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batalię o symbol upadku komuny. 
Powinna być nim Solidarność. » STRONA 6

Bronisław Skoczek: Jednorazowa 
wypłata deputatu jest korzystna tylko 
dla starszych emerytów. Ci młodsi na 
takim rozwiązaniu by stracili. » STRONA 3
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4 września rozpocznie się nowy, pierwszy po reformie systemu edukacji rok szkolny. Wraca 8-letnia podstawówka, 
rozpoczyna się proces wygaszania gimnazjów. Ruszają również szkoły branżowe, które zastąpią zawodówki. 

JAKA BĘDZIE SZKOŁA PO REFORMIE
S

ystem oświaty już 
dawno nie przecho-
dził tak gruntownej 
reformy. Już dawno 
też żadnej reformie nie 

towarzyszyło tyle medialnego 
szumu, nie zawsze znajdującego 
uzasadnienie w faktach. Wraz 
z nowym rokiem szkolnym 
absolwenci klas szóstych szkoły 
podstawowej, zamiast do pierw-
szej klasy gimnazjum pójdą do 
7 klasy ośmioletniej podsta-
wówki. Tym samym rozpo-
cznie się proces wygaszania 
gimnazjów, który ostatecznie 
zakończy się w 2019 roku, 
gdy egzamin gimnazjalny 
zda ostatni rocznik uczniów.

Nie będzie zwolnień
Kwestia likwidacji gimna-
zjów jest elementem reformy 
budzącym największe emocje. 
Przez wiele miesięcy politycy 
opozycji, Związek Nauczy-
cielstwa Polskiego oraz część 
samorządowców alarmowali, że 
ich likwidacja pociągnie za sobą 
konieczność masowych zwol-
nień nauczycieli. Padały w tym 
kontekście różne liczby od 10 do 
nawet 100 tys. etatów. – Niestety 
władze ZNP bardzo mocno 
wpisały się w stricte polityczną 
walkę, wykorzystując przy tym 
naturalne obawy nauczycieli 
i rodziców, które towarzyszą 
każdej reformie – mówi Lesław 
Ordon, przewodniczący Regio-
nalnego Sekretariatu Nauki 
i Oświaty NSZZ Solidarność 
w Katowicach. 

Jak wskazuje przewodni-
czący, dzisiaj można już jedno-
znacznie powiedzieć, że reforma 
nie spowodowała zwolnień 
nauczycieli. – Wszystkie te 
alarmistyczne głosy nie znalazły 
potwierdzenia w rzeczywi-
stości. Np. w Świętochłowicach 
w październiku ubiegłego roku 
prezydent miasta mówił, że przez 
reformę zwolnionych zostanie 
ok. 180 osób. Dzisiaj okazuje 
się, że pracy nie stracił nikt. 
Jeżeli zwolnienia się zdarzają, 
to są one spowodowane niżem 
demografi cznym, a nie reformą. 
Warto przypomnieć, że z tego 
właśnie powodu w okresie 8 lat 
rządów poprzedniej koalicji pracę 
straciło ok. 50 tys. nauczycieli 
– tłumaczy Ordon. 

Jak wskazuje Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, likwi-
dacja gimnazjów może w przej-

ściowym okresie przyczynić się 
nawet do zwiększenia liczby 
etatów nauczycielskich. Stanie się 
tak ze względu na statystycznie 
niższą liczebność klas w szkole 
podstawowej niż w gimnazjum. 
– Ta średnia dla podstawówek 
wynosi 20 uczniów w klasie, 
a w gimnazjum 24 uczniów. 
Jeśli więc absolwenci klas 
6 pójdą do klasy 7 zamiast do 
pierwszej gimnazjum, to będą 
kontynuować naukę w tej, 
mniej licznej klasie. To oznacza, 
że klas 7 powstanie więcej niż 
powstałoby klas 1 gimnazjum 
– wyjaśnia szef RSNiO. 

Koszty dla samorządów
Drugim zarzutem wobec reformy 
najczęściej podnoszonym w 
mediach, jest kwestia kosztów jej 
przeprowadzenia, które spadną 

na samorządy. Chodzi przede 
wszystkim o konieczność dosto-
sowania szkół do potrzeb uczniów 
w danym wieku. Największe 
miasta szacują związane z tym 
wydatki nawet na kilkadziesiąt 
mln zł. Jednak w ocenie Lesława 
Ordona, kwoty te są mocno 
przeszacowane. – Przecież to 
nie jest tak, że skoro gimna-
zjum zostało zlikwidowane to 
wyparowało razem z budynkiem 
i sprzętem. Ten sprzęt cały czas 
jest do dyspozycji. W razie 
potrzeby można go przewieźć 
do innej szkoły, co kosztuje 
stosunkowo niewiele – wskazuje 
przewodniczący. 

Ponadto resort edukacji 
przygotował środki na zwrot 
wydatków poniesionych przez 
samorządy w związku z wdra-
żaniem reformy. Jak czytamy 

na stronach internetowych 
MEN w tegorocznej subwencji 
oświatowej na ten cel zare-
zerwowano kwotę 300 mln 
zł. – Dodatkowo planujemy 
corocznie pieniądze dla samo-
rządów na te zadania z rezerwy 
0,4 proc. subwencji oświatowej. 
Kwota tej rezerwy wynosi około 
168 mln zł każdego roku 
– czytamy w serwisie interne-
towym resortu edukacji.

Nowe szkolnictwo zawodowe
We wrześniu ruszy również 
zreformowane szkolnictwo 
zawodowe. Dotychczasowe 
trzyletnie szkoły zawodowe 
przekształcą się w trzyletnie 
szkoły branżowe 1-go stopnia. 
Zgodnie z nowym modelem 
funkcjonowania szkoły bran-
żowe będą dwustopniowe. 

W ramach szkoły branżowej 
I stopnia uczeń będzie mógł 
uzyskać pierwszą kwalifi kację 
zawodową np. mechanika 
pojazdów samochodowych. 
Nauka w szkole branżowej 
II  stopnia potrwa 2 lata 
i zakończy się uzyskaniem 
drugiej kwalifikacji zawo-
dowej, czyli np. tytułu tech-
nika pojazdów samochodo-
wych. W zreformowanym 
szkolnictwie zawodowym 
znacznie większy nacisk niż 
dotychczas ma być kładziony 
na praktyczną naukę zawodu 
u pracodawców oraz dostoso-
wanie kierunków kształcenia 
do potrzeb rynku pracy. 

Trzeba zmienić mentalność
Stopniowo wprowadzany ma 
być model kształcenia dualnego 

polegający na włączeniu praco-
dawców w proces kształcenia 
i egzaminowania uczniów. 
Dzisiaj jest jeszcze za wcześnie 
na ocenę, czy ten ambitny plan 
się powiedzie. – Szkolnictwo 
zawodowe było systematycznie 
rujnowane przez ostatnie 
kilkanaście lat. Dzisiaj w tej 
sferze wreszcie zaczyna się 
coś dziać, ale wieloletnich 
zaniedbań nie da się naprawić 
w ciągu kilku miesięcy. 
Żeby reforma się powiodła 
potrzebne jest również zaan-
gażowanie samorządów 
i pracodawców. Bez tego nie 
nie da się zbudować systemu 
kształcenia dualnego. Potrzeba 
jest przede wszystkim zmiana 
mentalna, a to wymaga czasu 
– wskazuje Lesław Ordon.

ŁUKASZ KARCZMARZYK
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P
iszę ten felieton 16 sierpnia, dzień po 
obchodach Święta Wojska Polskiego. Nie 
będę jednak opisywać Bitwy Warszaw-

skiej, ani przypominać, że obroniliśmy całą 
Europę przed bolszewicką nawałnicą. Przy-
pomnę za to o tym, co udało się zbudować 
dzięki tamtemu zwycięstwu.

Aby w pełni docenić skalę sukcesów 
II RP, należy wziąć pod uwagę warunki, w 
jakich budowano nowe państwo polskie 
po I wojnie światowej. Działania militarne 
w czasie wojny były prowadzone na 90 
proc. terenów, z których później powstała 
II Rzeczypospolita. Przez niektóre rejony 
Polski wschodniej front przechodził 5 razy. 
Zniszczono prawie 2 mln budynków i 56 
proc. taboru kolejowego, większość kole-
jowych dworców i niemal 2,5 tys. mostów. 
Jakichkolwiek upraw zaprzestano na 4,5 
mln hektarów gruntów rolnych, wyrżnięto 
4 mln sztuk bydła. Zakłady przemysłowe 
co prawda nie zostały zniszczone przez 
bomby, jak podczas II wojny światowej, 
lecz w większości wycofujący się zaborcy 
kompletnie ogołocili je z maszyn i wszyst-
kiego, co miało jakąkolwiek wartość. 3 mln 
ludzi wysiedlono, pozbawiając ich całego 
dobytku. Kilkaset tysięcy polskich żołnierzy 
służących w armiach zaborczych zginęło 
na polu walki, a od 300 do 400 tys. cywili 
umarło z powodu nędzy i chorób.

Dawne ziemie zaboru pruskiego, austria-
ckiego i rosyjskiego różniło niemal wszystko. 
Inna była waluta, szerokość torów kolejo-
wych, charakter gospodarki i poziom życia 
ludności. Dawne zabory posiadały nie tylko 
całkowicie odmienne systemy prawne czy 
fiskalne, ale nawet różne zasady ruchu 
drogowego. O ile na ziemiach należących 
wcześniej do Niemców i Rosji obowiązywał 
ruch prawostronny, to w dawnym zaborze 
austriackim jeżdżono po lewej stronie drogi. 
Jadąc np. z Warszawy do Krakowa trzeba 
było w odpowiednim momencie zmienić pas 
ruchu, aby uniknąć czołowego zderzenia.

