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DOMINIK KOLORZ, przewodniczący 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności: 
Niewątpliwe mamy do czynienia z dużą 
zmianą. Prezydent elekt jest osobą młodą, 
energiczną i życzę mu tego, żeby zgodnie 
z deklaracją, którą złożył tuż po zakoń-
czeniu wyborów, był prezydentem wszyst-
kich Polaków, żeby nie był prezydentem 
partyjnym. Obserwując to, co działo się na 
kilka dni przed końcem kampanii i tuż po 
wyborach, jestem pewien, że go na to stać.

W kampanii wyborczej Andrzej Duda 
zapowiadał, że będzie dążył do spełnienia 
postulatów, które Solidarność nosi na sztanda-
rach od lat. Mam tu na myśli m.in. obniżenie 
wieku emerytalnego czy odbudowę przemysłu. 
Marzyłbym, żeby to był prezydent, który po 
raz pierwszy w historii Polski po 1989 roku 
z realizuje swoje obietnice. I marzenia warto 
mieć, ale patrząc na rzecz realistycznie, nie 
ulega wątpliwości, że spełnienie większości 
tych obietnic jest uzależnione od woli parla-

mentu. I tak naprawdę wszystko będzie 
zależeć od tego, kto jesienią w tym parla-
mencie zasiądzie. Prezydent ma prawo veta, 
dzięki któremu może blokować złe ustawy i 
posiada inicjatywę ustawodawczą, ale sam 
ustaw uchwalać nie może. I nawet jeśli tuż 
po objęciu urzędu wystąpiłby z inicjatywą 
ustawodawczą dotyczącą obniżenia wieku 
emerytalnego, to w tym parlamencie ten 
projekt nie przejdzie. Zostanie jedynie wyko-
rzystany do politycznych gierek.

Chcę wyraźnie podkreślić, że zwycię-
skie starcie Andrzeja Dudy z Bronisławem 
Komorowskim w wyborach prezydenckich 
to wyraz zmiany pokoleniowej. Duda nie 
wygrał dlatego, że był kandydatem z PiS, lecz 
dlatego, że młodzi ludzie nie utożsamiali go ze 
starym establishmentem. Te wybory wyraźnie 
pokazują, że młodzi dążą do systemowej 
rewolucji. I dobrze, że robią to za pomocą 
karty wyborczej, a nie na ulicy. Mam nadzieję, 
że młodzi dokonają tej rewolucji jesienią.

To będzie otwarta prezydentura
Andrzej Duda zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich. Prezydent elekt zgromadził 51,55 proc. 
głosów. Jego konkurenta Bronisława Komorowskiego poparło 48,45 proc. wyborców. Frekwencja wyniosła 55,34 proc. 

C
i, którzy na mnie 
zagłosowali, opowie-
dzieli się za zmianą 
– powiedział Andrzej 
Duda tuż po ogło-

szeniu sondażowych wyników 
drugiej tury wyborów prezy-
denckich. – Głęboko wierzę 
w to, że jesteśmy w naszym 
kraju w stanie odbudować 
wspólnotę. Jestem przeświad-
czony, że możemy być razem, 
że możemy razem naprawiać 
nasz kraj – dodał zwycięzca 
wyborów prezydenckich. 

Andrzej Duda podkreślił 
również, że jego prezydentura 
będzie oparta na otwartości i 
dialogu. – Prezydent Rzeczy-
pospolitej jest wybierany przez 
naród w wyborach powszech-
nych. W związku z tym ma służyć 
narodowi, a przede wszystkim 
ma słuchać i być otwartym. 
Dlatego drzwi pałacu prezy-
denckiego będą otwarte dla 
inicjatyw społecznych. Takich, 
z którymi ja się zgadzam, ale 
także takich, co do których 
mogę mieć wątpliwości, czy też 
nie będę się z nimi zgadzać, ale 
szacunek należy się każdemu 
człowiekowi. Chciałbym, żeby 
po tych 5 latach prezydentury 
jak najwięcej moich rodaków 
mogło mówić z przekonaniem: 
Andrzej Duda jest prezydentem 
wszystkich Polaków, że jest dla 
nich otwarty, że nikogo nie 
wyklucza, nikogo nie lekce-
waży – mówił Andrzej Duda, 
dziękując za udzielony mu przez 
wyborców mandat zaufania. 

Przegrany w wyborach 
prezydenckich Bronisław 
Komorowski podczas swojego 
wieczoru wyborczego pogratu-
lował konkurentowi wyniku i 
życzył mu udanej prezyden-

tury. – Demokracja polega na 
tym, że werdykty wyborcze 
nie tylko się uznaje ale też 
szanuje – powiedział po ogło-
szeniu sondażowych wyników 
wyborów urzędujący prezydent. 

Jednak już w kolejnych 
słowach swojego przemówienia 
Bronisław Komorowski zaata-

kował politycznych konku-
rentów. – Dziękuję przede 
wszystkim tym, którzy głoso-
wali. Ale najserdeczniej dziękuję 
całemu wielkiemu, pospoli-
temu ruszeniu na rzecz polskiej 
wolności. 47 proc to demokra-
tyczne pospolite ruszenie w imię 
obrony naszej wolności, w imię 

powstrzymania fali nienawiści, 
agresji, którą wszyscy niedawno 
tak głęboko przeżywaliśmy. Tę 
falę nienawiści, agresji trzeba 
powstrzymać. To pospolite 
ruszenie może ją zatrzymać 
– mówił Komorowski. 

Wyniki wyborów prezy-
denckich na łamach serwisu 

internetowego Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność skomentował 
przewodniczący związku Piotr 
Duda. Szef „S” podkreślił, że liczy 
na to, iż nowo wybrany prezy-
dent wypełni swoje deklaracje 
z kampanii wyborczej i będzie 
patronem dialogu z partne-
rami społecznymi dotyczącego 

spraw pracowniczych i spraw 
gospodarczych. – Dla głowy 
państwa powinno być jasne i 
oczywiste, że należy rozmawiać 
ze wszystkimi, którzy chcą 
bronić praw pracowniczych. 
Oczekujemy, że wywiąże się 
z podpisanej z Solidarnością 
umowy programowej, czego 
będziemy pilnować. Chcę też, 
by prezydent godnie repre-
zentował nasz kraj nie tylko 
na arenie wewnętrznej, ale 
również międzynarodowej 
– powiedział Piotr Duda. 

Na koniec warto zwrócić 
uwagę na jeden znamienny 
fakt. Jeszcze przed drugą turą 
wyborów, po pięciu latach 
pełnienia roli notariusza ustaw 
rządzącej koalicji prezydent 
Bronisław Komorowski starał 
się pokazać, że jest otwarty 
na głos obywateli. Ogłosił, że 
podjął szereg inicjatyw doty-
czących m.in. referendum w 
sprawie jednomandatowych 
okręgów wyborczych w wybo-
rach do Sejmu, fi nansowania 
partii politycznych z budżetu 
państwa czy reformy prawa 
podatkowego, a także ustawy 
uprawniającej do przejścia na 
emeryturę po 40 latach pracy. 
W piątek 22 maja tuż przed 
rozpoczęciem ciszy wyborczej 
prezydent stwierdził, że gotowy 
projekt ustawy emerytalnej został 
przesłany do konsultacji part-
nerom społecznym, czyli m.in. 
NSZZ Solidarność. W rzeczywi-
stości żaden projekt nie trafi ł do 
Komisji Krajowej związku. Po 
ogłoszeniu wstępnych nieko-
rzystnych dla Komorowskiego 
wyników wyborów prezydent 
wycofał się z zapowiedzianych 
zmian w systemie emerytalnym.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Młode pokolenie dąży do systemowej rewolucji

Na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej



I
dzie nowe. Nie pomogła legislacyjna 
sraczka z referendum i ustawą emery-
talną wycofaną następnego dnia po 

przerżniętych wyborach. Nie wyszła szopka 
z „zamachem” w Toruniu, którego sprawcę 
po kilku godzinach zwolniono do domu. 
Nic nie dały prośby i groźby zblazowanych 
celebrytów oraz dyżurnych autorytetów 
establishmentu. Rozpaczliwa ofensywa 
medialnych pieszczoszków władzy przy-
niosła skutek odwrotny do zamierzonego. 
Nie pomogło nawet ofi cjalne poparcie gazety, 
która udaje, że nie jest jej wszystko jedno 
czy serwuje czytelnikom rzetelne informacje 
i opinie, czy najobrzydliwszą propagandę, 
ani jej szefa, co to święcie przekonany, że 
ktokolwiek jeszcze traktuje go poważnie, 
nazywa 3 mln ludzi gówniarzami.  

Gówniarzeria nie spełniła modłów 
pewnego znanego socjologa i nie wyemi-
growała czym prędzej z kraju. Gówniarze 
poszli na wybory i to ich głosy przesą-
dziły o ich wyniku. To oni zdecydowali 
o zmianie i to nie tylko na stanowisku 
prezydenta RP. Tych wyborów nie wygrał 
PiS, PO ich nie przegrała. To już w ten 
sposób nie działa i chyba raczej już nigdy 
nie zadziała. Te wybory to pierwszy etap 
pokoleniowej zmiany w polskiej polityce, 
jakkolwiek drętwo i górnolotnie brzmia-
łoby to stwierdzenie. 

Pokolenie, które w wyborczą niedzielę 
przeważyło szalę, jest odporne na stare 
chwyty. Nie da się już sprowadzić poli-
tykom i „zaprzyjaźnionym” dziennika-
rzom do poziomu Tutsi i Hutu, gotowych 
pozabijać się o kolor lakieru samochodu, 
w którym nie działa silnik, hamulce szlag 
trafi ł, a w miejsce kół już dawno podło-
żono cegły. Dla nich wrogiem nie jest już 
jedna czy druga partia, ale cały partyjny 
establishment, który zmieniając stołki i 
szyldy od 25 lat toczy między sobą zażarte 
spory przed kamerami, by potem jedną 
taksówką wrócić do sejmowego hotelu. 
Nie kupują już ani jednego słowa tego 

establishmentu, który skutecznie odarł 
z marzeń ich rodziców, a dla nich ma co 
najwyżej bilet tanich linii lotniczych w 
jedną stronę. 

