Od razu przypomniała 
nam się historia pewnej nastolatki z Białej 
Podlaskiej, która kilka lat temu chcąc 
wejść na dyskotekę, sfałszowała swoją 
legitymację szkolną, żeby wyglądało, że 
jest pełnoletnia. Sąd skazał degeneratkę 
za tę haniebną zbrodnię na trzy miesiące 
więzienia. Tak to już jest w naszym 
polskim powiecie, że co prawda wszyscy 
są równi wobec prawa, ale nie wszyscy 
są politykami PSL.

GOSPODZKI&PODRÓŻNY

ROZBAWIŁO nas to

Foto: esmem

Pyta dziennikarz przechodnia:
– Co pan dostał na święta?
– Urodziło mi się dziecko.
– To musi być pan szczęśliwy.
– Niezupełnie...
– A dlaczego?
– Bo żona złożyła się na prezent 
z sąsiadem.

***
– Najlepszym prezentem od ciebie 
dla mnie będą twoje dobre stopnie.
– Nic z tego tatusiu, już ci kupiłem 
skarpetki.

***
– Jak nazywa się żona św. Mikołaja?
– Merry Christmas.

***
Wigilia. Facet gotowy, zwarty i czeka 
na pierwszą gwiazdkę. Oczywiście 
puste miejsce przy stole zostawił, 
a tu nagle dzwonek. 
– Kto tam! 
– Strudzony wędrowiec, czy jest 
wolne miejsce? 
– Jest. 
– A mogę skorzystać? 
– Nie. 
– Czemu? 
– Bo tradycyjnie musi być puste!

***
Tata pyta Jasia:
– Dlaczego chcesz, aby św. Mikołaj 
przyniósł ci dwa komplety kolejki 
elektrycznej?
– Bo ja też chcę się bawić, kiedy 
jesteś w domu.

***
Dwaj staruszkowie spędzają wspólne 
święta. Patrząc na gwiazdę betle-

jemską, jeden z nich wspomina:
– Moja żona, kiedy zauważyła 
spadającą gwiazdę, powiedziała: 
„pomyśl o czymś, a twoje życzenie 
spełni się, kiedy gwiazda spadnie”.
– Co było dalej? – pyta drugi.
– Życzenie się spełniło. Gwiazda 
spadła na nią!

***
Dwa karpie oglądają program tele-
wizyjny „Ryba na każdym stole”. 
Gdy prowadzący audycję pokazuje 
telewidzom, jak upiec karpia w 
piekarniku, jedna z ryb mówi:
– Wyłącz natychmiast ten telewizor. 
Ostatnio pokazują za dużo przemocy!

***
Dzieci wybierają zawody aktorek, 
piosenkarzy, strażaków, policjantów, 
itp. Tylko Jaś mówi, że chciałby 
zostać św. Mikołajem.
– Czy dlatego Jasiu, że roznosi 
prezenty? – pyta nauczycielka.
– Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku.

***
Święta. Dwie blondynki jadą po 
choinkę. Wjeżdżają do lasu, wychodzą 
z samochodu. Po kilku godzinach 
brnięcia w śniegu jedna z nich mówi:
– Wiesz co? Zimno mi… Może 
weźmy pierwszą lepszą choinkę, 
nawet jeśli będzie bez bombek?

***
Świąteczny instynkt samozacho-
wawczy podpowiada:
1. Kupić wszystkim swoim dzieciom 
jednakowe zabawki.
2. Kupić żonie i kochance jedna-
kowe perfumy.

Reklama

Reklama