Mimo tych wszystkich przeciwności udało 
nam się zbudować Gdynię i Centralny 
Okręg Przemysłowy, którego zakłady pod 
względem zaawansowania technologicz-
nego mogły śmiało konkurować z fi rmami 
pochodzącymi z wysokorozwiniętych krajów 

zachodnich. To wówczas polscy inżynie-
rowie Stefan Bryła i Władysław Tryliński 
zbudowali pierwszy na świecie most o 
konstrukcji spawanej, który stoi do dzisiaj 
w Mazurzycach w województwie łódzkim. 
To w dwudziestoleciu międzywojennym 
polski inżynier wymyślił peryskop odwra-
calny, który zrewolucjonizował światowy 
przemysł pancerny, a skonstruowany przez 
prof. Kazimierza Zembrzuskiego prototyp 
parowozu areodynamicznego zdobywał 
złote medale na najbardziej prestiżowych 
światowych wystawach przemysłowych. To 

dzięki polskim naukowcom i wynalazcom 
z tamtego okresu mamy dzisiaj świetlówki, 
wycieraczki czy resory samochodowe. To im 
świat zawdzięcza np. metodę krystalizacji, 
która umożliwiła przemysłową produkcję 
tranzystorów i tym samym rewolucję w 
elektronice.

Piszę o tym wszystkim nie tylko przy 
okazji Święta Wojska Polskiego, ale również 
w kontekście powracającego ostatnio tematu 
reparacji za II wojnę światową. Nie jestem 
na tyle naiwny, żeby wierzyć, że ktokolwiek 
wypłaci nam odszkodowanie za ten gigan-
tyczny potencjał gospodarczy, naukowy i 
społeczny, który udało nam się zbudować 
w II RP i który został nam bezpowrotnie 
odebrany w 1939 roku. Pamiętać i przypo-
minać o nim przy każdej okazji jednak warto. 
Może dzięki temu raz na zawsze wyleczymy 
się z kompleksów wobec bogatego Zachodu, 
a Zachód nabierze trochę pokory i przestanie 
nas pouczać jak mamy układać sobie życie 
w naszym własnym kraju. 

TRZECI Z CZWARTĄ:)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: yuki.la

W II RP skonstruowany przez 
Kazimierza Zembrzuskiego 
prototyp areodynamicznego 
parowozu zdobywał złote medale 
na najbardziej prestiżowych 
światowych wystawach. 

INNI napisali

Strajk na lotnisku 
w Barcelonie

14 
sierpnia pracownicy agencji ochro-
niarskiej na lotnisku El Prat w 
Barcelonie rozpoczęli strajk włoski. 

Domagają się poprawy warunków pracy, 
zwiększenia zatrudnienia oraz podwyż-
szenia wynagrodzeń o 250 euro miesięcznie. 
Obecnie zarabiają od 880 do 990 euro 
– podała Rzeczpospolita.

Wcześniej pracownicy ochrony w 
tajnym głosowaniu odrzucili ofertę mediacji 
złożoną przez hiszpański rząd i opowie-
dzieli się za bezterminowym protestem, 
polegającym na bardzo wolnym i skrupu-
latnym przestrzeganiu wszelkich procedur. 
Akcja prowadzona jest przede wszystkim 
na pierwszym piętrze Terminala T1, gdzie 
czas odprawy pasażerów przedłuża się z 
dwóch do nawet czterech godzin.

El Prat jest drugim lotniskiem w Hiszpanii 
pod względem obsługiwanej liczby podróż-
nych. Jak poinformowały związki zawodowe 
ruch na tym lotnisku w ciągu ostatnich 
7 lat zwiększył się o 60 proc. W tym czasie 
liczba osób zatrudnionych do kontroli 
bezpieczeństwa zmniejszyła się z 500 do 360.

Ponieważ dotychczasowe mediacje 
zakończyły się fi askiem, sprawa zostanie 
skierowana do sądu arbitrażowego.

Protestowali 
fi ńscy maszyniści

F
ińscy maszyniśc i  zatrudnieni 
w państwowej firmie VR przepro-
wadzili w całym kraju 30-godzinny 

strajk. Akcja rozpoczęła się w poniedziałek 
14 sierpnia o godz. 18.00, a została zakoń-
czona w nocy z wtorku na środę. Portal 
rynek-kolejowy.pl poinformował, że 
w ten sposób fi ńscy maszyniści zaprotesto-
wali przeciwko decyzji rządu, dotyczącej 
otwarcia rynku przewozów pasażerskich. 

Zgodnie z decyzją rządu prywatni 
operatorzy będą mogli wchodzić na fi ński 
rynek kolejowych przewozów pasażerskich 
od 2020 roku. Decyzja ta jest związana 
z wprowadzeniem unijnych przepisów 
liberyzujących rynek usług kolejowych. 
W ich wyniku państwowa spółka kole-
jowa VR straci monopol. W komunikacie 
dotyczącym strajku kolejarze podkreślili, 
że nie sprzeciwiają się samemu otwarciu 
rynku na konkurencję, ale sposobowi, w 
jaki rząd zamierza przeprowadzić zmiany.

Zgodnie z unijnym prawem przetargi 
na przewozy kolejowe wykonywane w 
ramach usługi publicznej mają być normą 
w państwach członkowskich od grudnia 
2023 roku. Na terenie całej Finlandii rynek 
kolejowy ma być otwarty do 2026 roku.

Bezrobotni będą 
doić krowy

Jak poinformował portal onet.pl w 
Irlandii znaleziono sposób na rozwią-
zanie dwóch problemów: bezrobocia w 

kraju oraz braku rąk do pracy na farmach. 
Osobom, które zdecydują się na pracę na 
pół etatu na farmach mlecznych proponuje 
się 5 tys. euro rocznie.

Projekt jest obecnie testowany w Water-
ford i Kilkenny, gdzie gospodarstwa zmagają 
się z niedoborami robotników. W całym 
kraju projekt ma ruszyć do końca września. 
Będą mogli z niego skorzystać benefi cjenci 
zasiłków socjalnych i dodatku dla rolników, 
a także pracujący na część etatu lub na 
pełen etat na farmach.

Osobom, które będą chciały przystąpić 
do programu zostaną zapewnione szko-
lenia. Kurs dla kandydatów trwać będzie 
20 dni, z czego 16 odbywać się będzie 
w gospodarstwach, a cztery w Kildalton 
Agricultural College. 

W ciągu najbliższej dekady, w związku 
z rozwojem przemysłu mleczarskiego w 
Irlandii w gospodarstwach potrzebnych 
będzie około 6 tys. pracowników. Od 2010 
roku w tym kraju przybyło 300 tys. krów i 
liczba ta ma się nadal powiększać.

OPRAC. AGA

LICZBA tygodnia

2100 zł
taką wysokość płacy minimalnej w 2018 
roku zaproponowało w rozporządzeniu 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. Wprawdzie jest to wyższa stawka 
od tej, którą rekomendował rząd, ale w 
dalszym ciągu odbiega od oczekiwań NSZZ 
Solidarność. W czerwcu rząd wskazywał, że 
płaca minimalna od stycznia przyszłego roku 
powinna wynieść 2080 zł, natomiast „S” 
domaga się, by było to 2160 zł brutto. 
GUS szacuje, że płacę minimalną otrzymuje 
1,4 mln osób, ale dane te nie uwzględniają 
przedsiębiorstw zatrudniających mniej 
niż 10 pracowników.

Pierwsza debata 
konstytucyjna
» 25 SIERPNIA W HISTORYCZNEJ SALI BHP 
Stoczni Gdańskiej zorganizowana zostanie konferencja 
naukowa pt. „Konstytucja dla obywateli, nie dla elit”. 
Udział w debacie zapowiedział prezydent RP Andrzej Duda.
Zdaniem przewodniczącego Solidarności Piotra Dudy 
punkt wyjściowy w dyskusji o zmianach w ustawie 
zasadniczej może stanowić obywatelski projekt konstytucji 
przygotowany przez „S” w 1994 roku. Pod projektem 
tym podpisało się ponad milion obywateli. – Obecną 
konstytucję napisały elity dla elit. Mętną, nieprecyzyjną, 
pozwalającą na wiele, często sprzecznych interpretacji. Nasz 
dokument napisali obywatele dla obywateli. Dlatego czas 
do niego wrócić – mówi Piotr Duda. 
Udział w konferencji potwierdzili także m.in. marszałek 
Senatu Stanisław Karczewski, były przewodniczący „S” 
Marian Krzaklewski, prof. Jan Wojtyła, prof. Jakub Stelina, 
przedstawiciele kilkudziesięciu organizacji społecznych 
biorących wcześniej udział w tzw. Platformie Oburzonych 
oraz część liderów opozycji parlamentarnej.
Obywatelski projekt konstytucji opracowany pod kierunkiem 
NSZZ Solidarność zawierał wiele rozwiązań zbieżnych 
z oczekiwaniami społecznymi, m.in. konstytucyjną 
ochronę wieku emerytalnego. Jednak gdy w 1997 roku 
pod kierunkiem ówczesnego prezydenta Aleksandra 
Kwaśniewskiego powstał obecnie obowiązujący dokument, 
obywatelskiego projektu „Solidarności” nie dopuszczono do 
referendum.