Andrzej Duda nie wygrał wyborów 
dlatego, że był kandydatem takiej czy 
innej partii politycznej. On zwyciężył 
pomimo tego, że nim był. Zyskał zaufanie 
wyborców, bo jest młodym, nieskażonym 
arogancją władzy człowiekiem, który 
w swojej kampanii i tuż po ogłoszeniu 
wyników podkreślał, że to prezydent ma 

służyć i słuchać obywateli, a nie na odwrót. 
Z kolei naprzeciw niego w drugiej turze 
stał symbol partyjnej buty i degeneracji 
obecnej władzy. Człowiek, który tydzień 
przed drugą turą kazał Pawłowi Kukizowi 
zdecydować, czy jest politykiem, czy 
„tylko obywatelem”.

Idzie nowe, choć na razie nie rozumie 
tego chyba ani jedna, ani druga strona. 
Ani ci, którzy od poniedziałku rozpaczają, 
szukając przyczyny, dla której ciemny 
lud nie zagłosował tak, jak powinien, ani 
ci, którzy po niedzieli popadli w samo-
zadowolenie i dzielą już stanowiska w 
nowym rządzie. Idzie nowe, w którym 
pierwszy raz od niepamiętnych czasów to 
naprawdę obywatele będą decydować, kto 
będzie ich reprezentował. I albo pójdziecie 
razem z obywatelami, albo po wyborach 
odejdziecie z kwitkiem.

TRZECI Z CZWARTĄ;)
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aż tyle polskich województw znalazło się 
wśród dwudziestu najbiedniejszych regionów 
UE – poinformowało unijne biuro statystyczne 
Eurostat. To lubuskie, podkarpackie, warmińsko-
mazurskie, podlaskie i świętokrzyskie. Dane 
pochodzą z 2013 roku. Eurostat zebrał 
je, porównując PKB na głowę mieszkańca 
we wszystkich krajach i regionach UE. We 
wskazanych województwach Polski PKB na 
jednego mieszkańca wynosi 48-49 proc.  
średniej unijnej. Poza nami na liście „biednych” 
jest tylko 5 regionów bułgarskich, 5 rumuńskich, 
4 węgierskie oraz wysepka Majotta, zamorski 
departament Francji położony pomiędzy 
Mozambikiem a Madagaskarem.

CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: Eryk Sendecki

Nie pomogła legislacyjna sraczka 
z referendum i ustawą emerytalną 
wycofaną zaraz po przerżniętych 
wyborach. Nic nie dały prośby i 
groźby dyżurnych autorytetów. 

Związkowe propozycje 
wzrostu płac na 2016 rok
» NSZZ SOLIDARNOŚĆ, FORUM ZWIĄZKÓW 
ZAWODOWYCH ORAZ OGÓLNOPOLSKIE 
POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
we wspólnym komunikacie skierowanym do ministra pracy i 
polityki społecznej przedstawiły swoje propozycje dotyczące 
przyszłorocznego wzrostu wynagrodzeń. Pismo przygotowano 
w odpowiedzi na przedstawione przez rząd prognozowane 
wskaźniki makroekonomiczne będące podstawą do 
przygotowania budżetu państwa na 2016 rok.
Według propozycji związków wzrost wynagrodzeń w gospodarce 
narodowej powinien wynosić nie mniej niż 5,9 proc., wzrost 
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien wynosić 
nie mniej niż 10,5 proc., a wzrost minimalnego wynagrodzenia 
za pracę powinien wynosić nie mniej niż 7,4 proc..
Dodatkowo związki zawodowe wskazują, że wskaźnik 
waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić nie mniej 
niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2015 
rroku, zwiększony o 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego 
wynagrodzenia za pracę.
W komunikacie zaznaczono, że strona pracowników zastrzega 
sobie prawo korekty zaproponowanych wzrostów wynagrodzeń 
oraz emerytur i rent w przypadku zmiany przez stronę 
rządową prognozowanych wskaźników makroekonomicznych 
stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy 
budżetowej na 2016 rok.

Protest pracowników
PZL Świdnik
» KILKUSET PRACOWNIKÓW PZL ŚWIDNIK 
protestowało przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie, 
domagając się unieważnienia przetargu na śmigłowce 
wielozadaniowe dla polskiej armii. 
W manifestacji wzięli udział przedstawciele wszystkich 
związków zawodowych działających w PZL Świdnik, których 
wsparli koledzy z innych zakładów i branż. 
W kwietniu w przetargu na dostawę śmigłowców dla 
polskiego wojska do etapu testów wybrano maszynę 
oferowaną przez Airbus Helicopters. Odrzucono dwa inne 
śmigłowce produkowane przez PZL Mielec i PZL Świdnik. W 
ocenie „S” wybór zagranicznych maszyn kosztem tańszych 
i porównywalnych jakościowo polskich helikopterów jest 
działaniem szkodliwym zarówno dla armii i budżetu państwa, 
jak i dla polskiego przemysłu zbrojeniowego.

NA PODST. KOMUNIKATU DZIAŁU INFORMACJI KK, 
OPRAC. NY

Polska powinna prowadzić własną 
politykę energetyczną i klimatyczną
Polska powinna powinna opracować, 
a następnie wdrożyć własną politykę energe-
tyczną i klimatyczną, która będzie dostoso-
wana do polskich realiów – uważa Dominik 
Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności.

25 maja Dominik Kolorz skierował list 
do premier Ewy Kopacz, w którym zachęca 
szefową rządu do skorzystania z możliwości 
samodzielnego realizowania przez Polskę 
zobowiązań związanych z redukcją emisji CO

2
 

w ramach globalnej Konwencji Klimatycznej. 
Przypomniał, że w piśmie, skierowanym w 
lutym do przewodniczącego Komisji Europej-
skiej Jeana Claude’a Junckera pani premier Ewa 
Kopacz sprzeciwiła się szkodzącym polskim 
interesom planom wcześniejszego wejścia w 
życie mechanizmu rezerwy stabilizującej rynek 
uprawnień do emisji (tzw. MSR). – Chciałbym 
zapewnić Panią o naszym wsparciu wysiłków 
mających na celu wyegzekwowanie terminu 
uruchomienia rezerwy stabilizacyjnej w 
terminie przyjętym na posiedzeniu Rady 
Europejskiej w październiku 2014 roku, a 
w przypadku porażki – wsparcia działań w 
kierunku uznania wszystkich uzgodnień 
październikowej RE za nieważne – napisał 
przewodniczący w liście do premier Kopacz. 
Zwrócił też uwagę, iż sposób forsowania 
przez KE mechanizmu MSR łamie zapisy 
traktatu o funkcjonowaniu UE i kwalifi kuje 
się do zaskarżenia w Europejskim Trybunale 
Sprawiedliwości.

– Cały czas obserwujemy jednak polityczno-
-biznesową grę, w której Komisja Europejska 

próbuje różnymi sposobami przeforsować takie 
mechanizmy związane z polityką klimatyczno-
-energetyczną, które są korzystne dla części 
krajów członkowskich, dziwnym trafem tych 
najbogatszych, a skrajnie niekorzystne dla 
pozostałych, tych biedniejszych z Polską na 
czele – ocenia Dominik Kolorz. – Polska była 
już wielokrotnie „ogrywana” przez unijną 
biurokrację w kwestii polityki klimatyczno-
-energetycznej. Polska gospodarka już ponosi 
z tego powodu wymierne straty. Mechanizmy 
osłonowe okazały się mirażem. Skoro postawa 
defensywna nie przynosi efektu, to trzeba po 
prostu zacząć się o swoje bić – podkreśla szef 
śląsko-dąbrowskiej „S”.

– Najwyższy czas, aby podjąć działania w 
celu uzyskania możliwości samodzielnego 
realizowania przez Polskę swoich zobowiązań 
redukcyjnych w ramach Konwencji Klimatycznej 
z równoczesną, odpowiednią zmianą rygorów 
unijnej polityki klimatycznej, a szczególnie 
systemu EU ETS. W prawie unijnym prze-
widziano przecież tzw. mechanizm wzmoc-
nionej współpracy, który pozwala na realizację 
niektórych celów wspólnotowych jedynie w 
części  państw członkowskich – czytamy w 
liście przewodniczącego do szefowej rządu. – 
Własna polityka energetyczna i klimatyczna, 
dostosowana do polskich realiów, jest kluczem 
do rozwoju naszego kraju i wzrostu poziomu 
życia polskich obywateli. NSZZ Solidarność 
będzie konsekwentnie wspierać wszystkie 
działania mające na celu prowadzenie przez 
Polskę takiej właśnie polityki – podkreślił Kolorz.

NY

UWAGA
Drodzy Czytelnicy, w związku z wypa-
dającym w przyszłym tygodniu świętem 
Bożego Ciała, kolejny numer TŚD ukaże 
się dzień wcześniej, tj. 3 czerwca. 

