
35
lat temu w kopalni Piast 
rozpoczął się najdłuższy 

podziemny strajk 
w stanie wojennym.
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Izabela Będkowska: Pracodawca 
powiedział, że nie planuje podwyżek 
dla pracowników ani w tym, ani w 
kolejnych latach. » STRONA 3

Janusz „Yanina” Iwański: To nie będzie 
akademia wspominkowa. To będzie 
bardzo ostre wydarzenie, które ma 
wywołać refl eksję. » STRONA 5

W 
uroczystościach 
obok opozy-
cjonistów in-
ternowanych  
i represjono-

wanych w stanie wojennym 
uczestniczyli m.in. przewod-
niczący NSZZ Solidarność Piotr 
Duda, wojewoda śląski Jarosław 
Wieczorek, samorządowcy oraz 
delegacje i poczty sztandarowe 
Solidarności z zakładów pracy 
z Górnego Śląska i Zagłębia 
Dąbrowskiego. Pod krzyżem 
upamiętniających internowa-
nych uczestnicy obchodów 
złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Dominik Kolorz, przewod-
niczący śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności podkreślił podczas 
uroczystości potrzebę ciągłego 
przypominania prawdy o wyda-
rzeniach sprzed 35 lat. – Dzisiaj 
słyszymy opowieści, że stan 
wojenny był „kulturalny”, że 
na kopalni Wujek były jakieś 
tam „zamieszki”. Jeśli tej prawdy 
nie będziemy uczyć za kilka 
lat będą opowiadać, że wy 
tutaj w ośrodku internowania 
w Zabrzu Zaborzu byliście w 
sanatorium, że mieliście długie, 
dobrze płatne urlopy – mówił 
szef śląsko-dąbrowskiej „S”. 

Zwyczajna sprawiedliwość
Przewodniczący przekazał 
uczestnikom uroczystości 
informację, że 13 grudnia w 
wyniku wniosku NSZZ Solidar-
ność rozpoczęła się procedura 
pozbawienia stopni general-
skich autorów stanu wojen-
nego Wojciecha Jaruzelskiego 
i Czesława Kiszczaka. Dominik 
Kolorz odniósł się również do 
tzw. ustawy dezubekizacyjnej. 
– To zwyczajna sprawiedliwość, 
że wasi oprawcy, którzy przez 
lata dostawali wielokrotnie 
wyższe emerytury od was 
wreszcie zobaczą, jak żyje 
się za zwyczajną emeryturę 
w Polsce – podkreślił Kolorz. 

To obowiązek państwa
O potrzebie zadośćuczynienia 
internowanym i represjono-
wanym działaczom antyko-

munistycznym z lat 80-tych, 
mówił w Zabrzu Zaborzu 
Andrzej Rozpłochowski, legen-
darny przywódca strajku w 
Hucie Katowice w 1980 roku 
i przewodniczący powołanej 
w sierpniu tego roku Śląskiej 
Rady Konsultacyjnej do spraw 
działaczy opozycji antykomu-
nistycznej i osób represjonowa-
nych z powodów politycznych. 
– Internowani oraz inne osoby 
represjonowane to byli ludzie, 
którzy dla ratowania Polski z 
własnej woli ryzykowali utratę 
wolności, zdrowia a nawet 
życia. Jest aktem elementarnej 
sprawiedliwości, aby mieli 
zapewnione nie tylko odzna-
czenia i słowa uznania, ale 
również godne warunki życia. 
To jest obowiązek państwa. Jak 
długo tego nie ma, tak długo 
do młodego pokolenia idzie 

sygnał, że patriotyzm i poświę-
cenie nie popłaca – mówił 
Andrzej Rozpłochowski.

Uroczystości w Zabrzu 
Zaborzu rozpoczęła koncelebro-
wana msza święta pod przewod-
nictwem biskupa gliwickiego 
Jana Kopca w kościele pw. św 
Jadwigi. Homilię wygłosił 
kapelan śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności ks. prałat Stani-
sław Puchała.

Obóz internowania w 
Zabrzu Zaborzu mieszczący 
się nieopodal kościoła pw. św 
Jadwigi był największym tego 
typu ośrodkiem odosobnienia 
na Śląsku. Przez rok istnienia 
obozu przewinęło się przez 
niego kilkaset osób. Byli to 
głównie działacze opozycji 
ze Śląska i Zagłębia Dąbrow-
skiego, a także z dawnego woj. 
częstochowskiego.