Maraton Solidarności
» KENIJCZYK BERNARD KIPKORIR TALAM zwyciężył 
w 23. Energa Maratonie Solidarności. Na trasie Gdynia-
Sopot-Gdańsk uzyskał czas 2 godz. 27 min. i 56 s. Drugi 
na mecie ze stratą 8 sekund był jego rodak Karim Kwemoi. 
Najlepszy z Polaków Kamil Kunert ukończył bieg jako trzeci 
z czasem 2 godz. 37 min. 32 s. 
W imprezie zorganizowanej 15 sierpnia odnotowano 
rekordową frekwencję. Na liście startowej zarejestrowało 
się blisko tysiąc biegaczy z 29 państw. Spod pomnika 
Poległych Stoczniowców 1970 w Gdyni do mety na 
Starym Mieście w Gdańsku przybiegło 734 zawodników. 
Organizatorem Maratonu Solidarności jest Komisja Krajowa 
NSZZ Solidarność. Pierwszy bieg ulicami Trójmiasta 
odbył się już w 1981 roku. Impreza ma na celu uczczenie 
rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych oraz 
oddanie hołdu ofi arom „Grudnia 1970”.

DZIAŁ INFORMACJI KK, AK, BG

KRÓTKO 

UWAGA
Drodzy Czytelnicy, wracamy do cotygo-
dniwego cyklu wydawniczego Tygodnika 
Śląsko-Dąbrowskiego. Następny numer 
ukaże się w czwartek 24 sierpnia.

Redakcja TŚD

Komunikat



U
chwały zaka-
zują stosowania 
n a j b a r d z i e j 
szkodliwych dla 
środowiska paliw, 

jednocześnie nakazując stop-
niową wymianę przestarzałych 
instalacji grzewczych. Jednak 
jak wskazuje Polska Grupa 
Górnicza dokumenty przygo-
towane przez samorządowców 
eliminują z rynku ogrzew-
nictwa indywidualnego nie 
tylko najbardziej szkodliwe dla 
środowiska muły węglowe i tzw. 
fl otokoncentraty, ale również 
wysokiej jakości miały węglowe 
oraz tzw. węgiel gruby, czyli 
sortymenty znacznie tańsze od 
preferowanych w uchwałach 
antysmogowych groszków. 

Zarówno pracodawcy z 
branży górniczej jak i związki 
zawodowe zgadzają się z celem 
uchwał antysmogowych, jakim 
jest poprawa jakości powietrza 
i wyeliminowanie zjawiska tzw. 
niskiej emisji. Jednak szczegóły 
uchwał budzą spore wątpliwości. 
Przede wszystkim w dokumen-
tach przyjętych przez sejmiki 
wojewódzkie na Śląsku i w 
Małopolsce zabrakło okresów 
przejściowych, dających czas 
na dostosowanie się do nowych 
wymogów producentom węgla 
oraz systemu wsparcia fi nanso-
wego dla obywateli na wymianę 
starych instalacji grzewczych. 
– Uchwały antysmogowe uderzą 
przede wszystkim w najbied-
niejszych. Zastosowanie innych, 
droższych paliw czy wymiana 
urządzeń grzewczych na nowo-

cześniejsze to potężne koszty. 
Większości gospodarstw nie stać 
na ich samodzielne sfi nanso-
wanie. Potrzebne jest systemowe 
wsparcie w postaci dopłat i 
rekompensat, co postulowaliśmy 
od dawna chociażby w ubiegło-
rocznej opinii Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Społecznego w 

Katowicach do założeń uchwały 
antysmogowej. Niestety nasze 
sugestie nie zostały wzięte pod 
uwagę – mówi Dominik Kolorz, 
przewodniczący śląsko-dąbrow-
skiej Solidarności. 

10 sierpnia Polska Grupa 
Górnicza poinformowała, 
że w związku z wejściem w 

życie uchwał antysmogowych 
podjeła decyzję o wycofaniu 
mułów i fl otokoncentratów 
z oferty sprzedażowej dla 
sektora komunalno-bytowego. 
Jednocześnie spółka wskazuje, 
że obecnie nie jest w stanie 
produkować wystarczającej 
ilości sortymentów węgla 

spełniających wymogi zawarte 
w uchwałach. 

PGG przygotowuje się do 
modernizacji zakładów prze-
róbki mechanicznej węgla, aby 
zwiększyć produkcję groszków, 
czyli paliwa dopuszczonego w 
uchwałach antysmogowych 
do użytku w ogrzewnictwie 

indywidualnym. Realizacja 
tych inwestycji wymaga jednak 
czasu – w ocenie spółki nawet do 
półtora roku. Jak wskazuje PGG, 
w tym okresie rodziny ogrze-
wające swoje domy węglem 
będą skazane na opał z importu.

Import węgla do naszego 
kraju rośnie z roku na rok. Jak 
podało na początku sierpnia 
Ministerstwo Energii w okresie 
od stycznia do maja bieżącego 
roku sprowadzono do Polski 3,8 
mln ton tego surowca, czyli o 
0,5 mln ton więcej niż w analo-
gicznym okresie 2016 roku. 
– Solidarność od wielu lat 
zgłasza postulat dotyczący 
ograniczenia importu, zwłaszcza 
niskiej jakości surowca zza 
wschodniej granicy. Ani 
poprzedni, ani obecny rząd 
nie zdołał tego postulatu zreali-
zować. Przykre jest, że uchwały 
antysmogowe zamiast osłabiać, 
jeszcze ten import wzmacniają, 
kosztem rodzimych produ-
centów, którzy płacą podatki 
w naszym regionie i dają pracę 
jego mieszkańcom – podkreśla 
Dominik Kolorz. 
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Ministerstwo Energii zapo-
wiedziało korektę w projekcie 
ustawy dotyczącej bezpłat-
nego węgla dla emerytów 
górniczych. Resort chce 
uregulować kwestię depu-
tatów do końca tego roku. 

Przygotowywana przez 
resort energii  zmiana w 
projekcie ma dać osobom 
uprawnionym do deputatu, 
czyli do określonej ilości 
bezpłatnego węgla rocznie, 
możliwość wyboru, czy wolą 
dożywotnio otrzymywać 
co roku z ZUS ekwiwalent 
pieniężny za deputat, czy też 
zrezygnują z tego ekwiwalentu, 
w zamian za jednorazowe 
świadczenie o wartości deputatu 
za okres np. 10 lat. Jak poinfor-
mował 4 sierpnia w Katowicach 
wiceminister energii Grzegorz 
Tobiszowski, skorygowany w 
tym zakresie projekt jest już 
gotowy i został przekazany 
do analizy departamentowi 
prawnemu w ministerstwie. 

P r o p o z y c j ę  w y p ł a t y 
emerytom górniczym jedno-

razowego świadczenia w 
zamian za zrzeczenie się 
roszczeń do deputatu w 
kolejnych latach zgłosił 

już jesienią ubiegłego roku 
resort finansów. Wówczas 
nie uzyskała ona jednak 
akceptacji strony społecznej. 

– Jednorazowa wypłata jest 
korzystna wyłącznie dla star-
szych emerytów. Ci młodsi na 
takim rozwiązaniu by stracili. 

Jednak obecna propozycja 
Ministerstwa Energii pole-
gająca na daniu emerytom 
górniczym wyboru jest jak 
najbardziej do zaakceptowania 
– mówi Bronisław Skoczek, 
przewodniczący Regionalnej 
Sekcji Emerytów i Rencistów 
NSZZ Solidarność. 

Problemy z emeryckimi 
deputatami rozpoczęły się w 
2012 roku, w czasach rządów 
koalicji PO-PSL, kiedy szuka-
jące oszczędności spółki 
węglowe zaczęły wypowiadać 
prawo do deputatu węglo-
wego dla emerytów i renci-
stów. W efekcie ci emeryci, 
wobec których zobowią-
zania przejęło państwo, nadal 
dostają deputat, a ci, którzy 
powinni otrzymywać świad-
czenia od spółek węglowych, 
zostali go pozbawieni. Oprócz 
projektu rządowego regulu-
jącego kwestie uprawnień do 
bezpłatnego węgla dla byłych 
pracowników kopalń istnieje 
też złożony w ubiegłym roku 
projekt obywatelski, pod 

którym podpisało się prze-
szło 126 tys. osób.

Jak wskazuje Bronisław 
Skoczek wśród górniczych 
emerytów narasta zniecierp-
liwienie przeciągającymi się 
pracami nad projektem regu-
lującym kwestie deputatów 
węglowych. Zapowiada, że 
jeżeli w najbliższych miesią-
cach te prace nie przyspieszą, 
emeryci zorganizują akcje 
protestacyjne. – Dobrze 
pamiętamy, że to świadczenie 
zostało nam odebrane w 
czasach poprzedniego rządu, 
za co ten obecny nie ponosi 
odpowiedzialności. Jednak ta 
kwestia trwa już zbyt długo. 
Podawany obecnie termin 
wejścia w życie ustawy, czyli 
1 stycznia 2018 roku jest 
do zaakceptowania, pod 
warunkiem, że w najbliż-
szych tygodniach uzyskamy 
gwarancje, że zostanie on 
dotrzymany. W przeciwnym 
razie będziemy protestować 
– mówi przewodniczący RSEiR.

ŁK 

Nowa propozycja w sprawie deputatu

1 września w województwie śląskim zacznie obowiązywać uchwała antysmogowa. W lipcu podobny dokument 
wszedł w życie w Małopolsce. W ocenie Polskiej Grupy Górniczej uchwały samorządów wyeliminują z rynku ok. 2,5 mln 
ton węgla produkowanego w polskich kopalniach. Tę lukę zapełni surowiec z importu. 

Kto zyska, a kto straci?
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W okresie od stycznia 
do maja sprowadzono 
do Polski 3,8 mln ton 
tego węgla, czyli o 
0,5 mln ton więcej niż 
w analogicznym okresie 
2016 roku.