KONFERENCJA

POLITYKA KLIMATYCZNA 
– PRÓBA OCENY. CO DALEJ?

siedziba Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność 

Katowice, ul Floriana 7

29 maja 2015 r. (piątek) w godz. 
14:00-17:00

Jednym z tematów konferencji, do udziału 
w której zaproszono m.in. polskich eurode-
putowanych oraz reprezentantów wszystkich 
ugrupowań z parlamentu krajowego, będzie 
m. in. kwestia możliwości wdrożenia przez 
Polskę samodzielnej polityki klimatycznej i 
energetycznej. 
Gościem specjalnym konferencji będzie 
dr Benny Peiser, dyrektor The Global Warming 
Policy Foundation z Wielkiej Brytanii - wpły-
wowego brytyjskiego think tanku zajmują-
cego się problematyką ocieplenia klimatu i 
wpływu człowieka na ten proces.
Wykłady wygłoszą również:
– prof. Leszek Marks, geolog z Uniwersytetu 

Warszawskiego, członek PAN
– Herbert Gabryś, były wiceminister prze-

mysłu i handlu
– dr Bolesław Jankowski, wiceprezes EnergSys 

Sp. z o.o., ekspert w dziedzinie polityki 
klimatyczno-energetycznej

Organizatorem konferencji jest 
Komisja Krajowa NSZZ Solidarność

KRÓTKO 
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Podwyżki w dąbrowskim 
szpitalu
» O 100 ZŁ BRUTTO WZROSŁY PŁACE zasad-
nicze pracowników Szpitala Specjalistycznego w 
Dąbrowie Górniczej. Podwyżkami objęci zostali 
ratownicy medyczni, pielęgniarki i pracownicy diag-
nostyki medycznej. To efekt porozumienia płaco-
wego podpisanego pomiędzy dyrekcją placówki, 
a Wspólną Reprezentacją Związków Zawodowych 
z dąbrowskiego szpitala. – To były bardzo trudne 
rozmowy, ale ani przez moment nie zamierza-
liśmy się poddać. Podwyżek w szpitalu nie było 
już od kilku lat. W tym czasie wzrosły koszty życia, 
zmieniła się wartość nabywcza pieniądza. Przeko-
nywaliśmy dyrektora, że sytuacja płacowa pracow-
ników wymaga natychmiastowej poprawy. Na razie 
pracodawca zgodził się na podwyżki tylko dla części 
personelu medycznego. Rozmowy na temat wzrostu 
wynagrodzeń dla lekarzy i innych grup zawodowych 
rozpoczynamy w lipcu – informuje Elżbieta Żucho-
wicz, przewodnicząca szpitalnej Solidarności. 
Jak zaznacza Żuchowicz, choć kwota podwyżki 
nie jest wysoka, to pracownicy są zadowoleni, że 
wreszcie coś drgnęło w ich płacach. – Ważne też, 
że ten wzrost wynagrodzeń dotyczy aż 80 proc. 
członków Solidarności – dodaje przewodnicząca.
Podkreśla, że szanse na wynegocjowanie podwyżek 
byłyby minimalne, gdyby związki nie połączyły sił. 
Z inicjatywą utworzenia Wspólnej Reprezentacji 
Związków Zawodowych wystąpiła na początku 
roku Solidarność. – Wcześniej dyrektor torpedował 
postulaty płacowe poszczególnych związków. Brak 
podwyżek tłumaczył trudną sytuacją szpitala. Prze-
konaliśmy kolegów z innych organizacji, że teraz, 
gdy restrukturyzacja placówki jest już prawie zakoń-
czona, czas po raz kolejny upomnieć się o płace 
pracowników, ale trzeba działać wspólnie, bo razem 
jesteśmy silniejsi. I to przyniosło efekt – dodaje 
Elżbieta Żuchowicz.

Podwyżki płac w 
ZCP Carbo-Energia
» ŚREDNIO 350 ZŁ BRUTTO PODWYŻKI 
otrzymali w maju z wyrównaniem od stycznia 
pracownicy Zespołu Ciepłowni Przemysłowych 
Carbo-Energia w Rudzie Śląskiej. Dodatkowo z 
okazji przypadającego 25 maja Dnia Ciepłownika 
załoga otrzymała bony o wartości 160 zł.
Porozumienie w tej sprawie podpisali z zarządem 
spółki przedstawiciele dwóch działających w zakła-
dzie związków zawodowych: Solidarności i Związku 
Zawodowego Pracowników Carbo-Energii. – W 
sprawach płacowych zawsze razem występujemy do 
pracodawcy. Ale najpierw na początku każdego roku 
analizujemy sytuację fi rmy. Carbo-Energia nieźle stoi 
fi nansowo i przekonaliśmy pracodawcę, że pracow-
nicy też powinni więcej zarabiać. Przecież to oni 
wypracowują zyski – wyjaśnia Bogusław Koczar, 
przewodniczący Solidarności w Carbo-Energii.

Nagrody z okazji 
branżowego święta
» 1100 ZŁ BRUTTO NAGRODY Z OKAZJI DNIA 
CIEPŁOWNIKA otrzymali pracownicy Przedsiębior-
stwa Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju. Dzięki 
interwencji związków zawodowych pracodawca 
utrzymał wysokość okolicznościowej premii na tym 
samym poziomie, jak w poprzednich latach. Począt-
kowo chciał ją zmniejszyć o 240 zł. Taką możliwość 
dopuszcza zapis zawarty w Zakładowym Układzie 
Zbiorowym Pracy. Zgodnie z nim wysokość nagrody 
z okazji Dnia Ciepłownika nie może być mniejsza 
niż 50 proc. najniższej płacy krajowej brutto. – Do 
tej pory co roku ludzie dostawali po 1100 zł brutto. 
To byłby precedens, gdyby teraz dostali niższą 
nagrodę. Przekonaliśmy pracodawcę, że nie powinien 
oszczędzać na pracownikach przy okazji ich święta 
– wyjaśnia Arkadiusz Ostrzałek, przewodniczący 
zakładowej Solidarności.
PEC w Jastrzębiu-Zdroju zatrudnia około 550 
pracowników. 

OPRAC. BEA

29 maja z kopalni Kazimierz-Juliusz 
w Sosnowcu wyjedzie ostatnia 
tona węgla. Wraz z zakończeniem 
wydobycia w tym zakładzie kresu 
dobiegnie historia górnictwa w 
Zagłębiu Dąbrowskim. Interesy 
pracowników kopalni zostały 
jednak należycie zabezpieczone. 

– To będzie bardzo smutny 
dzień dla pracowników kopalni 
i okolicznych mieszkańców, bo 
kopalnia przez tyle lat służyła i 
jednym, i drugim, dawała miejsca 
pracy. Równie smutne jest to, że 
nie widać na razie niczego, co 
mogłoby tę kopalnię zastąpić 
– mówi Grzegorz Sułkowski, prze-
wodniczący Solidarności w kopalni 
Kazimierz-Juliusz. 

Sosnowiecka kopalnia zatrudnia 
obecnie 101 osób. W zakładzie 
pracuje też ponad 400 górników 
oddelegowanych przez Katowicki 
Holding Węglowy. – 1 czerwca tych 
101 pracowników na podstawie 
artykułu 231 Kodeksu pracy przej-
dzie do Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń, część na pewno skorzysta 
z urlopów górniczych i jedno-
razowych odpraw – tłumaczy 
przewodniczący. 

Jeszcze w zeszłym roku w kopalni 
pracowało ponad 1000 osób. Pod 
koniec sierpnia Katowicki Holding 
Węglowy, który jest 100-proc. udzia-

łowcem spółki, poinformował, że 
wydobycie w Kazimierzu-Juliuszu 
zostanie wygaszone z końcem 
września. Wcześniej planowano, 
że kopalnia będzie fedrować do 
maja 2015 roku. Decyzja władz 

KHW wywołała falę protestów, 
których kulminacją był rozpoczęty 
24 września podziemny protest. 
Nad ranem 28 września po cało-
nocnych rozmowach związki 
zawodowe podpisały porozumienie 

z przedstawicielami Katowickiego 
Holdingu Węglowego i stroną 
rządową gwarantujące wszystkim 
pracownikom Kazimierza-Juliusza 
pracę w strukturach KWH na 
takich samych warunkach jak 
inni pracownicy holdingu. 

Na mocy porozumienia kopalnia 
zamiast szybkiej likwidacji trafi ła 
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, 
gdzie wydobycie było stopniowo 
wygaszane. Przekazanie kopalni 
do SRK rozwiązało także problem 
zakładowych mieszkań. Pracow-
nicy kopalni obawiali się, że ich 
mieszkania po upadłości kopalni 
zostaną sprzedane jako część 
majątku zadłużonego zakładu. 
Po przejęciu zasobów mieszkanio-
wych Kazimierza-Juliusza przez 
SRK i oddłużeniu ich hipoteki 
lokatorzy zyskali prawo wykupu 
swoich mieszkań za cenę stano-
wiącą ułamek ich wartości. 

Kazimierz-Juliusz funkcjonujący 
od 1884 roku to ostatnia kopalnia 
w Zagłębiu Dąbrowskim. Jeszcze 
dwie dekady temu działało tu osiem 
zakładów górniczych. W pierwszej 
połowie lat 90 zamknięto kopalnie 
Saturn i Paryż. W latach 1998-2000 
likwidacji uległy kopalnie Porąbka-
-Klimontów, Sosnowiec, Grodziec 
i Niwka-Modrzejów. 

ŁK

Ostatnia tona z Kazimierza-Juliusza

Związki zawodowe działające w Tauron Ciepło zażądały od pracodawcy 
podjęcia rzetelnych i merytorycznych rozmów dotyczących jednolitego układu 
zbiorowego pracy dla całej spółki. W przeciwnym razie zapowiadają protesty. 

Ostry spór w Tauron Ciepło
27 

maja przesłaliśmy 
wspólne wystą-
pienie do prezesa 
zarządu Tauron 
Polska Energia, 

Rady Nadzorczej grupy, Rady 
Społecznej TPE i zarządu naszej 
spółki. W tej sprawie zjednoczyło 
się 6 związków zawodowych 
działających w naszej fi rmie. To 
pokazuje z jak ważnym prob-
lemem mamy do czynienia – mówi 
Tadeusz Nowak, przewodniczący 
Solidarności w Tauron Ciepło. 

Powodem konfl iktu w fi rmie 
są przedłużające się negocjacje 
dotyczące nowego jednolitego 
Zakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy dla całej spółki. Konieczność 
ustalenia zapisów tego dokumentu 
powstała w wyniku ubiegłorocznych 
przekształceń własnościowych w 
spółce. W ich wyniku Tauron Ciepło 
został przejęty przez należącą do 
grupy Tauron spółkę Enpower 
Service oraz przekształcony w 
spółkę z ograniczoną odpowie-
dzialnością. Zgodnie z przepisami 
po przekształceniach w spółce 
dotychczasowe zapisy układów 
zbiorowych pracy funkcjonujących 
w poszczególnych zakładach TC 
przestały obowiązywać z końcem 
kwietnia 2015 roku. – Układy 
zbiorowe regulują warunki płacy i 
pracy załogi. Chodzi m.in. o zasady 
premiowania, nagrody jubileu-
szowe, odprawy emerytalne czy 
dodatki za pracę w dniu wolnym. 
W momencie, gdy zapisy starych 
układów już nie funkcjonują, a 
nowego ZUZP jeszcze nie ma, 

pracownicy są pozbawieni tych 
świadczeń – wyjaśnia Tadeusz 
Nowak. 