Tablica na domu Ludwiczaka
13 grudnia w miejscu zamiesz-
kania przewodniczącego Soli-
darności w kopalni Wujek w 
1981 roku Jana Ludwiczaka 
odsłonięto tablicę upamięt-
niającą jego zatrzymanie przez 
milicję, które było bezpośrednią 
przyczyną rozpoczęcia strajku 
na Wujku. Tablica zawisła na 
ścianie bloku przy ul. Wincen-
tego Pola w Katowicach, gdzie 
Jan Ludwiczak mieszka do dziś.

W nocy z 12 na 13 grudnia 
1981 roku milicjanci przyszli 
po Jana Ludwiczaka ok. godz. 
23.30. Przewodniczący nie 
wpuścił funkcjonariuszy do 
mieszkania. Zatrzasnął drzwi i 
przez zakładowy telefon poin-
formował kolegów z kopalni, 
o tym co się dzieje. Funkcjona-
riusze wycofali się, ale tylko po 
to, żeby wezwać posiłki. Chwilę 

później czterech górników, 
którzy przyszli Ludwiczakowi 
z pomocą, zostało dotkliwie 
pobitych. Następnie mili-
cjanci wyważyli drzwi do 
mieszkania i wyprowadzili 
przewodniczącego skutego 
w kajdankach. Wieść o tym 
wydarzeniu szybko obiegła 
kopalnię. Górnicy przerwali 
pracę, domagając się uwol-
nienia Ludwiczaka. 

Uroczystości na Wujku i Piaście
14 grudnia rozpoczną się 
dwudniowe uroczystości 
upamiętniające strajk górników 
kopalni Piast w Bieruniu z 
1981 roku. Trwający 14 dni 
podziemny protest górników 
z Piasta był najdłuższym straj-
kiem stanu wojennego. Z kolei 
16 grudnia odbędą się uroczy-
stości związane z 35. rocznicą 

pacyfi kacji kopalni Wujek, gdzie 
od milicyjnych kul zginęło 9 
górników. Obchody rozpocznie 
o godz. 16.00 msza w kościele 
Podwyższenia Krzyża Św w 
Katowicach. Po nabożeństwie 
uczestnicy uroczystości przejdą 
pod Krzyż Pomnik przy kopalni 
Wujek, gdzie odbędzie się 
apel poległych oraz składanie 
wieńców i kwiatów. Udział w 
uroczystościach zapowiedział 
prezydent RP Andrzej Duda. 

Dzień później, 17 grudnia 
o godz. 17.30 w Międzynaro-
dowym Centrum Kongresowym 
w Katowicach odbędzie się 
koncert „Pamiętamy”. Podczas 
koncertu wystąpią m.in. Anna 
Rusowicz, Paweł Kukiz, Janusz 
„Yanina” Iwański&Y-Band, Jan 
Trebunia-Tutka oraz Tadek 
Polkowski i jego goście. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Uroczystości w Zabrzu Zaborzu 13 grudnia rozpoczęły regionalne obchody 35. rocznicy wprowadzenia 
stanu wojennego. Ich uczestnicy mówili o potrzebie pielęgnowania pamięci i głoszenia prawdy o tragicznych 
wydarzeniach z grudnia 1981 roku. 

OBCHODY UPAMIĘTNIAJĄCE 
OFIARY STANU WOJENNEGO

Foto: TŚD
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C
złowiek uczy się całe życie, a i tak 
mało wie. I nie chodzi o to, że im 
więcej się nauczy, tym większą 

ma świadomość własnej niewiedzy. Nie 
o Sokratesie zamierzam pisać. Ani o tym 
nieżyjącym od pięciu lat brazylijskim 
piłkarzu i lekarzu, ani o tym starożytnym 
greckim fi lozofi e. Rzecz dotyczy zagad-
nienia związanego z nabyciem drzwi drogą 
kupna w sklepie z drzwiami. 

Pamiętacie skecz Kabaretu Moralnego 
Niepokoju traktujący o tej nurtującej wielu 
nabywców mieszkań czy właścicieli pory-
wających się na remont kwestii. Drzwi są 
przeróżne, jasne i ciemne, z szybką i bez, 
takie i owakie. Gdy już po wielu trudach, 
sporach i machnięciu ręką na wybór 
matki, żony czy kochanki mówicie: o, 
takie byśmy wzięli, to wtedy zaczynają się 
schody, bo sprzedawca zadaje fundamen-
talne pytanie: – Prawe czy lewe? Pytacie 
w myślach, o co mu chodzi i drżycie, żeby 
się nie skompromitować. 