2 
sierpnia prezydent 
Andrzej Duda podpisał 
kontrowersyjną ustawę 
Prawo wodne. Nowe 
przepisy pociągną 

za sobą znaczne koszty dla 
przemysłu oraz, choć rządzący 
twierdzą inaczej, najprawdopo-
dobniej podwyżki cen wody 
dla obywateli. Uzyskane w ten 
sposób pieniądze mają zostać 
przeznaczone na inwestycje 
w gospodarkę wodną, która 
od lat jest niedofi nansowana. 
Świadczą o tym chociażby 
kolejne raporty Najwyższej Izby 
Kontroli dotyczące stanu infra-
struktury przeciwpowodziowej. 
Jak wskazują kontrolerzy NIK 
70 proc. budowli piętrzących 
wodę w Polsce ma ponad 25 lat, 
w tym 30 proc. liczy ponad pół 
wieku, a zdarzają się również 
przeszło stuletnie obiekty. Wyda-
wałoby się więc, że pracownicy 
gospodarki wodnej powinni 
być zadowoleni z przyjęcia 
nowych przepisów. Jest jednak 
zupełnie inaczej.

Minister nas oszukał
5 maja 2016 roku podpisane 
zostało porozumienie płacowe 
pomiędzy Ministerstwem Środo-
wiska a Krajowym Sekretariatem 
Zasobów Naturalnych Ochrony 
Środowiska i Leśnictwa NSZZ 
Solidarność. Na jego mocy 
wynagrodzenia wszystkich 
pracowników regionalnych 
zarządów gospodarki wodnej 
miały wzrosnąć o 850 zł brutto. 
W porozumieniu znalazł się zapis, 
zgodnie z którym pracownicy 
mieli otrzymać podwyżki bez 
względu na losy procedowanej 
wówczas ustawy Prawo wodne. 
Pod dokumentem swoje podpisy 
złożyło dwóch podsekretarzy 
stanu w resorcie środowiska: 
Mariusz Gajda i Andrzej Szweda-
-Lewandowski. Choć od zapisanej 
w porozumieniu daty minęło 
już ponad 8 miesięcy pracow-

nicy regionalnych zarządów 
gospodarki wodnej, których 
w całej Polsce jest niespełna 
3 tys., wciąż nie doczekali się 
podwyżek. – Minister zwyczajnie 
nas oszukał. Pieniądze miały być 
zagwarantowane, a do dzisiaj 
ich nie ma. Nie wiadomo kiedy 
i czy w ogóle je dostaniemy. Gdy 
po raz kolejny upomnieliśmy 
się o realizację porozumienia 
podczas spotkania z ministrem 
środowiska Janem Szyszko, pan 
minister powiedział, że to nie 
on podpisywał z nami poro-
zumienie tylko jego zastępca, 
więc do niego powinniśmy 
mieć pretensje. Ta sytuacja jest 
po prosu skandaliczna – mówi 
Arkadiusz Kubiaczyk, przewod-
niczący Sekcji Krajowej Pracow-

ników Gospodarki Wodnej 
NSZZ Solidarność. 

Niskie wynagrodzenia
Mimo bardzo odpowiedzialnej 
pracy wymagającej specjali-
stycznych kwalifi kacji pensje 
pracowników RZGW są bardzo 
niskie. – Pracownik fi zyczny 
zarabia w okolicach płacy 
minimalnej. Starsi pracow-
nicy z wysługą lat dostają 
po 2,2-2,3 tys. zł brutto. 
W przypadku powodzi pierwsi 
zaczynamy i ostatni kończymy 
pracę. Nie wypinamy piersi 
do orderów, ale liczyliśmy, że 
nasz wysiłek wreszcie zostanie 
doceniony – mówi Roman 
Pęcherzewski, szef Solidarności 
w RZGW w Gliwicach. 

Kto dostanie podwyżkę?
W pierwotnej wersji projektu 
Prawa wodnego wszystkie 
zadania z zakresu gospodarki 
wodnej miała realizować 
podległa resortowi środowiska, 
nowa instytucja pod nazwą 
Wody Polskie, do której miały 
zostać włączone wszystkie 
RZGW. W toku prac nad ustawą 
rozdzielono jednak kompe-
tencje dotyczące gospodarki 
wodnej pomiędzy Ministerstwo 
Środowiska oraz Ministerstwo 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej. To oznacza, że 
część pracowników RZGW z 
dniem wejścia w życie ustawy, 
czyli 1 stycznia 2018 roku 
najprawdopodobniej przejdzie 
do Urzędów Żeglugi Śródlą-

dowej podlegających resor-
towi gospodarki morskiej. 
– Dzisiaj nie wiadomo, jakiej 
liczby pracowników będzie to 
dotyczyć. Wiadomo jednak, 
że nawet, jeżeli Ministerstwo 
Środowiska zrealizowałoby 
zapisy porozumienia płacowego 
z maja zeszłego roku, ci ludzie 
podwyżek nie dostaną, bo będą 
pracować już w zupełnie innej 
instytucji podlegającej innemu 
ministerstwu – mówi Roman 
Pęcherzewski. 

Co więcej może się okazać, 
że po wejściu w życie Prawa 
wodnego cześć pracowników 
RZGW nie tylko będzie musiała 
zapomnieć o obiecanych 
podwyżkach, ale również stanie 
przed koniecznością znale-

zienia nowego zajęcia. – Nie ma 
rozporządzeń wykonawczych 
do ustawy. Nikt nie wie jak ta 
nowa struktura będzie wyglądać 
i nikt nie chce z nami na ten 
temat rozmawiać. Niewyklu-
czone, że część pracowników 
dostanie np. oferty pracy w 
miejscu oddalonym o 50 czy 
100 km, a jeżeli się na nie nie 
zgodzi, to straci pracę – wska-
zuje przewodniczący związku 
w RZGW w Gliwicach.

Rządzący unikają rozmów
14 lipca Sekcja Krajowa Pracow-
ników Gospodarki Wodnej 
NSZZ „S” zorganizowała pikietę 
we Wrocławiu. W proteście 
wzięło udział kilkuset pracow-
ników RZGW z całej Polski. 
W dniu demonstracji związ-
kowcy skierowali list otwarty 
do premier Beaty Szydło, w 
którym zażądali realizacji poro-
zumienia płacowego oraz wska-
zali na zagrożenia wynikające 
z nowego Prawa wodnego. 
– Wcześniej zwracaliśmy się 
również o interwencję m.in. do 
prezesa PiS Jarosława Kaczyń-
skiego. Niestety na nasze pisma 
i apele, albo w ogóle nie dosta-
jemy odpowiedzi, albo są one 
wymijające i zdawkowe – mówi 
przewodniczący SKPGW. 

W maju Solidarność i inne 
związki zawodowe rozpoczęły 
spory zbiorowe w regionalnych 
zarządach gospodarki wodnej. 
Organizacje związkowe powo-
łały też wspólny komitet prote-
stacyjny. – Jeżeli rządzący nadal 
nie będą z nami rozmawiać 
rozpoczniemy akcje protesta-
cyjne. Już dzisiaj w poszcze-
gólnych RZGW pojawiają się 
głosy, że należy rozpocząć 
strajk. Jeśli w nadchodzących 
tygodniach nic się nie zmieni 
niewykluczone, że do tego 
strajku dojdzie – podkreśla 
Arkadiusz Kubiaczyk.
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Od 1 września płace zasad-
nicze pracowników fizycz-
nych Huty Łaziska oraz 
spółki Re Alloys wzrosną 
od 200 do 300 zł brutto. Z kolei 
pracownicy umysłowi w obu 
fi rmach dostaną podwyżkę w 
wysokości od 100 do 200 zł 
– to najważniejsze punkty poro-
zumienia płacowego podpisa-
nego 3 sierpnia przez związki 
zawodowe i zarządy obu fi rm. 

– Udało się wypracować 
kompromis, z którego jesteśmy 
zadowoleni. To porozumienie 
wypełnia zdecydowaną więk-
szość postulatów zgłoszonych 
w sporze zbiorowym – mówi 
Danuta Danielczyk, przewod-
nicząca międzyzakładowej 

organizacji związkowej NSZZ 
Solidarność w Hucie Łaziska, 
która zasięgiem swojego dzia-
łania obejmuje również spółkę 
Re Alloys. Dodaje, że zgodnie z 
zapisami porozumienia, pracow-
nicy którzy w okresie trwania 
sporu zbiorowego otrzymali 
indywidualne podwyżki w 
mniejszej wysokości, niż ta 
wynikająca z dokumentu podpi-
sanego 3 sierpnia, dostaną 
odpowiednie wyrównanie. 

Wzrost wynagrodzeń zasad-
niczych był głównym żądaniem 
strony związkowej. – Na ten 
element kładliśmy największy 
nacisk podczas rozmów z przed-
stawicielami pracodawców. 
Wszelkiego rodzaju premie 

zawsze są niepewnym składni-
kiem wynagrodzenia. Pracownik 
raz może je otrzymać, a innym 
razem już nie i nie zawsze 
ma na to wpływ. Natomiast 
wynagrodzenie zasadnicze 
jest stałe. Wraz z nim rosną 
również pochodne – tłumaczy 
przewodnicząca.