Zdaniem związkowców zarząd 
spółki celowo utrudnia i przeciąga 
w czasie negocjacje nowego jedno-
litego ZUZP. – W trakcie rozmów 
pracodawca neguje większość 
naszych propozycji bez podania 
merytorycznych przyczyn. Wielo-
krotnie zmieniał już zdanie w 
poszczególnych kwestiach i wyco-
fywał się ze wcześniejszych ustaleń 
– wskazuje przewodniczący. 

We wspólnym wystąpieniu 
liderzy organizacji związkowych 

działających w Tauron Ciepło 
wskazali, iż w ich ocenie intencją 
pracodawcy jest trwałe pozbawienie 
pracowników spółki uprawnień 
wynikających z dotychczas obowią-
zujących układów zbiorowych. – Na 
takie postępowanie pracodawcy, 
sprzeczne zarówno z zasadami 
zapisanymi w Kodeksie Etyki 
Grupy Tauron Polska Energia, 
jak i z podstawowymi regułami 
współżycia społecznego nie ma i 
nie będzie naszej zgody. W związku 
z powyższym informujemy, że jeśli 
zarząd spółki nie zmieni swojej 
dotychczasowej postawy i nie 

przystąpi do rzetelnych, mery-
torycznych rozmów na temat 
nowego, jednolitego Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy, będziemy 
zmuszeni do podjęcia zdecydo-
wanych działań przewidzianych 
m.in. w ustawie o rozwiązywaniu 
sporów zbiorowych – czytamy w 
dokumencie. 

Tauron Ciepło zatrudnia około 
1800 osób. W skład spółki wchodzą 
dawne: PEC Katowice, EC Kato-
wice, PEC Dąbrowa Górnicza, EC 
Bielsko-Biała, EC Tychy oraz EC 
Kamienna Góra. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: TŚD
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Jeśli w zakładzie są problemy, to nie ma się nad czym zastanawiać, trzeba założyć związek zawodowy – mówi 
Marek Szymura, szef Solidarności w Johnson Controls Foam w Żorach. W tej fi rmie związek działa od półtora roku. W tym 
czasie udało się m.in., wynegocjować lepsze warunki socjalne dla załogi i poprawić relacje pracowników z przełożonymi.

Związek zawodowy to głos pracowników 
Johnson Controls Foam 

produkuje podzespoły 
dla motoryzacji. Zakład 
funkcjonuje w podstrefi e 
jastrzębsko-żorskiej Kato-

wickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej. Organizacja związkowa 
Solidarności powstała w fi rmie 
pod koniec 2013 roku. – Na 
początku było trudno, zawsze 
przed czymś nowym są obawy. 
W internecie dowiedzieliśmy 
się, jak to wszystko wygląda, 
potem było kilka telefonów i 
udało się zorganizować spot-
kanie pracowników z przedsta-
wicielem Solidarności u nas w 
Żorach. Zebraliśmy wymagane 
w ustawie 10 osób i podjęliśmy 
decyzję: zakładamy związek 
– mówi Marek Szymura, prze-
wodniczący Solidarności w 
Johnson Controls Foam. 

Trudne początki
Jak tłumaczy, pomysł założenia 
w fi rmie organizacji związkowej 
zrodził się z niezadowolenia 
załogi. – Pracowaliśmy w soboty 
i niedziele, przepisy dotyczące 
czasu pracy nie zawsze były 
należycie respektowane. Jednak 
główną przyczyną naszej decyzji 
było złe traktowanie szere-
gowych pracowników przez 
niektórych przełożonych. Gdy 
pracownicy próbowali się na 
to skarżyć, te osoby się wszyst-
kiego wypierały. Działając w 
pojedynkę, nie mieliśmy szans 
niczego zmienić – tłumaczy 
przewodniczący.

Korzyść dla obu stron
Wszystko zmieniło się po 
powstaniu w fi rmie Solidar-
ności. Związkowcy pilnują 
przestrzegania przepisów prawa 
pracy oraz na bieżąco interwe-
niują w przypadku konfl iktów 
między szeregowymi pracow-
nikami i przełożonymi. Jak 
podkreślają, choć na początku 
pracodawca nie był zado-

wolony z założenia związku 
zawodowego w zakładzie, z 
czasem współpraca między 
Solidarnością i zarządem fi rmy 
zaczęła układać się coraz lepiej. 
– Wciąż jeszcze jest wiele spraw 
do załatwienia i kwestii spor-
nych, ale z tej współpracy 
jesteśmy zadowoleni. Związek 
zawodowy nie jest od tego, 
żeby w fi rmie przeszkadzać, 

ale by pomagać. Jeśli zakład 
jest w dobrej kondycji, praco-
dawca ma zysk, a pracownicy 
stabilną pracę i możliwość 
negocjowania lepszych wyna-
grodzeń. Wszystkim nam 
zależy, żeby fi rma funkcjono-
wała jak najlepiej, gramy do 
jednej bramki – mówi Marcin 
Ziętek, wiceprzewodniczący 
zakładowej Solidarności.

Skuteczne działania
Rezultaty działań organizacji 
związkowej każdy z pracow-
ników Johnson Controls Foam 
odczuł we własnym portfelu. 
– Przede wszystkim udało 
nam się rozbudować Zakła-
dowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych. M.in. zwiększona 
została wysokość „wczasów 
pod gruszą”. Udało się również 

wynegocjować dofinanso-
wanie do podręczników dla 
dzieci pracowników uczęsz-
czających do szkół ponad-
gimnazjalnych. Wcześniej to 
świadczenie przysługiwało 
tylko na dzieci w podstawów-
kach i gimnazjach – wylicza 
szef Solidarności w fi rmie. 

Głos pracowników
Jednak w jego ocenie najważ-
niejszą rolą związku zawo-
dowego jest rozwiązywanie 
codziennych, czasem drob-
nych problemów pracow-
ników. – Działalność związ-
kowa to nie tylko negocjacje 
z pracodawcą dotyczące 
podwyżek czy premii. To 
przede wszystkim załatwianie 
tych codziennych, bieżących 
spraw, często mało ważnych z 
perspektywy całego zakładu, 
ale bardzo ważnych dla 
poszczególnych pracowników. 
Gaszenie małych ognisk, 
zanim powstanie z nich pożar 
– tłumaczy Marek Szymura. 
– Jedną z rzeczy, którą udało 
się osiągnąć dzięki związ-
kowi na pewno jest poprawa 
komunikacji w fi rmie. Pracow-
nicy z różnych powodów nie 
zawsze chcą osobiście iść do 
biura kadrowej czy dyrektora 
ze swoimi problemami. My 
jesteśmy głosem tych ludzi. 
Zyskują na tym obie strony 
– i pracownicy, i pracodawca 
– dodaje Marcin Ziętek. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: TŚD

Autopromocja

ZORGANIZOWANI MAJĄ LEPIEJ! 
Załóż związek i bądź silny w miejscu pracy. Skontaktuj się z nami – nie będziesz sam, pomożemy Ci: 
tel.: 32 728 41 13  e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl
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Reklama

IZBA TRADYCJI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ekspozycją 

Izby Tradycji Komunikacji Miejskiej przy Przedsiębiorstwie 
Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu.

Spółka własnymi i pracowników siłami zgromadziła 
eksponaty będące świadectwem przeszłości: 

umundurowanie, dokumenty, bilety, wyposażenie 
pomieszczeń warsztatowych, elementy konstrukcyjne 

autobusów, a wreszcie same zabytkowe pojazdy – Jelcz 
043 RTO „ogórek”, Ikarus 260.04, Jelcz M11, pojazd 

pogotowia technicznego na podwoziu Ikarusa.

Mamy nadzieję na rozrośnięcie się tej kolekcji w 
przyszłości o kolejne eksponaty.

ZAPRASZAMY DO ZWIEDZANIA!

W czwartki w godzinach od 10:00 DO 14:00, 
po uprzednim umówieniu pod numerem 602 151 779.

Będzin ul. Promyka 30

Zaniedbania w polityce prorodzinnej sięgają dziesiątek lat. Rodziny, które wychowują dzieci, nie czują regularnego 
wsparcia państwa – uważa Joanna Krupska, prezes Związku Dużych Rodzin Trzy Plus. 

Dzieci, czyli wspólna inwestycja 
K

i l k a  d n i  t e m u 
pracownia Millward 
Brown opubliko-
wała wyniki badań 
wykonanych na 

zlecenie Biura Informacji Kredy-
towej, z których wynika, że 
miesięczny koszt wychowania 
dziecka wynosi 607 zł. Najwięcej 
pieniędzy trzeba przeznaczyć na 
żywność, odzież oraz edukację. 
Wydatki, co jest oczywiste, rosną 
wraz z wiekiem dziecka. – Są 
różne opracowania na ten temat. 
W czasach PRL-u mówiło się, 
że dziecko to jeden mercedes. 
Dzisiaj są takie pracownie, 
które szacują, że wychowanie 
i edukacja dziecka kosztuje od 
150 do 300 tys. zł – podkreśla 
Joanna Krupska. 

Jej zdaniem nie chodzi o 
kwoty podawane co jakiś czas 
przez pracownie badawcze, ale 
o fakt, że wychowanie dziecka 
jest ogromną inwestycją, której 
ciężar bardzo często spoczywa 
tylko na rodzinach. – To jest 
inwestycja rodziców, ale z jej 
efektów będzie korzystało całe 
społeczeństwo, które zyska 
obywatela pracującego przez 
30, 40 lat i odprowadzającego 
podatki. Dlatego istotne jest, by 
patrzeć na dzieci jak na wspólną 
inwestycję w przyszłość – mówi 
pani prezes.