Dorosły facet, co to z niejednego pieca 
chleb jadł, niejeden kieliszek przechylił 
i wychylił, chłop jak dąb, posiadacz 
dyplomu ukończenia, a tu taki wstyd. 
Nie rozróżnia drzwi prawych od lewych. 
Co gorsza nie wie, jak znaleźć różnicę 
dzielącą te dwa rodzaje drzwi. Może od 
klamki to zależy, a może od zawiasów, 
ale to też nic wyjaśnia, bo położenie 
klamki zależy od tego, z której strony 
drzwi stoisz. Raz klamka po lewej, raz 
po prawej. Dobrze, że nie pośrodku, 
ale mimo wszystko wciąż wiem, że nic 
nie wiem. – Sokrates wygłosił swoją 
słynną sentencję, gdy kupował drzwi? 
– przemyka przez myśl. Mam dziwne 
wrażenie, że wszyscy wiedzą i potrafi ą 
rozróżnić, tylko ty, baranie, nie. Wstyd 
zapytać, więc trzeba „wyguglać”. Jest!!! 
Gdy zawiasy masz po prawej stronie to 
drzwi są prawe, lewe wtedy, gdy zawiasy 
nadal po lewej. Nadal mam jednak wątpli-
wości, bo przecież gdy klamka jest po 
prawej, to zawiasy po lewej i odwrotnie. 

„Guglam” dalej i jest. W końcu chyba 
wiem. Trzeba drzwi pociągnąć do siebie. 
Broń Boże popchnąć. Pociągnąć i wtedy 
dopiero popatrzeć na zawiasy. Po prawej 
to drzwi prawe. Po lewej to drzwi lewe. 
Gdybyś zamiast pociągnięcia popchnął, 
to zawiasy po lewej mówią, że drzwi są 
prawe, a zawiasy po prawej mówią, że 
drzwi jak najbardziej lewe.

Wielu z Was pomyśli, że piszę to wszystko 
dlatego, bo nie miałem pomysłu na 
felieton i pompuję tekst o niczym w celu 
uzyskania wierszówki. To szkalująca moje 
dobre imię nieprawda. Nikt z Was nawet 
by się nie zająknął sam przed sobą, a ja 
urbi et orbi ogłosiłem, że nie wiedziałem, 
jak rozróżnić drzwi prawe od lewych. 
Po drugie podzieliłem się informacjami, 
jak ten problem rozwiązać. Jeśli jesteście 
tacy mądrzy, to proszę odpowiedzieć na 
pytanie, jakie ugrupowania plasują się 
na lewej, jakie na prawej stronie polskiej 
sceny politycznej. I co? Gdzie klamka, 
gdzie zawiasy? Pchnąć, czy pociągnąć? A 
może to jednak są drzwi obrotowe? A jeśli 
tak, to pokażcie mi fi lozofa, który wpadł 
na pomysł, aby coś takiego zamontować 
w zwykłym, polskim mieszkaniu. 

JEDEN Z DRUGĄ:)

CHODZI O TO zwłaszcza...
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Dorosły facet, posiadacz dyplomu 
ukończenia, a tu taki wstyd. 
Nie rozróżnia drzwi prawych 
od lewych. Co gorsza nie wie, 
jak znaleźć różnicę dzielącą 
te dwa rodzaje drzwi.