 Poza podwyżkami płac 
strony uzgodniły również 
zasady systemu premiowego 
na drugą połowę 2017 roku. 
Ponadto związkom zawo-
dowym udało się wynego-
cjować dodatkowy odpis na 
Zakładowy Fundusz Świad-
czeń Socjalnych, z którego 
sfinansowane będą świad-
czenia dla pracowników z 

okazji Dnia Hutnika oraz 
świąt Bożego Narodzenia. 
– Uzgodnienie wysokości 
tych bonusów będzie przed-
miotem odrębnych rozmów, 
których rozpoczęcie zostało 
zaplanowane na listopad 
– zaznacza przewodnicząca 
międzyzakładowej „S”.

Porozumienie podpisane 
3 sierpnia kończy spory zbio-
rowe trwające w Hucie Łaziska 
i Spółce Re Alloys od września 
ubiegłego roku. Jak wskazuje 
Danuta Danielczyk, przez długi 
okres stronom nie udawało się 
dojść do zbliżenia stanowisk. 
Dopiero rozmowy z udziałem 
mediatora wyznaczonego przez 
Ministerstwo Rodziny Pracy 

i Polityki Społecznej umożli-
wiły osiągnięcie kompromisu. 
– W trakcie negocjacji przeko-
nywaliśmy pracodawców, że 
podwyżki to jedyny sposób, 
aby zatrzymać pracowników 
w fi rmie. Dobra sytuacja na 
rynku pracy sprawia, że od 
jakiegoś czasu ludzie zaczęli 
się zwalniać i szukać innego, 
lepiej płatnego zajęcia. Traci-
liśmy świetnych fachowców, 
a znalezienie chętnych do 
pracy z odpowiednimi kwali-
fi kacjami na ich miejsce jest 
obecnie bardzo trudne – mówi 
przewodnicząca Solidarności 
w Hucie Łaziska i Re Alloys. 
– Negocjacje trwały bardzo 
długo i pracownicy powoli 

tracili cierpliwość. Gdyby 
mediacje w ramach sporów 
zbiorowych zakończyły się 
fi askiem, kolejnym etapem 
byłyby akcje protestacyjne do 
strajku włącznie. Na szczęście 
udało nam się dogadać przy 
stole negocjacyjnym, co jest 
najlepszym rozwiązaniem 
zarówno dla pracowników, jak 
i dla pracodawców – dodaje 
Danuta Danielczyk. 

Huta Łaziska i spółka 
Re Alloys specjalizują się w 
produkcji żelazostopów wyko-
rzystywanych w procesach 
stalowniczych i odlewniczych. 
Łącznie obie fi rmy zatrudniają 
ponad 400 pracowników. 

KAR

Pracownicy gospodarki wodnej wciąż czekają na podwyżki, które Ministerstwo Środowiska obiecało im 
w zeszłym roku. Nie wiedzą też, czy za kilka miesięcy będą mieli pracę. Zapowiadają, że jeśli rządzący nie 
zaczną z nimi poważnie rozmawiać, przeprowadzą akcje protestacyjne.

Ile warty jest podpis ministra

Porozumienie w Hucie Łaziska i Re Alloys



E
rgonomia pracy to 
nauka zajmująca się 
optymalnym przysto-
sowaniem środowiska 
i warunków pracy do 

psychofi zycznych cech i możli-
wości człowieka. Jej celem jest 
zagwarantowanie bezpiecznej, 
sprawnej i wydajnej pracy z 
jednoczesnym zminimalizo-
waniem wysiłku fizycznego 
i psychicznego pracownika. 
– Chodzi o to, by stanowisko 
pracy było dla każdego funk-
cjonalne. Im lepiej jest zorga-
nizowane, tym pracownik jest 
sprawniejszy i efektywniejszy, bez 
niepotrzebnego obciążania orga-
nizmu – wyjaśnia dr Zbigniew 
Jóźwiak z Instytutu Medycyny 
Pracy w Łodzi. 

Jednak, mimo że ergonomia 
łączy komfort pracy z poprawą 
jej wydajności i dobrym samo-
poczuciem pracowników, to jak 
wynika z badań, w Polsce wielu 
pracodawców wciąż niechętnie 
stosuje się do jej zaleceń. 

Najgorzej w pracy biurowej
Najbardziej opornie wymogi 
ergonomii i bhp przyswajane są 
w pracy biurowej przed kompu-
terem – wynika z badania Ergotest 
fi rmy Fellowes, przeprowadzo-
nego w latach 2006-2013. Raport 
wykazał m.in., że w Polsce 
tylko 2 proc. stanowisk przed 
komputerem spełnia zalecenia 
ergonomii. Innymi słowy na 
sto stanowisk komputerowych, 
tylko dwa są odpowiednio 
wyposażone i dopasowane do 
potrzeb pracowników. Wielu 
pracodawców albo nie zna 
podstawowych wymogów 
ergonomii w pracy biurowej, 
albo najzwyczajniej je lekceważy, 
postrzegając ten typ pracy jako 
lekki, skutkujące niewielkim 
kosztem energetycznym i pozba-
wiony czynników szkodliwych. 
Tymczasem wbrew powszech-
nemu przekonaniu ta praca, 
wykonywana zwłaszcza przy 
źle zorganizowanych stanowi-
skach, prowadzi do pogorszenia 
stanu zdrowia i ogólnej kondycji 
psychofi zycznej pracowników, 

a w konsekwencji do znacz-
nego spadku ich wydajności. 
– Najgorsze, że również część 
samych pracowników nie wie, 
jakie są wymogi ergonomii 
na stanowiskach pracy przed 
komputerem. Nie znają ich i 
dlatego nie egzekwują swoich 
praw – podkreśla dr Jóźwiak. 

Komputer, biurko i krzesło to za mało
Wielu pracodawców jest prze-
konanych, że do urządzenia 
biura wystarczy tylko sam sprzęt 
komputerowy, biurka i krzesła. 
Sprawą marginalną są dla nich 
podstawowe zalecenia ergo-
nomii dotyczące jakości tych 
elementów, ich odpowiedniego 
doboru do możliwości fi zycznych 
pracownika oraz ich ustawienia. 
– Spełnienie tych wymogów 
ma kluczowe znaczenie dla 
zdrowia pracowników i wcale 

nie wymaga wielkich inwestycji 
– podkreśla dr Jóźwiak.

Szczególnie ważna jest 
prawidłowa odległość moni-
tora od oczu, która powinna 
wynosić od 40 cm do 70 cm 
oraz odpowiedni kąt obserwacji 
ekranu. Na monitor nie może też 
padać światło słoneczne. Biurko 
powinno być na tyle szerokie, 
by elementy jego wyposażenia 
można było ustawić w sposób 
zapobiegający nienaturalnym 
pozycjom ciała. Ustawienie 
klawiatury nie powinno wymu-
szać niepotrzebnych skrętów 
tułowia. Zalecane jest krzesło 
obrotowe, z regulowanym 
oparciem i wysokością oraz z 
podpórkami pod łokcie i głowę, 
zapewniającymi maksymalną 
swobodę ruchów i odciążenie 
kręgosłupa. Istotne jest też, by 
pracownicy mieli zagwaranto-

waną odpowiednią przestrzeń, 
oświetlenie i temperaturę. 

SIP na straży ergonomii
Bardziej otwarty na ergonomię 
jest przemysł, a w szczególności 
duże zakłady. Jednak wiele z nich 
wykorzystuje ją wyłącznie dla 
zwiększenia konkurencyjności. 
W zakresie poprawy warunków 
pracy tu jej głównymi przed-
stawicielami są służby bhp, 
w tym Społeczna Inspekcja 
Pracy. – Ergonomia jest naszym 
sprzymierzeńcem. W oparciu o 
jej zalecenia wskazujemy manka-
menty na stanowiskach, egze-
kwujemy ich wyeliminowanie 
i proponujemy lepsze niż do tej 
pory rozwiązania – podkreśla 
Zenon Gręda, zakładowy SIP z 
JSW Koks w Dąbrowie Górniczej. 

Obligatoryjnym wymogiem 
ergonomii w pracy fi zycznej jest 

dostęp do maszyn i narzędzi w 
zasięgu ręki, bez konieczności 
przemieszczania się pracownika. 
– Istotne jest też to, by ludzie 
mogli wykonywać powtarzalne 
czynności zamiennie: na stojąco 
i siedząco. Jeśli pracują tylko na 
stojąco, to zgodnie z Kodeksem 
pracy powinni mieć wyznaczone 
miejsce do odpoczynku – infor-
muje Marian Kaim, zakładowy 
SIP w General Motors Manu-
facturing Poland w Gliwicach.

Jak zaznaczają obaj inspek-
torzy, spełnienie tylko tych 
zaleceń to za mało, by praca na 
produkcji była lżejsza, bardziej 
bezpieczna i wydajna. – Tu trzeba 
wprowadzać nowoczesne rozwią-
zania. Ale przekonanie do tego 
pracodawców jest często bardzo 
trudne, bo to wymaga inwe-
stycji – wskazuje Zenon Gręda. 
Informuje, że efektem starań 

SIP z dąbrowskiej koksowni są 
m.in. zainstalowane w zakładzie 
centralne odkurzacze. – Pracow-
nicy nie wdychają już pyłów, 
są mniej narażeni na choroby 
układu oddechowego – mówi. 

Szereg ergonomicznych 
urządzeń funkcjonuje też w 
gliwickim zakładzie. – Pracę 
ułatwiają nam m.in. mani-
pulatory do transportowania 
ciężkich elementów, obrot-
nice elektryczne, przybliżające 
pojemniki do stanowisk pracy, 
podesty pod różnego typu 
pojemniki, aby pracownicy 
nie wykonywali niepotrzeb-
nych skłonów oraz balansery, 
podtrzymujące na szynach 
ciężkie elementy – wylicza 
Marian Kaim z gliwickiego Opla. 