Wszystkie dzieci są ważne
Tak niestety nie jest. W Polsce 
wciąż pokutuje przekonanie, 
że trzeba wspierać jedynie 
rodziny biedne, a nie wszystkie 
te, które wychowują dzieci. 
Tymczasem pomoc najbied-
niejszym, to tylko polityka 
socjalna. O polityce proro-
dzinnej można mówić dopiero 
wówczas, gdy adresowana 

jest do wszystkich. Sondaż 
wykonany w tym roku przez 
Warsaw Enterprise Instytut 
pokazał, że to właśnie wysokie 
koszty wychowania dzieci i 
słaba polityka prorodzinna 
stanowią dla wielu rodzin 
największą barierę w podjęciu 
decyzji o potomstwie. Tylko 
4 proc. Polaków, którzy nie 
posiadają dzieci, zadeklaro-
wało, że w ogóle nie chce ich 
mieć. 74 proc. zwleka z decyzją 
o powiększeniu rodziny ze 
względu na warunki fi nansowe, 
a 61 proc. z obawy przed ich 

pogorszeniem. Respondenci 
wskazywali, że rozwiązaniem 
nie są jednorazowe świad-
czenia, takie jak becikowe, czy 
ulga podatkowa, ale długofa-
lowe działania zmierzające do 
poprawy sytuacji materialnej, 
czyli wyższe zarobki, stabili-
zacja na rynku pracy i syste-
matyczne dodatki do pensji.

Zasiłek rodzinny dla nielicznych
Przynajmniej część rodzin 
mogłaby liczyć na stałe dodatki 
do pensji wypłacane w formie 
zasiłku rodzinnego, gdyby 

progi dochodowe uprawnia-
jące do uzyskania tego świad-
czenia zostały podwyższone. 
Są one tak niskie, że wsparcia 
nie uzyskują nawet rodziny, 
w których jeden z rodziców 
nie pracuje. Janusz Wojtczak, 
pracownik fi rmy budowlanej 
i ojciec dwójki dzieci na rękę 
dostaje 2,4 tys. zł. – Moja żona 
od trzech lat nie może znaleźć 
pracy, ale zasiłek rodzinny nam 
się nie należy, bo przekroczy-
liśmy próg dochodowy o 100 
zł, zaledwie o 25 zł na osobę. 
Ludzie, którzy te progi wymy-

ślają, chyba w ogóle nie mają 
pojęcia, co robią – mówi. 

NSZZ Solidarność od wielu lat 
zwraca uwagę na konieczność 
urealnienia progów docho-
dowych. Obecnie wynoszą 
one w przeliczeniu na osobę 
tylko 574 zł i 664 zł dla rodzin 
wychowujących dziecko niepeł-
nosprawne. 15 maja, czyli kilka 
dni po pierwszej turze wyborów 
prezydenckich, w których 
kandydat PO poniósł porażkę, 
Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej poinformowało, że 
chce by od 1 listopada tego roku 

kryterium dochodowe wyno-
siło 674 i 764 zł, a od listopada 
przyszłego roku 754 i 844 zł. 
To niewielki wzrost, ale i tak 
wyższy niż w poprzednich 
latach. To pokazuje, że po raz 
kolejny polityka prorodzinna 
zamiast przemyślanych i konse-
kwentnych działań stała się 
elementem kampanii wyborczej.

Bez szansy na mieszkanie
Jednym z elementów polityki 
prorodzinnej powinna być 
poprawa warunków miesz-
kaniowych rodzin z dziećmi. 
– Trzeba pójść w kierunku 
łatwiejszego najmu, czy urucho-
mienia w całym kraju budow-
nictwa komunalnego – mówi 
Joanna Krupska. Jej zdaniem 
wiele do życzenia zostawiają 
też różnego rodzaju programy 
mieszkaniowe. Przykładem 
może być program Mieszkanie 
Dla Młodych, z którego korzy-
stają głównie osoby samotne. 
– Rodziny wielodzietne, które 
skorzystały z tego programu, 
można policzyć na palcach 
jednej ręki – zaznacza.

Oprócz łatwiejszego dostępu 
do mieszkań na liście postulatów 
zgłoszonych przez Związek 
Dużych Rodzin Trzy Plus znaj-
duje się pomoc fi nansowa dla 
wszystkich rodzin wychowu-
jących dziecko w wieku do 
trzech lat. Pilnego rozwiązania 
wymaga też problem związany 
z dyskryminacją na rynku 
emerytalnym kobiet, które 
wychowały kilkoro dzieci i nie 
zdążyły wypracować uprawnień 
emerytalnych. – Ich sytuacja na 
starość będzie bardzo trudna i 
bardzo niesprawiedliwa – mówi 
Joanna Krupska. 

AGNIESZKA KONIECZNY
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Nie jest łatwo pogodzić rolę matki z pracą zawodową
26 maja obchodziliśmy Między-
narodowy Dzień Matki. W 
Polsce tradycje tego święta 
sięgają początków ubiegłego 
wieku. Zdaniem Joanny Kruk, 
socjologa, przewodniczącej 
Krajowej Sekcji Kobiet NSZZ 
Solidarność znaczenie matki 
w wychowaniu dziecka jest 
nie do przecenienia. 

Mimo upływu lat i zmiany 
warunków życia wciąż postrze-
gamy ją jako opiekunkę, organi-
zatorkę życia rodzinnego i osobę 
odpowiedzialną za atmosferę 
w domu. Współczesne czasy 
rozszerzyły rolę kobiety do 
osoby współodpowiedzialnej 
za utrzymanie rodziny. – Pogo-
dzenie pracy zawodowej z opieką 
nad rodziną jest rzeczą bardzo 
trudną. Czas, jaki matka może 
poświęcić na zajmowanie się 
dziećmi, został znacznie uszczu-
plony. Wiele kobiet chciałoby 
spędzać więcej czasu w domu, 
ale nie ma takiej możliwości 
– mówi Joanna Kruk. 

– Bez względu na to, ile 
mamy czasu dla naszych dzieci, 
najważniejsze jest budowanie 
prawidłowych relacji z nimi 
– przekonuje Edyta Odyjas, 
przewodnicząca sądowniczej 
Solidarności oraz mama Oliwii 
i Szymona. Najtrudniejszą 
rzeczą jest zaplanowanie dnia. 
– Zazwyczaj jest tak: pobudka, 

śniadanie, prasowanie, odwie-
zienie dzieci do szkoły, praca, 
odebranie dzieci ze świetlicy, 
ale nigdy nie wiesz, co się 
może wydarzyć, jeden telefon 
ze szkoły czy z pracy może 
zmienić wszystko – mówi. W 
opiece nad dziećmi pomaga 

jej bliska rodzina i przyjaciele. 
Zdarza się, że w kilkudniową 
podróż służbową dzieci musi 
zabrać ze sobą. 

– Staram się być osobą 
dobrze zorganizowaną, to 
pomaga w wypełnianiu wszyst-
kich obowiązków. Już jest 

mi lżej, bo moja córka jest 
duża i potrafi  sama wyjść do 
szkoły, po południu staram 
się poświęć jej tyle czasu, ile 
tylko mogę – mówi Izabela 
Będkowska, przewodnicząca 
Solidarności w spółce Bitron w 
Sosnowcu. Podkreśla, że dosko-

nale rozumie problemy innych 
matek pracujących w jej fi rmie 
i im pomaga. Panie stanowią 
większość liczącej ponad tysiąc 
osób załogi spółki. – U nas są 
trzy systemy pracy – cztero-
brygadowy, od poniedziałku 
do soboty i od poniedziałku 
do niedzieli. Często kobiety 
proszą o pomoc w przenie-
sieniu na inną zmianę, taką, na 
której będzie im łatwiej opie-
kować się dzieckiem. Wszystko 
staramy się dopasować do danej 
osoby, to są bardzo indywidu-
alne sprawy – mówi Izabela 
Będkowska. Jej zdaniem wiele 
problemów pracowników 
zakładu zostałoby rozwiąza-
nych, gdyby przy fi rmie dzia-
łały żłobek oraz przedszkole. 
– Miejsc w takich placówkach 
brakuje, a nie każdego stać na 
posłanie dziecka do prywat-
nych żłobków i przedszkoli. 
Miesięczna opłata nierzadko 
osiąga wysokość prawie całej 
pensji pracownika – mówi.

Chociaż tak wiele się 
mówi o wspieraniu matek w 
wychowaniu dzieci i pomocy 
w godzeniu pracy zawodowej 
z życiem rodzinnym, rzeczy-
wistość jest zupełnie inna. W 
organizacji, którą kieruje Edyta 
Odyjas zrzeszeni są pracownicy 
ok. 120 sądów z całej Polski. 
– Pracodawcy naginają dyżury 

w wydziałach karnych, a my 
pilnujemy, by matki, które 
mają małe dzieci, nie musiały 
wbrew swojej woli zostawać po 
godzinach. Egzekwujemy ich 
prawa, które zostały zapisane 
w Kodeksie pracy – mówi. 
Zgodnie z nim kobieta, która 
wychowuje dziecko do lat 4, 
bezwzględnie nie ma obowiązku 
zostawania na dyżurze po 
godzinach, a gdy dziecko ma 
od 4 do 8 lat, to na nadgo-
dziny musi wyrazić zgodę. 
– Kolejnym problemem jest 
skłanianie dziewczyn, które 
wróciły z urlopu macierzyń-
skiego i karmią jeszcze dziecko 
piersią, do rezygnacji z prawa 
do przysługującego im wcześ-
niejszego wyjścia z pracy. To jest 
niedopuszczalne, ale kobiety 
boją się głośno o tym mówić 
– podkreśla przewodnicząca 
sądowniczej Solidarności. Edyta 
Odyjas dodaje, że kobieta, 
która wróci do pracy w sądzie 
z urlopu macierzyńskiego czy 
wychowawczego jest następnie 
pomijana przy awansach.

Zdaniem Joanny Kruk jeśli 
matki będą zdawały sobie 
sprawę z tego, jakie prawa 
im przysługują, a pracodawcy 
będą ich przestrzegać, wówczas 
opieka nad dziećmi stanie się 
łatwiejsza.

AGNIESZKA KONIECZNY

31 maja odbędzie się doroczna Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców do Piekar Śląskich. Na Piekarskim 
Wzgórzu spodziewanych jest około 100 tys. pielgrzymów.