Korzyści dla dwóch stron
– Ergonomiczne stanowiska 
pracy ograniczają bodźce powo-
dujące dolegliwości pracow-
ników i zmniejszają koszty ich 
leczenia. Są zdrowsi, bardziej 
zmotywowani, a w konse-
kwencji bardziej wydajni. Z 
tego wniosek, że na ergonomii 
zyskują obie strony stosunku 
pracy – podkreśla dr Jóźwiak. 

Marian Kaim i Zenon Gręda 
dodają, że praca w ergono-
micznych warunkach nie tylko 
znacząco ogranicza ryzyko 
chorób zawodowych, ale też 
obniża absencję chorobową. 
W ich ocenie bardzo istotne 
jest również to, że ergonomia 
przyczynia się do poprawy 
bezpieczeństwa pracy. 

– W tym przypadku zyski 
też są obustronne. Ludzie 
rzadziej ulegają wypadkom, 
a pracodawcy zyskują dobry 
wizerunek na rynku pracy 
– zauważa Marian Kaim.

Od kilku lat inwestycje 
przedsiębiorców w ergonomię 
dofi nansowuje Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych. – O to 
wsparcie warto się ubiegać, 
bo przy odpowiednim uzasad-
nieniu ZUS dofinansuje je 
nawet w 80 proc. – informuje 
dr Zbigniew Jóźwiak.

BEATA GAJDZISZEWSKA
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Stanowisko pracy powinno być bezpieczne i funkcjonalne. Przestrzeganie zasad ergonomii skutkuje nie tylko 
lepszym zdrowiem i wydajnością pracowników, ale i większym zyskiem dla fi rm. Problem w tym, że w Polsce ergonomia 
pracy nie jest chętnie stosowana. 

Dzięki ergonomii zyskują wszyscy



Przed kilkunastoma laty 
amerykański dziennik „Tribune 
Chicago” napisał przy okazji 
rocznicy Sierpnia 80, że „dzięki 
zrywowi robotników Polacy 
m.in. korzystają, jak w każdym 
innym kraju, z telefonów komór-
kowych”. Ironizując, gdyby 
w 1980 roku nie doszło do 
strajków, to dziś nie mielibyśmy 
komórek?

– To bardzo mocne uprosz-
czenie. Rodząca się wówczas 
Solidarność była motywowana 
daleko ważniejszymi sprawami. 
Zresztą wtedy jeszcze nikt o 
komórkach nie słyszał. Moty-
wacją dla strajkujących był 
posmak wolności, dla którego 
ludzie zbuntowali się przeciwko 
systemowi komunistycznemu.
Jaki zatem przekaz na temat 
tych wydarzeń powinien trafi ać 
do pokoleń Polaków, dorasta-
jących już w wolnym kraju, dla 
których protesty sprzed 37 lat 
są już odległą historią?

– Oni przede wszystkim 
powinni wiedzieć, że strajku-
jący robotnicy uczestniczyli w 
tworzeniu jednego z najpięk-
niejszych rozdziałów historii 
Polski. Na własne oczy widzieli, 
jak rodzi się wolność i niepod-
ległe państwo polskie. To był 
ogólnonarodowy zryw zakoń-
czony sukcesem w 1989 roku, z 
którego owoców wszyscy dziś 
korzystamy. Podczas spotkań z 
młodymi ludźmi zawsze podkre-
ślam, że w ówczesnych realiach 
zaangażowanie robotników 
nie było czymś oczywistym. 
Wymagało bardzo dużej odwagi 
i opowiedzenia się po stronie 
konkretnej wartości. 
Szczecin, Gdańsk, Jastrzębie, 
Dąbrowa Górnicza. Pana 
zdaniem te miasta jedno-
znacznie kojarzą się młodym 

Polakom z czterema histo-
rycznymi porozumieniami z 
sierpnia i września 1980 roku? 
Czy oni np. zdają sobie sprawę, 
że to właśnie tym umowom 
zawdzięczają tak oczywiste 
dziś wolne soboty?

– Nie mam złudzeń, że więk-
szość młodych ludzi nie kojarzy 
tych miast z fundamentalnymi 
porozumieniami otwierającymi 
drogę do powstania Solidarności. 
Dziś powinniśmy informować 
ich zwłaszcza o tym, że postu-

laty z sierpnia 1980 roku tylko 
pozornie straciły swoją aktu-
alność, pomimo że żyjemy w 
innych realiach ekonomicznych. 
Bo wciąż w różnym stopniu aktu-
alne są postulaty dotyczące np. 
funkcjonowania niezależnych 

związków zawodowych, prawa 
do strajku, wolności słowa, 
a także spraw socjalnych. 21 
postulatów z sierpnia 1980 roku 
wciąż powinno być kompasem 
dla polityki każdego rządu, 
odwołującego się do tradycji 
Solidarności. 
Ryszard Kapuściński w relacji 
ze strajków pt. „Notatki z 
Wybrzeża” napisał m.in., że 
robotnicy obalili upowszech-
niony przez komunistów 
stereotyp prymitywnego 
„robola”. Robola bez szkoły, 
który niewiele wie i nie ma z 
nim o czym dyskutować. 

– Paradoksalnie ówczesna 
partia komunistyczna nazywała 
się „robotnicza”, ale w rzeczy-
wistości pogardzała robotni-
kami, bo się ich bała. Podczas 
strajków robotnicy okazali się 
dobrze wykształceni, czego 
najlepszym przykładem jest 21 
postulatów gdańskiego MKS. 
To niezwykłe świadectwo ich 
dojrzałości społecznej, dojrza-
łości do wolności, ich godności 
i dążenia do prawdy. Należy 
pamiętać, że postulaty gdań-
skie, szczecińskie, jastrzębskie 
czy katowickie nie były pisane 
pod dyktando lub z pomocą 
intelektualistów.
Strajkujący stanowczo wyklu-
czyli układanie się z władzą 
ludową za cenę proponowanej 
im naprędce przez komunistów 
przysłowiowej „kiełbasy”. Co 
Pana zdaniem zainspirowało w 
nich tak silne poczucie godności 
i wysokie morale?

– Tu bardzo dużą rolę odegrały 
słowa papieża-Polaka skiero-
wane do rodaków. Historycy 
nie mają dziś wątpliwości, co do 
bezpośredniego związku przy-
czynowo-skutkowego pomiędzy 
pierwszą pielgrzymką Jana 

Pawła II do Polski w czerwcu 
1979 roku a strajkami z sierpnia 
1980 roku. Przekazane wówczas 
przez Ojca Świętego nauki m.in. 
na temat poczucia wolności i 
godności uświadomiły Polakom, 
że ogromna rzesza z nich podziela 
i identyfi kuje się z jego poglą-
dami. Modlitwa Jana Pawła II o 
„odmianę oblicza tej ziemi” była 
dla nich najmocniejszą inspi-
racją do zamanifestowania tych 
poglądów i przeciwstawienia się 
dławiącemu systemowi. 
Na świecie największym 
symbolem obalenia komu-
nizmu wciąż jest upadek Muru 
Berlińskiego 1989 roku. Czy 
zatem obchody rocznic Poro-
zumień Sierpniowych nie 
powinny być mocniej promo-
wane zagranicą?

– Niewątpliwie na arenie 
międzynarodowej przegra-
liśmy batalię o symbol upadku 
komuny. Tak naprawdę powinna 
być nim Solidarność. Moim 
zdaniem rocznice tych wyda-
rzeń to świetny pretekst do 
przypominania o nich światu. 
Ale też nie powinniśmy się 
ograniczać do promowania 
ich tylko raz w roku lub co 
gorsza, raz na kilka lat przy 
okazji okrągłych rocznic. 
Jak sprawić, by historia strajków 
z 1980 roku była atrakcyjna 
dla młodych Polaków?

– Przede wszystkim należy 
im przypominać, że Solidar-
ność zrodziła się z pragnień 
młodych ludzi, niewiele od 
nich starszych. Należy też 
podkreślać aspekt wolnościowy 
strajków i niezwykły entuzjazm 
robotników, którzy wreszcie 
poczuli, że w kraju wiele może 
od nich zależeć. Przypominać 
młodym ich zapał i gotowość 
do ryzyka.
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Z Andrzejem Sznajderem, dyrektorem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach 
rozmawiała Beata Gajdziszewska

21 postulatów to niezwykłe świadectwo

21 sierpnia na terenie parafii św. 
Apostołów Piotra i Pawła w Kato-
wicach odbędzie się podsumowanie 
projektu „Pamiętamy, dziękujemy za 
solidarność z Solidarnością”.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 
17.00 mszą św., którą w intencji ofi aro-
dawców i organizatorów pomocy dla 
regionu śląsko-dąbrowskiego w latach 
stanu wojennego, odprawi metropolita 
katowicki abp Wiktor Skworc. Po nabożeń-
stwie odsłonięta zostanie tablica upamięt-
niająca działalność Biskupiego Komitetu 
Pomocy Uwięzionym i Internowanym. 
Zaplanowano także wernisaż wystawy 
„Solidarni z Solidarnością. Wsparcie dla 
Solidarności śląsko-dąbrowskiej w latach 
1981-1989”, premierę fi lmu dokumen-
talnego poświęconego tej tematyce oraz 
spotkanie z osobami, które były zaanga-
żowane w organizowanie pomocy dla 
działaczy opozycji antykomunistycznej.