Rodzina – gościnny dom
W 

t y m  r o k u 
pątnicy będą 
dziękować 
Bożej Opatrz-
ności za 90 lat 

istnienia diecezji katowickiej. 
Ponadto, pielgrzymka orientuje 
tematycznie kolejną edycję 
– organizowanego od 8 lat przez 
samorządy naszych miast, insty-
tucje i parafi e – Metropolitalnego 
Święta Rodziny. Tym razem 
przeżywamy to Święto pod 
hasłem „Rodzina – gościnny 
dom” – wyjaśnia ks. Roman 
Chromy, dyrektor Wydziału 
Duszpasterstwa Ogólnego Kurii 
Metropolitalnej w Katowicach. 

Klucz pielgrzymki
Pielgrzymkę piekarską zain-
auguruje śpiew Godzinek oraz 
Różaniec. Następnie z bazyliki 
wyruszy procesja z obrazem 
Matki Boskiej Piekarskiej na miej-
scową Kalwarię. Uroczystej Mszy 
świętej przewodniczył będzie 
kard. Gerhard Müller, Prefekt 
Kongregacji Nauki Wiary z Waty-
kanu. Nie zabraknie oczywiście 
przemówienia abp. Wiktora 
Skworca. – Wystąpienia metro-
polity katowickiego wpisują się 
w społeczne nauczanie Kościoła 
na Górnym Śląsku, stając się 
tzw. „Ewangelią pracy”, próbą 
syntezy bieżących wydarzeń 
archidiecezji i naszej Ojczyzny z 
przesłaniem zawartym w słowie 

Bożym. Nie miałem okazji zapo-
znać się z treścią przemówienia 
Księdza Arcybiskupa, ale być 
może nawiąże do 90-cio letniej 
historii naszej archidiecezji, do 
hasła wspomnianego Metro-
politalnego Święta Rodziny, a 
także – w kontekście niedaw-
nych protestów związkowców i 
górników – do procesów związa-
nych z restrukturyzacją branży 
górniczej. Dzięki Bogu, obecnie 

jesteśmy świadkami porozu-
mienia strony społecznej z 
właścicielem kopalń – podkreśla 
ks. Chromy. 

Najważniejsza ambona w diecezji
Pielgrzymowanie mężczyzn 
i młodzieńców do Piekar w 
ostatnią niedzielę maja ma już 
blisko 70-letnią tradycję i jest 
największym wydarzeniem 
religijnym na Górnym Śląsku. 

Pierwsza stanowa pielgrzymka 
odbyła się w 1947 roku. W 
okresie represji stalinowskich 
sanktuarium piekarskie stało 
się najważniejszą amboną w 
diecezji katowickiej, nieformalną 
trybuną debaty społecznej i 
politycznej. – Wymagały tego 
trudne czasy minionej epoki, 
a także okres silnego rozwoju 
przemysłu ciężkiego w naszym 
regionie. Dla ludzi pracy ze 

Śląska pielgrzymki stanowe 
były jak powiew wolności i 
doświadczeniem społecznej 
jedności. Nic dziwnego, że za 
sprawą bp. Herberta Bednorza 
Matce Bożej Piekarskiej nadano 
tytuł Matki Sprawiedliwości i 
Miłości Społecznej – wyjaśnia 
ks. Roman Chromy. 

W Piekarach domagano 
się m.in. poszanowania praw 
ludzkich, społecznych i reli-
gijnych. Padały tam najważ-
niejsze postulaty pod adresem 
ówczesnych władz. A te pilnie 
nasłuchiwały słów biskupa i 
głównego kaznodziei, którym 
przez kilkanaście lat był metro-
polita krakowski kardynał Karol 
Wojtyła. – Spotkania mężczyzn 
w Piekarach od początku nabrały 
społecznego wymiaru. Wystarczy 
przywołać słynne już hasło: 
„Niedziela Boża i nasza”, albo 
wyjaśniane Ślązakom przez św. 
Jana Pawła II błogosławieństwo 
dla ludzkiej pracy, które wyraża 
pozdrowienie: „Szczęść Boże!” 
– podkreśla ks. Roman.

 
Nogi same nas niosą
Jak podkreśla ks. Chromy, piel-
grzymka piekarska umacnia 
mężczyzn duchowo i moralnie. 
– Księża spowiadający pątników 
doświadczyli niejednokrotnie 
„mocnych” i szczerych spowiedzi. 
Stojąc przed ołtarzem usta-
wionym na szczycie piekarskiego 

wzgórza, jako chrześcijanie 
patrzymy w tą samą stronę, 
to znaczy w stronę Pana Boga. 
Chociaż na co dzień realizujemy 
różne powołania i wezwania, 
reprezentujemy różne stany i 
branże zawodowe, to w niedzielę 
piekarską doświadczamy brater-
stwa, jedności w wierze oraz siły 
Bożego słowa – podkreśla ksiądz 
Roman Chromy. Duchowny 
zwraca uwagę, że męska piel-
grzymka spełnia też istotną rolę 
integracyjną: łączy pokolenia, 
rodziny i utrwala wśród wier-
nych tradycję chrześcijańską. 
Ponadto, mężczyźni z miast 
aglomeracji katowickiej drogę 
do piekarskiego sanktuarium 
pokonują wspólnie pieszo lub na 
rowerach. – Ten kilkugodzinny 
wysiłek naznaczony modlitwą 
jest najlepszym, bezpośrednim 
przygotowaniem do przeżycia 
pielgrzymki. Sam niejednokrotnie 
tego doświadczyłem – wskazuje 
ks. Chromy.

 – Do Piekar chodzę od dziecka 
na piechotę razem z moim ojcem. 
Tak też chodzili mój dziadek i 
pradziadek. W drodze razem z 
innymi pielgrzymami modlimy 
się, śpiewamy religijne pieśni. 
Mimo, że do pokonania mamy 
trochę kilometrów, to nie odczu-
wamy zmęczenia. Nogi same 
nas tam niosą – mówi 31-letni 
Krzysztof z Chorzowa. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

Foto: pixabay.com
/lm

aresz
Foto: TŚD



 P O R A DY  P R AW N EZarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

www.solidarnosckatowice.pl  Nr 21/2015 |  KATOWICE 28.05-2.06.2015 7§

TYGODNIK ŚLĄSKO-DĄBROWSKI: ISSN 1732-3940 | WYDAWCA: Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność | ADRES REDAKCJI: 
40-286 Katowice, ul. Floriana 7, tel. 32 253-72-54 | REDAGUJE ZESPÓŁ: Beata Gajdziszewska (redaktor naczelny), Grzegorz Podżorny (kierownik Biura 
Komunikacji Społecznej i Promocji Związku, rzecznik ZR), Łukasz Karczmarzyk, Agnieszka Konieczny | REDAKTOR TECHNICZNY: Tomasz Krzak |
SKŁAD I ŁAMANIE: Tomasz Krzak | REKLAMA: Tomasz Cichoń, Zarząd Regionu pok. 107, tel. 32 728-41-13, tel. kom. 661 886 200 | 
DRUK: Polska Press Sp. z o.o., Oddz. Poligrafi a, Drukarnia Sosnowiec | LAYOUT: STUDIO PRESS, Michał Dutka, www.studiopress.pl | Numer zamknięto: 27 maja 2015 roku

BIURA TERENOWE ZR: Bytom, ul. Powstańców Warszawskich 34/4 I piętro, tel./fax 32 281-71-65 | Gliwice, ul. Zwycięstwa 3/3p, tel. 32 230-89-30, 
tel./ fax 32 231-25-27 | Jastrzębie Zdrój, ul. Zielona 16 A, tel./fax 32 473-19-74 i 32 473-23-59 | Jaworzno, ul. Grunwaldzka 35, tel./fax 32 615-17-11 
| Pszczyna, ul. 3 Maja 11, tel./fax 32 210-39-63 | Rybnik, ul. Kościelna 7, tel./fax 32 422-73-25 | Sosnowiec, ul. Dębińska 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

Przestępstwo oszustwa
Oszustwo należy do grupy przestępstw 
skierowanych przeciwko mieniu. Specy-
fi czny charakter przestępstwa oszustwa 
polega na tym, iż sprawca nie używa 
przemocy, podczas gdy pokrzywdzony 
działając dobrowolnie pod wpływem 
błędu, uszczupla swój majątek. 

Przestępstwo oszustwa zostało stypi-
zowane w art. 286 § 1 K.k. i jest jednym 
z najczęściej spotykanych występków. 
Zgodnie z informacją statystyczną o 
ewidencji spraw i orzecznictwie w sądach 
powszechnych oraz o więziennictwie opub-
likowaną przez Wydział Statystyki i Analizy 
Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwa 
Sprawiedliwości w 2012 r. za popełnienie 
przestępstwa oszustwa skazano na karę 
pozbawienia wolności 24 981 osób (w tym 
3368 osób na bezwzględną karę pozba-
wienia wolności). Należy podkreślić, iż 
zgodnie z danymi statystycznymi w 2012 
r. ogółem na karę pozbawienia wolności 
skazano 259 677 osób (w tym 39 961 
osób na bezwzględną karę pozbawienia 
wolności). Z uwagi na powyższe niemal 
co dziesiąta osoba skazana na karę pozba-
wienia wolności zrealizowała znamiona 
przestępstwa oszustwa z art. 286 K.k.

Osoby, które dokonują czynności 
prawnych w obrocie gospodarczym są 
narażone na popełnienie na ich szkodę 
przestępstwa oszustwa albowiem często 
dochodzi do nieuczciwego działania 
jednej ze stron umowy. W tym miejscu 
należy jednak podkreślić, iż nie każde 
zachowanie niezgodne z umową lub z 
zasadami współżycia społecznego powo-
dujące stratę majątkową jednej ze stron 
umowy wyczerpuje znamiona oszustwa 
w myśl przepisów Kodeksu karnego.

Zgodnie z treścią art. 286 § 1 K.k. „Kto, 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, 
doprowadza inną osobę do niekorzystnego 
rozporządzenia własnym lub cudzym 
mieniem za pomocą wprowadzenia jej w 
błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności 
do należytego pojmowania przedsiębra-
nego działania, podlega karze pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

W pierwszej kolejności należy podkre-
ślić, iż ochroną objętą przez art. 286 K.k. 
jest mienie oraz wszelkie pozostałe prawa 
o charakterze majątkowym. Z uwagi na 
powyższe należy zauważyć, iż katalog praw 
majątkowych podlegających ochronie 
na podstawie art. 286 K.k. jest bardzo 
szeroki, a w jego zakres wchodzą m.in 
prawa rzeczowe, obligacyjne oraz prawa 
na dobrach niematerialnych np. prawo 
do znaków towarowych.