Projekt „Pamiętamy, dziękujemy za 
solidarność z Solidarnością” został zaini-
cjowany 5 lat temu przez Porozumienie 
Katowickie 1980 – Stowarzyszenie na 
Rzecz Pamięci. Pomysłodawcy akcji starali 
się dotrzeć do osób, które organizowały 

wsparcie zagraniczne, dystrybuowały 
dary przychodzące ze Stanów Zjedno-
czonych, z Niemiec, Francji i Wielkiej 
Brytanii oraz były benefi cjentami tej 
pomocy. – Skala wsparcia, jaką w okresie 
stanu wojennego polskie społeczeństwo 
otrzymało z zagranicy była ogromna. 
Pomoc materialna trafi ała do rodzin 
działaczy opozycji antykomunistycznej, 
którzy zostali internowani, skazani 
na kary więzienia i zwolnieni z pracy 
– mówi Andrzej Rozpłochowski, 
inicjator projektu. Podkreśla, że w 
transportach z żywnością przemycano 
papier, farby drukarskie i powielacze, 
które przekazywano podziemnym 
strukturom Solidarności.

W organizowanie pomocy na Zacho-
dzie angażowali się emigranci z Polski i 
osoby o polskim pochodzeniu. Ogromną 
rolę odegrał także Kościół katolicki. W 
Katowicach działał Biskupi Komitet 
Pomocy i Uwięzionym i Internowanym, 
który organizował rozdział darów przy-
chodzących z zagranicy oraz pomoc 
medyczną i prawną dla represjonowanych 
działaczy opozycji antykomunistycznej.

AGA

Dziękujemy za Solidarność Kalendarium centralnych obchodów 
37. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

Lubin,
31 sierpnia 2017 roku

godz. 10.00 – złożenie kwiatów na cmentarzu komunalnym, ul. Cmentarna 1.
godz. 11.00 – msza św. w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, ul. Hugo Kołłątaja 4. Następnie przejście 

pod pomnik Pamięci Ofi ar Lubina 1982 roku, Wzgórze Zamkowe. 
godz. 13.00 – apel poległych oraz wręczenie odznaczeń państwowych.
godz. 13.45 – wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Następnie składanie kwiatów.

Kalendarium regionalnych obchodów
37. rocznica podpisania Porozumienia Jastrzębskiego

Jastrzębie-Zdrój, 
3 września 2017 roku

godz. 9.30 – uroczysta msza święta w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, ul. ks. Jerzego 
Popiełuszki 1A.

godz. 11.00 – uroczystości pod Pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego, plac przy kopalni Zofi ówka.

37. rocznica podpisania Porozumienia Katowickiego
Dąbrowa Górnicza, ArcelorMittal Poland S. A., 

11 września 2017 roku

godz. 10.00 – uroczysta msza św. w Sanktuarium Św. Antoniego z Padwy, Dąbrowa Górnicza – Gołonóg, 
ul. Kościelna 20.

godz. 11.30 – złożenie kwiatów pod Krzyżem znajdującym się za bramą główną ArcelorMittal Poland S.A. Następnie 
uroczystości pod pomnikiem Porozumienia Katowickiego oraz złożenie kwiatów.



Tomasz Kosterka
CDO24
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D
o dnia 1 czerwca 2017 
roku odpowiedzial-
ność karna z tytułu 

braku realizowania obowiązku 
alimentacyjnego groziła w 
sytuacji, w której osoba zobo-
wiązana uporczywie się uchyla 
od wykonania ciążącego na niej 
z mocy ustawy lub orzeczenia 
sądowego obowiązku łożenia 
na utrzymanie osoby upraw-
nionej i jednocześnie dopro-
wadziło to do niemożności 
zaspokojenia przez taką osobę 
jej podstawowych potrzeb 
życiowych. Zwrócić należy 
uwagę, iż obie przesłanki 
(uporczywe uchylanie się 
od realizacji obowiązku oraz 
doprowadzenie do niemoż-
ności zaspokojenia podsta-
wowych potrzeb uprawnio-
nego) musiały zostać spełnione 
kumulatywnie, aby przypisać 
sprawcy wypełnienie znamion 
czynu zabronionego z art. 209 
Kodeksu karnego. Ponadto 
ustawodawca nie określił 
wprost co oznacza termin 
„uporczywego uchylania się”, 
który wymagał dokonywania 
jego odpowiedniej wykładni 
przez sąd orzekający w sprawie.

W dniu 1 czerwca 2017 
r. weszła w życie obszerna 
nowelizacja ustawy Kodeks 
karny z dnia 6 czerwca 1997 
r. Jedną ze zmian było wpro-
wadzenie dwóch odrębnych 
typów przestępstwa uchylania 
się od obowiązku alimentacyj-
nego. W art. 209 § 1 Kodeksu 
karnego ustawodawca przyjął 
koncepcję penalizacji uchylania 
się od wykonania obowiązku 

alimentacyjnego w sytuacji, w 
której powstałą z tego tytułu 
zaległość stanowi równowar-
tość co najmniej 3 świadczeń 
okresowych lub opóźnienie z 
tytułu zaległego świadczenia co 
najmniej o 3 miesiące. Podkre-
ślić należy, iż ustawodawca 
zrezygnował z nieostrego 
pojęcia „uporczywego uchy-
lania się” na rzecz jasno okre-
ślonego kryterium czasowego 
oraz kwotowego wynoszącego 
równowartość co najmniej 3 
świadczeń okresowych. 

W wyniku wprowadzonej 
nowelizacji ustawodawca 
dodał również § 1a, w którym 
stypizowano kwalifi kowane 
przestępstwo uchylania się od 
obowiązku alimentacyjnego. 
Jeżeli w wyniku działania 
sprawcy czynu zabronionego 
wskazanego wyżej (art. 209 § 
1 Kodeksu karnego) doszło do 
narażenia osoby uprawnionej 
na niemożność zaspokojenia 
podstawowych potrzeb życio-
wych, podlega ona potencjalnie 
surowszej sankcji karnej tj. 
karze grzywny, karze ograni-
czenia wolności albo pozba-
wienia wolności do lat 2. 

Biorąc pod uwagę powyższe, 
obecnie ustawodawca dokonał 
rozdzielenia przesłanek, które 
decydują o możliwości przy-
pisania sprawcy wypełnienia 
znamion czynu zabronionego 
polegającego na uchylaniu 
się od obowiązku alimen-
tacyjnego. Dla wypełnienia 
znamion typu podstawowego 
przestępstwa uchylania się 
od obowiązku alimentacyj-

nego wystarczy brak realizacji 
obowiązku alimentacyjnego 
skutkującego powstaniem zale-
głości, która stanowi równo-
wartość 3 świadczeń okre-
sowych lub opóźnienie się z 
tytułem zaległego świadczenia 
nieokresowego co najmniej 
o 3 miesiące. Przedmiotowe 
zmiany pozwalają obecnie na 
ukaranie osoby, która uchyla 
się od zasądzonego obowiązku 
alimentacyjnego, co jedno-
cześnie jednak nie doprowadza 
do niemożności zaspokojenia 
podstawowych potrzeb życio-
wych uprawnionego.

Zmianie nie uległ tryb 
ścigania przestępstwa, które 
nadal następuje na wniosek 
pokrzywdzonego, organu 
pomocy społecznej lub organu 
podejmującego działania wobec 
dłużnika alimentacyjnego.

Nowością, która została 
przewidziana przez ustawo-
dawcę jest wprowadzenie 
w § 4 i 5 art. 209 Kodeksu 
karnego dwóch kontratypów. 
Zgodnie z § 4 nie podlega 
karze sprawca przestępstwa 
określonego w art. 209 § 1 
Kodeksu karnego, który nie 
później niż przed upływem 
30 dni od dnia pierwszego 
przesłuchania w charak-
terze podejrzanego uiścił 
w całości zaległe alimenty. 
Jednocześnie na podstawie 
§ 5 sąd odstępuje od wymie-
rzenia kary, jeżeli nie później 
niż przed upływem 30 dni od 
dnia pierwszego przesłuchania 
w charakterze podejrzanego 
sprawca przestępstwa z art. 209 

§ 1a Kodeksu karnego uiścił w 
całości zaległe alimenty, chyba 
że wina i społeczna szkodliwość 
czynu przemawiają przeciwko 
odstąpieniu od wymierzenia 
kary. Wskazaną wyżej zmianę 
należy ocenić pozytywnie, albo-
wiem możliwość skorzystania 
przez sprawcę z dobrodziejstwa 
instytucji wyłączających jego 
odpowiedzialność karną może 
być ogromną motywacją do 
uiszczenia zaległych kwot. 
Uzyskanie zaległych kwot 
przez osobę uprawnioną do 
otrzymania przedmiotowych 
świadczeń ma kardynalne 
znaczenie, mające bez wątpienia 
prymat w stosunku do ewen-
tualnej odpowiedzialności 
karnej sprawcy.

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 długość opracowania artykuł 
dostarcza jedynie informacji 
ogólnych, które w konkretnym 
przypadku nie mogą zastąpić 
porady prawnej.

Przypominamy, że osoby 
posiadające Ochronę Prawną 
CDO24 mogą zawsze, na 
bieżąco zasięgnąć dodatkowych 
informacji w departamencie 
prawnym CDO24 pod numerem 
telefonu 801 003 138. Pozo-
stałe osoby zainteresowane 
posiadaniem ochrony prawnej 
zapraszamy do zapoznania się 
z ofertą CDO24 na stronie 
internetowej www.cdo24.pl.