Działanie sprawcy przestępstwa z 
art. 286 K.k. poprzez doprowadzenie do 
niekorzystnego rozporządzenia własnym 
lub cudzym mieniem sprowadza się do 
trzech sposobów: wprowadzenia osoby 
pokrzywdzonej w błąd, wyzyskania 
błędu lub wyzyskania niezdolności do 
należytego pojmowania przedsiębranego 
działania. Należy podkreślić, iż zgodnie 
z utrwalonym poglądem doktryny i 

orzecznictwa przymus oraz groźba nie 
stanowią znamion zachowania sprawcy 
przestępstwa z art. 286 K.k. (tak np. Sąd 
Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział 
Karny w wyroku z dnia 30 grudnia 2014 
r., sygn. akt II AKa 387/14).

Pojęcie niekorzystnego rozporządzenia 
mieniem należy rozumieć jako każde 
pogorszenie sytuacji majątkowej pokrzyw-
dzonego. Należy zwrócić uwagę, iż do 
oszustwa dochodzi dopiero w sytuacji, w 
której doszło do niekorzystnego rozpo-
rządzenia majątkiem pokrzywdzonego. 
Oszustwo jest przestępstwem, które może 
zostać popełnione wyłącznie umyślnie 
z zamiarem bezpośrednim. Oznacza to, 
iż sprawca przestępstwa winien działać 
w pełnej świadomości i zmierzać swoim 
zachowaniem bezpośrednio do wyrzą-
dzenia szkody majątkowej w majątku 
pokrzywdzonego jednocześnie wyzyskując 
fakt, iż pozostawał on w błędzie lub nie 
był zdolny do należytego pojmowania 
przedsiębranego działania.

W tym miejscu należy również wyjaśnić 
pojęcie błędu, jako okoliczności, która 
powoduje niekorzystne rozporządzenie 
mieniem, albowiem ustawodawca nie 
zawarł w przepisach definicji legalnej 
błędu. Pod pojęciem błędu należy rozu-
mieć pewną rozbieżność pomiędzy 
obiektywnym stanem faktycznym, a 
wyobrażeniem o nim w świadomości 
podmiotu będącego pokrzywdzonym 
przestępstwem oszustwa. Należy podkre-
ślić, iż dla realizacji znamion przestępstwa 
z art. 286 § 1 K.k. nie ma znaczenia fakt, 
czy osoba pokrzywdzona była w stanie 
wykryć przedmiotowy błąd.

Przykładem klasycznego przestępstwa 
oszustwa może być następujący stan 
faktyczny: osoba fi zyczna prowadząca 
działalność gospodarczą zamówiła towar, 
za który nie będzie w stanie zapłacić 
umówionej kwoty, jednocześnie w chwili 
złożenia zamówienia miała pełną świa-
domość pogarszającej się sytuacji fi nan-
sowej oraz faktu, iż nie będzie możliwości 
uregulowania zobowiązania fi nansowego. 
Jednocześnie osoba pokrzywdzona nie 
miała mimo dochowania należytej staran-
ności nie miała żadnej wiedzy dotyczącej 
pogarszającej się sytuacji finansowej 
sprawcy. Działanie takiej osoby musi 
charakteryzować się pełną świadomością 
działania na niekorzyść pokrzywdzonego 
oraz wyzyskiwać pozostawanie przez 
pokrzywdzonego w błędzie.

Reasumując dla realizacji znamion 
przestępstwa oszustwa konieczne jest 
spełnienie łącznie wszystkich wskazanych 
wyżej przesłanek. Z uwagi na powyższe 
bardzo często organy prowadzące postę-
powanie przygotowawcze wydają posta-
nowienie o umorzeniu dochodzenia lub 
śledztwa z uwagi na fakt, iż czyn sprawcy 
nie wypełnia wszystkich znamion czynu 
zabronionego z art. 286 K.k.

Ustawodawca w § 3 art. 286 K.k. prze-
widział również typ kwalifikowany 

przestępstwa oszustwa pod postacią 
wypadku mniejszej wagi. Sprawca prze-
stępstwa oszustwa zakwalifi kowanego jako 
wypadek mniejszej wagi podlega karze 
grzywny, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2. Zgodnie z 
poglądem doktryny za wypadek mniejszej 
wagi można uznać popełnienie czynu 
zabronionego z art. 286 K.k., charakte-
ryzującego się jednak niskim stopniem 
społecznej szkodliwości w stosunku do 
typu podstawowego w tym w szczególności 
obiektywnie niską wartością poniesionej 
szkody w majątku poszkodowanego.

Co do zasady występek stypizowany w 
art. 286 K.k. jest przestępstwem ściganym 
z oskarżenia publicznego. Z uwagi na 
powyższe organy prowadzące postę-
powanie przygotowawcze podejmują 
postępowanie z urzędu w chwili, w której 
powezmą wiadomość o możliwości popeł-
nienia przestępstwa oszustwa. Zgodnie z 
art. 286 § 4 K.k. wyjątkiem jest sytuacja, 
w której czyn z art. 286 § 1-3 K.k. został 
popełniony na szkodę osoby najbliższej. 
Wówczas mamy do czynienia z przestęp-
stwem ściganym na wniosek co oznacza, 
iż w celu wszczęcia postępowania karnego 
konieczne jest złożenie przez osobę 
pokrzywdzoną odpowiedniego wniosku 
o wszczęcie postępowania karnego. 

Warto pamiętać, iż w sprawach, w 
których akt oskarżenia wniósł oskar-
życiel publiczny osoby pokrzywdzone 
mogą złożyć oświadczenie o działaniu 
w charakterze oskarżyciela posiłkowego. 
Odpowiednie oświadczenie powinno 
zostać złożone do rozpoczęcia prze-
wodu sądowego na pierwszej rozprawie 
głównej. Działając w charakterze oskar-
życiela posiłkowego uzyskujemy status 
strony w toku postępowania karnego. 
Osobie pokrzywdzonej przestępstwem 
przysługuje również uprawnienie do 
złożenia wniosku o naprawienie szkody 
w trybie art. 46 K.k.. W sytuacji, w której 
przedmiotowy wniosek został złożony, a 
doszło do skazania sprawcy sąd orzeka 
obowiązek naprawienia w całości lub w 
części szkody wyrządzonej przestępstwem 
lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

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 infor-
macji w departamencie 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 zainteresowane 
posiadaniem ochrony prawnej zapraszamy 
do zapoznania się z ofertą CDO24 na stronie 
internetowej www.cdo24.pl.

Komunikat

Tomasz Kosterka
CDO24

Wyrazy najgłębszego współczucia 
z powodu śmierci

MAMY
Naszego Kolegi

Kazimierza Zachnika, nieżyjącego członka 
Prezydium Zarządu Regionu

Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Rodzinie i Bliskim

składają 
przyjaciele z Terenowej Sekcji Problemowej 
NSZZ Solidarność Powiatu Tarnogórskiego 
i z biura terenowego w Tarnowskich Górach

KONFERENCJA

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY
W PROCESIE POPRAWY 

WARUNKÓW PRACY NA ŚLĄSKU
12 czerwca 2015 (piątek)

siedziba Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność

Katowice, ul. Floriana 7

Gość Honorowy: Beata Marynowska, Okręgowy Inspektor 
Pracy w Katowicach

Część I: 65-rocznica społecznego nadzoru nad 
warunkami pracy w Polsce
10:00-10:25 – Tradycja i historia społecznego nadzoru nad 
warunkami pracy na Śląsku – Roman Adler, OIP Katowice

10:25-11:40 – Szanse i zagrożenia społecznej inspekcji 
pracy 
– Jerzy Hamróz, OIP Katowice
– dr Krzysztof Hus, Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność
– Mirosław Nowak, ArcelorMittal Poland S.A., Dąbrowa 
Górnicza
– Zbigniew Judasz, Tauron Ciepło, Katowice

11:40-12:10 – Przerwa

Część II: Praktyczne aspekty funkcjonowania SIP
12:10-12:35 – Rola Społecznej Inspekcji Pracy w prewencji 
zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy – dr Mateusz 
Warchał, Nextmen Katowice

12:35-13:00 – Udział społecznych inspektorów pracy w 
badaniu przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy 
oraz działaniach prewencyjnych – Zbigniew Latacz, OIP 
Katowice

13:00-13:25 – Współpraca związków zawodowych z 
Państwową Inspekcją Pracy – dr Krzysztof Hus, Zarząd 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność 

13:25-14:25 – Społeczna Inspekcja Pracy – sukcesy i 
dobre praktyki
– Katarzyna Jureczko, Zespół Wojewódzkich Przychodni 
Specjalistycznych, Katowice
– Jerzy Bobrowski, ISD Huta, Częstochowa
– Dariusz Drynda, TurboCare Poland S.A., Lubliniec 
– Grzegorz Gocek i Aleksander Rosner, Cooper Standard 
Automotive Polska, Bielsko-Biała
– Zdzisław Pyka, PG Silesia, Czechowice-Dziedzice

14:25-14:30 – Zakończenie konferencji

Organizatorami konferencji są Zarządy Regionów 
NSZZ Solidarność: Śląsko-Dąbrowski, Podbeskidzie i Częstochowa



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

KATOWICE 28.05-2.06.2015 |  Nr 21/2015  www.solidarnosckatowice.pl8
WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» ZMIENIAJĄ SIĘ UPODOBANIA 
KULINARNE POLAKÓW. Budyń 
okazał się być popularniejszy od bigosu. 
Nie dziwota. Do ciasteczek zdecydo-
wanie bardziej pasuje budyń niż bigos 
hultajski. Mimo że ze słodyczy najbar-
dziej smakują nam salceson i śledzie, 
to my też w tych wyborach postawi-
liśmy na budyń i liczymy, że jesienią 
zatriumfują ciasteczka, ostatecznie 
kończąc przydługą erę ośmiorniczek 
i innych policzków wołowych.

» JAK WYCZYTALIŚMY W INTER-
NETACH koalicja miłośników frykasów, 
czyli grupa próbująca utrzymać władzę 
powołała policję kulinarno-wyborczą. 
Jej zadaniem jest wytropienie i ukaranie 
internautów, którzy w niedzielę poda-
wali na portalach społecznościowych 
ceny budyniu, bigosu, podwawelskiej 
i myśliwskiej. Podobno złamali w ten 
sposób ciszę wyborczą. Jako miłośnicy 
praworządności uprzejmie donosimy, że 
znamy wszystkie te potrawy i naszym 
zdaniem najtrudniej utrzymać ciszę 
po bigosie. 

» TAKA SYTUACJA. KILKULETNIA 
POCIECHA Podróżnego wspólnie z tatą 
oglądała wieczór wyborczy w telewizji. 
Po ogłoszeniu wyników dziecko zadaje 
pytanie: „To kim będzie teraz Bronisław 
Komorowski? Będzie nikim!?” Uwiel-
biamy dziecięce pytania, które zawierają 
w sobie prostą i jasną odpowiedź. 

» Z ZACIEKAWIENIEM OBSER-
WUJEMY SKUTKI WSTRZĄSU, jaki 
nastąpił w establishmencie po porażce 
ich dania głównego. Część dziewczyn 
i chłopców pełowców twierdzi, że to 
nie Platforma przegrała, tylko Bronek 
i jego sztab kucharzy. Inni utrzymują, 
że Bronek padł ofi arą bezprzykładnej 
kampanii nienawiści. Tak utrzymuje 
między innymi jedna z twarzy polityki 
miłości, przesympatyczny pan Stefan, 
pieszczotliwie nazwany Niesiołem.

»  NAWIASEM MÓWIĄC,  OD 
DŁUGIEGO CZASU podejrzewa-
liśmy, że Stefan Niesiołowski słyszy 
jakieś głosy. Po niedzielnych wyborach 
sam się do tego przyznał. – Do mnie 
dzwonili ludzie i płakali, pytali, co z 
nami teraz będzie – wyznał ten polityk 
empatii i miłości. Nie wiemy, co im 
odpowiedział Stefan. Może i słyszy 
głosy, ale jeszcze z nimi nie rozmawia.

» GŁOSOM RADZIMY, ŻEBY DZWO-
NIŁY DO BRONKA, a nie do Stefana. 
Bronek zawsze ma w zanadrzu jakąś 

dobrą radę. Powie np. „Jak to, co z 
wami teraz będzie? Zmienicie pracę, 
weźmiecie kredyt...”

» POLITYCY LSD, KTÓRZY KULI-
NARNY KONKURS koncertowo 
przerżnęli w pierwszej turze, serwując 
niedojrzałego ogórka, już nieco ochło-
nęli. Wiadomo, łatwiej skrytykować 
cudze danie niż samemu przyrządzić 
coś jadalnego. Niemniej musimy przy-
znać, że dziewczyny i chłopaki z LSD 
w dziedzinie krytyki kulinarnej są 
niezłymi zawodnikami. Szczególnie 
nam się spodobał miłośnik koloro-
wych sweterków o nazwisku Czarzasty. 
Podczas telewizyjnej pogaduchy 
wygarnął pełowcom, że w arogancji 
i bucie osiągnęli Himalaje. I dał im 
radę, do której się przyłączamy: „panu 
Nałęczowi i Szejnfeldowi chciałem 
powiedzieć: skorzystajcie z rady pani 
Komorowskiej, emigracja jest szansą!

» LIDER LUDOWCÓW, POLSKI FRED 
FLINSTONE, czyli niezapomniany 
Janusz Piechociński po raz kolejny w 
brawurowy sposób zademonstrował 
swój intelekt, wybitne zdolności 
oratorskie, głęboką przenikliwość 
polityczną oraz niespotykaną skrom-
ność. Dziennikarz Rzepy rozmawiając 
z Flinstonem, przejęzyczył się i zwrócił 
do niego per: „panie prezydencie”. 
„W 2020 roku będzie się mógł pan 
tak do mnie zwracać” – odrzekł Fred. 
Przyszło nam na myśl, że to w sumie 

nie całkowicie nieprawdopodobne, 
tyle że w przybytku, w którym do 
Janusza będą się zwracać per „panie 
prezydencie”, stanowisko Napoleona 
będzie już zajęte przez Niesiołowskiego 
i kilku innych pensjonariuszy.

» A NA KONIEC CIEKAWOSTKA 
NAPRAWDĘ SMACZNA, za którą 
dziękujemy wiernym czytelnikom 
naszej rubryki. Otóż w centrali najwięk-
szego niegdyś koncernu węglowego w 
Europie grasuje podobno demoniczna 
kobieta bez majtek. Mało tego, że 
wprowadza w konfuzję podwładnych 
swą awersją do noszenia bielizny, to 
w dodatku szydzi z życia intymnego 
starszych pracowników, a także zaczaja 
się w damskich oraz w męskich (sic!) 
ubikacjach sprawdzając, co robią 
tam jej podwładni, ogólnie Sodoma 
i Gomora. Pamiętacie słynną kwestię 
z „Seksmisji”? Niezły macie burdel w 
tej kompanii, siostry;)

» ŻEBY BYŁO JASNE. TO NIE JEST 
NASZA CHORA WYOBRAŹNIA. 
To część zarzutów wobec jednej z 
dyrektorek górniczej spółki, które w 
formie pisemnej pracownicy przeka-
zali do inspekcji pracy z gorącą prośbą 
o natychmiastową interwencję w 
tej nietypowej sprawie. Będziemy z 
niecierpliwością oczekiwać na infor-
macje, czy zarzutami wobec pani bez 
majtek zajął się inspektor PIP;)

PODRÓŻNY&GOSPODZKI

Foto: fb.com
/hipsterski.m
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– Żona ma urodziny, a nie wiem, 
jaki jej dać prezent.
– Może przyjdź do domu trzeźwy?
– Nie przesadzajmy, to nie jest 
okrągła rocznica.

***
Rozmawia dwóch sąsiadów na wsi:
– Słyszałeś, co Stasiek ostatnio 
zrobił?
– No co?
– Po pijaku wyskoczył z łapami 
do naszego drwala.
– Do tego dwumetrowego gościa, 
który ścina drzewa jednym uderze-
niem siekiery?
– No tak.
– Co on, porąbany?!
– No, teraz tak.

***
– No, córeczko, pokażmy, jak się 
ładnie nauczyłaś nazw miesięcy:
– Sty...?
– Czeń!
– Lu...?
– Ty!
– A dalej sama!
– Rzec, cień, aj, wiec, piec, pień, 
sień, nik, pad i dzień!

***
– Jak się pan nazywa?
– Wasilij Wasilijewicz Wasilew.
– Ma pan dzieci?
– Tak. Syna Wasilija i córkę Wasilię.
– A jakieś zwierzaki?
– Kota, Waśkę.
– Przykro mi, ale nie możemy 
pana zatrudnić na stanowisku 
dyrektora kreatywnego.

***
Pewien żonaty facet przez kilka lat 
miał kochankę, Włoszkę. Pewnej 
nocy oświadczyła mu, że jest w 
ciąży. On, nie chcąc zrujnować 
swojej reputacji i małżeństwa, 
dał jej sporą sumę pieniędzy, 
aby wyjechała do Włoch i tam 
urodziła dziecko, aby uniknąć 
skandalu. Zaproponował również 
płacenie alimentów do 18. roku 
życia na dziecko. Ona się zgodziła, 
ale spytała:
– Jak mam przesłać ci wiadomość, 
kiedy dziecko się urodzi?
– Aby utrzymać wszystko w sekrecie, 
wyślij mi pocztówkę na mój adres 
domowy, z jednym tylko słowem: 
„spaghetti”, wtenczas zacznę słać 
ci alimenty na utrzymanie dziecka.
I wyjechała. Po około 9 miesiącach 
facet wieczorem wraca do domu 
z pracy, a tu żona mówi:
– Dostałeś jakąś bardzo dziwną 
kartkę pocztową, nic nie rozumiem 
co to za kartka.

Maż na to:
– Daj mi tę kartkę, zobaczę co to?
Żona dała mężowi kartkę bacznie 
go obserwując. Mąż zaczął czytać 
pocztówkę, zbladł jak ściana i... 
zemdlał. Na kartce było napisane:
„Spaghetti, spaghetti, spaghetti, 
spaghetti, spaghetti. Trzy porcje 
z kulkami mięsnymi, dwie bez. 
Wyślij więcej sosu!”

***
Żona dzwoni do męża:
– Kochanie, gdzie jesteś?
– Na polowaniu…
– A kto tam tak głośno dyszy?
– Niedźwiedź…
– A czemu dyszy?
– Bo jest ranny, postrzeliłem go…
– A dlaczego on dyszy damskim 
głosem?!
– Nie wiem... Jestem myśliwym, 
a nie weterynarzem…

***
Mąż telefonuje z polowania do 
domu:
– Kochanie, będę za dwie godziny 
w domu.
– A jak tam łowy?
– Przez miesiąc nie będziemy 
kupować mięsa.
– A co upolowałeś? Jelenia?
– Nie.
– Dzika?
– Nie.
– To co?
– Przepiłem całą pensję…

***
Wpada niemiecka mysz do baru 
siada na stołku i się wydziera 
do barmana:
– Kufel piwa proszę!!!
– Mogę ci nalać, ale pod barem 
śpi kot – rzecze barman, polerując 
kieliszki...
– To poproszę pół kufelka i znikam 
– wyszeptała wystraszona mysz.
Wpada francuska mysz do baru, 
siada na stołku i się wydziera do 
barmana:
– Lampkę wina proszę!!!
– Mogę ci nalać, ale pod barem 
śpi kot – rzecze barman, polerując 
kieliszki...
– To poproszę pól lampeczki i 
znikam – wyszeptała wystra-
szona mysz.
Wpada polska mysz do baru siada 
na stołku i się wydziera do barmana:
– Setkę wódki proszę!!!
– Mogę ci nalać, ale pod barem 
śpi kot – rzecze barman, polerując 
kieliszki...
– Hmm... to jeszcze 2 sety i możesz 
budzić tego leszcza!!!

ROZBAWIŁO nas to

Reklama