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2017 roku):   2.000 zł

» Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
(w II kwartale 2017 roku):  4.474,00 zł

» Najniższa emerytura 
(od 1 marca 2017 roku):  1.000 zł

»  Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy i renta rodzinna 
(od 1 marca 2017 roku):  1.000 zł

»  Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy (od 1 marca 2017 roku):  750 zł

»  Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą 
zawodową i renta rodzinna wypadkowa 
(od 1 marca 2017 roku):  1.200 zł

» Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą 
zawodową 
(od 1 marca 2017 roku):  900 zł

Nowelizacja Kodeksu karnego 
– przestępstwo z art. 209 k.k.
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§

Zaproszenie IPN
Ogłoszenie

Oddział IPN w Katowicach zaprasza dzieci od 10 lat oraz młodzież 
na II edycję „Warsztatów komiksowych z historią w tle”. 

Zajęcia prowadzić będą Gabriela Becl i Zbigniew Tomecki, 
autorzy komiksów historycznych, plakatów oraz okładek do 
książek i czasopism. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z 
zasadami rysowania komiksów i pisania scenariuszy do historii, 
które sami wymyślą. Celem zajęć jest pokazanie dzieciom i 
młodzieży, że mogą nie tylko być odbiorcami kultury, ale również 
jej aktywnymi twórcami.

BG
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»  Z AC Z Y N A M Y  O D  K O L E J -
NEGO ODCINKA taśm z restauracji 
Sowa&Przyjaciele, którego gwiazdami 
tym razem byli Radzio Sikorski i były 
prezes Orlenu Jacek Krawiec. Z rozmowy 
owych dżentelmenów dowiedzieliśmy 
sie m.in., że Grzech Schetyna to „lwowski 
żulik”, a poseł Halicki to „kur... debil”. 
Itd., Itp. Szczerze mówiąc trudno nam 
się tym ekscytować po raz setny. Tym 
bardziej, że jesteśmy więcej niż pewni, 
że będą jeszcze odcinki nr. 101, 105 i 
110. Koniec końców będzie jak w bajce 
o wilku. Ludzie zamiast się bulwersować 
po prostu się przyzwyczają. I to jest w 
tym wszystkim najsmutniejsze

» JAK WIADOMO JEDEN Z BOHA-
TERÓW afery taśmowej Sławek Nowak, 
na wszelki wypadek, gdyby nowy sezon 
serialu Sowa&Przyjaciele miał być kręcony 
w prokuraturze, emigrował na Ukrainę. 
W swojej nowej ojczyźnie Nowak został 
szefem ukraińskiego odpowiednika 
GDDKiA, czyli głównym budowniczym 
dróg. Chcąc podkreślić swoje oddanie 
i patriotyzm, Sławek chwalił się, że w 
nowej robocie zarabia jedynie 1,8 tys. 
zł. Ostatnio okazało się jednak, że to jest 
płaca zasadnicza, oprócz której Nowak 
dostaje jeszcze bonus, zasiłek specjalny 
i dodatek roboczy. Każdy z nich wynosi 
300 proc. podstawowej pensji. W sumie 
wiec Nowak co miesiąc zgarnia nie 1,8 tys., 
a 18 tys. zł. Co więcej Sławek podobno 
preferuje pracę w terenie i całymi tygo-
dniami nie pojawia się w swoim biurze.
To się nazywa kozacka fantazja. 

» MOŻE I STRACILIŚMY SŁAWKA 
na rzecz Ukraińców, ale na szczęście i u 
nas prawdziwych patriotów jeszcze paru 
zostało. Taki np. Jacek Kurski dał sobie 

ostatnio 4,5 koła podwyżki. Mniej więcej 
w tym samym czasie wyszło na jaw, że 
zarządzana przez Kurę TVP dostanie od 
Skarbu Państwa, czyli od nas wszystkich 
800 mln zł pożyczki. Ubiegły rok TVP 
zakończyła ze stratą w wysokości 180 
mln zł, a do tego wyemitowała jeszcze 
obligacje na kolejnych 300 baniek. Skoro 
Kurze udało się przekonać kogokolwiek, 
żeby pożyczył mu następne 800 mln, 
jak najbardziej zasłużył na podwyżkę. 

» W POPRZEDNIM NUMERZE pisa-
liśmy, o sondażu w którym zapytano 
Polaków, kto jest liderem opozycji. Jak 
może pamiętacie zwyciężył kandydat 

„Nie wiem, trudno powiedzieć.” Kilka 
dni temu przeprowadzono inne ciekawe 
badanie. Tym razem zapytano wyborców 
konkretnych partii, kto najbardziej nadaje 
się na ich lidera. Grześ Schetyna jest 
najlepszym wodzem peło tylko według 
13 proc. wyborców tej partii. Wyprzedziła 
go nawet Ewka Kopacz. Z kolei Rychu 
Swetru wśród kandydatów na lidera nowo-
czesnej kropki zajął dopiero 3 miejsce. 
Większość wyborców PiS uznała też, że 
premier Beata sprawiłaby się lepiej na 
czele partii niż naczelnik Jarosław. Sami 
nie wiemy, kogo z powyższej pary ta 
informacja powinna bardziej zmartwić.

GOSPODZKI&PODRÓŻNY

WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe

ROZBAWIŁO nas to

Foto: demotywatory.pl

Małżeństwo pięćdziesięciolatków 
leży w łóżku. Mąż już prawie 
zasypia, a żona najwyraźniej ma 
ochotę na fi gle. Mówi do męża:
– Marian powiedz, że jestem piękna.
– Jesteś piękna – po chwili odpo-
wiada zaspany mąż
– Marian, a powiedz, że jestem sexy.
– Jesteś sexy.
– Marian, a powiedz coś tak 
od siebie.
– Śpij Halina! 

***
Teściowa do zięcia: 
– Dziś w radiu puścili przebój 
mojej młodości! 
– Bogurodzicę? 

– Dzień dobry, dzwonię z przed-
szkola. Zwolniło się miejsce, a pani 
chciała zapisać syna. 
– Dziękuję za pamięć, ale syn jest 
już na studiach.

***
Czym różni się mózg blondynki 
od kieszeni dresiarza?
W kieszeni dresiarza jest więcej 
komórek. 

***
Przychodzi mały Jasiu do taty i pyta:
– Jak ja się znalazłem na świecie?
Tata myśli, co mu powiedzieć.
– Jasiu, bocian cię przyniósł.
– Tato, czemu ty jesteś taki głupi?
– Jasiu, dlaczego tak brzydko 

mówisz?
– Bo mamy taką fajną mamę, 
a ty bzykasz bociany. 

***
Przychodzi komendant straży 
pożarnej do pracy, siedzi z 15 
minut bezczynnie, po czym idzie 
do kuchni zaparzyć sobie kawę i 
gdy skończył ją pić mówi:
– Chłopaki, jest robota, pali się Sejm. 

***
Dlaczego kobiety uwielbiają 
żołnierzy?
– Bo żołnierze umieją przygotować 
jedzenie, posprzątać, posłać łóżko, 
mają dobre zdrowie i przywykli do 
słuchania rozkazów. 

Dwóch policjantów na patrolu 
obserwuje turystę jedzącego 
jabłka. Patrzą i zastanawiają się 
dlaczego tamten wkłada ogryzki 
do kieszeni. Zniecierpliwieni 
podchodzą i pytają: 
– Dlaczego chowa pan te ogryzki?
– Wiecie panowie policjanci: jak 
mi się nudzi to wydłubuję pestki 
z ogryzków, zjadam je i jestem 
mądrzejszy.
Policjanci do bystrych nie nale-
żeli, więc postanowili odkupić od 
turysty wszystkie ogryzki. 
– Sprzeda nam pan te ogryzki? 
– pytają. 
– To będzie kosztowało dużo 

hajsu – odparł. 
– Damy panu po 50 zł, może być?
– Zgoda! – odparł turysta. 
Po dokonaniu transakcji policjanci 
zaczęli zajadać pestki... Nagle 
jeden mówi: 
– Roman za te 100 złotych to 
100 kg jabłek byśmy mieli.
Na to turysta: 
– Panowie, zaczęło działać! 

***
Płonie wiejski sklep. Wszyscy stoją 
i patrzą, ale nikt nie pomaga gasić. 
Każdy stoi i czeka, aż spłonie zeszyt... 

***
Rozmowa w barze:
– Kogo ty wczoraj tutaj przyprowa-

dziłeś?! Zawsze takie fajne laski, 
a do tego czegoś z kijem bym nie 
podszedł! Co cię podkusiło?
– Rocznica ślubu... 

***
Krzysiek pisze SMSa do mamy: 
– Cześć mamusiu, o której będziesz? 
Bardzo się martwię.
W odpowiedzi dostaje:
– Nie zdążycie, będę za 5 minut, 
pozdrów Karolinę.

***
– Chcę się rozwieść.
– Co się stało?!
– Mąż traktuje mnie jak psa!
– Bije cię?!
– Nie, chce żebym była mu wierna! 

Reklama

Bilety do Energylandii 
dla członków Solidarności

Ogłoszenie

Park Rozrywki Energylandia w Zatorze oferuje członkom 
Solidarności wejściówki w promocyjnych cenach: 89 zł dla 
dorosłych i 44 zł dla dzieci w wieku od 3 do 18 lat.
Bilety można kupić w Sekretariacie Ogólnym Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w Katowicach przy 
ul. Floriana 7 (pokój 99), po wcześniejszym zamówieniu. Płatność 
gotówką w momencie odbioru wejściówek.

Bilety będzie można zamawiać:
• do 23 sierpnia – odbiór 28 sierpnia.

Później wyznaczone zostaną kolejne terminy. Bilety będą ważne 
do końca sezonu, czyli do 29 października. 

Zamówienia należy składać na adres: 
administracja@solidarnosckatowice.pl
Więcej informacji: tel. 32 353 84 25 wew. 199

Foto: fl ickr.com/greger.ravik