KRÓTKO

„S” w IPN w Katowicach
» W KATOWICKIM ODDZIALE INSTYTUTU 
PAMIĘCI NARODOWEJ powstała Solidarność. – Do 
tej pory, jako pracownicy IPN nie mogliśmy zrzeszać 
się w związki zawodowe. Takie prawo uzyskaliśmy 
dopiero po kwietniowej nowelizacji ustawy o Instytucie 
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu. Postanowiliśmy z niego 
skorzystać – mówi Monika Kobylańska, przewodnicząca 
Solidarności w katowickim oddziale IPN. 
Zaznacza, że dla pracowników IPN założenie 
Solidarności ma szczególne znaczenie. – Jako Instytut 
Pamięci Narodowej zajmujemy się upamiętnianiem 
historii NSZZ Solidarność. Od wielu lat przekazujemy 
informacje o działalności członków Solidarności. 
Teraz sami możemy do tego związku należeć – dodaje 
Kobylańska.
Zaznacza, że założenie Solidarności w katowickim 
oddziale IPN nie ma jedynie wymiaru ideowego. 
Związkowcy chcieliby mieć wpływ na sprawy 
pracownicze. – IPN jest instytucją budżetową, więc 
podobnie jak wielu innych pracowników budżetówki, 
przez wiele lat nie mieliśmy podwyżek wynagrodzeń. 
Oprócz wzrostu płac zamierzamy rozmawiać z 
pracodawcą o zmianach w regulaminie zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych. Chcielibyśmy, aby 
środki z funduszu były wydatkowane w inny sposób. 
Mamy wiele pomysłów i liczymy na to, że uda nam się 
je zrealizować – zapowiada przewodnicząca.
W Oddziale IPN w Katowicach zatrudnionych jest 140 
pracowników. Od kilku miesięcy Solidarność działa 
także w IPN we Wrocławiu.

Branża motoryzacyjna 
czeka na program
» REGIONALNA SEKCJA PRZEMYSŁU 
MOTORYZACYJNEGO NSZZ Solidarność Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego domaga się od rządu 
szybkiej realizacji zapisów „Porozumienia na rzecz 
zintegrowanej polityki województwa śląskiego”, w 
szczególności zawartych w nim rozwiązań dla branży 
motoryzacyjnej.
W przyjętym w tej sprawie stanowisku związkowcy 
podkreślili, że odbudowa przemysłu jest jednym z 
najważniejszych postulatów NSZZ Solidarność. – Z 
wielkimi nadziejami czekamy na realizację projektu 
budowy polskiej fabryki autobusów elektrycznych, 
a w przyszłości polskich zakładów produkujących 
elektryczne samochody. To może być potężny impuls 
nie tylko dla branży motoryzacyjnej, ale całej polskiej 
gospodarki. To szansa na stworzenie tysięcy miejsc 
pracy w zakładach wykorzystujących innowacyjne, 
rodzinne technologie przemysłowe – napisali w 
stanowisku związkowcy z RSPM. Zwrócili także uwagę, 
że optymalną lokalizacją dla zakładów produkcyjnych 
tej nowej branży jest województwo śląskie. – Mamy ku 
temu potencjał, wiedzę i doświadczenie, mamy rzesze 
dobrych fachowców, którzy mogliby kształcić załogi 
nowych zakładów. Wydaje się naturalne, że to właśnie 
w naszym regionie powinno bić serce rządowego 
projektu E-mobilności – podkreślono w dokumencie.
„Porozumienie na rzecz zintegrowanej polityki 
rozwoju województwa śląskiego” jest programem 
reindustrializacji i wszechstronnego rozwoju regionu. 
14 września 2016 roku dokument przyjęła 
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach 
i w formie rekomendacji przekazała Radzie Ministrów. 

AGA

INNI napisali

Drogie wyjazdy 
europosłów

P
onad stuosobowa grupa unijnych 
urzędników weźmie udział w pięcio-
dniowej wyprawie do Kenii. Koszt 

wyprawy sięga blisko miliona euro – podał 
Onet, powołując się na portal www.politico.
eu. W planach wyjazdu znajdują się m.in. 
warsztaty na temat kenijskiego sektora 
ogrodniczego, obiad z młodzieżą i wizyta w 
szpitalu na przedmieściach stolicy tego kraju.

17 grudnia 136 urzędników unijnych 
– eurodeputowani oraz ich tłumacze 
polecą do Nairobi na posiedzenie zgro-
madzenia parlamentarnego członków 
Unii i grupy państw AKP. Jest to grupa 
zrzeszająca 79 krajów z Afryki, Karaibów 
i Pacyfi ku. Spotkanie AKP-EU ma na celu 
promowanie oraz wspieranie współpracy 
i rozwoju Północy i Południa.

We wrześniu ponad 40 europosłów 
przez trzy dni wspierało rozwój północnej 
i południowej półkuli na podobnym 
spotkaniu w Urugwaju, co kosztowało 
UE ponad pół miliona euro. Natomiast w 
zeszłym roku współpracę Północ Południe 
zacieśniano na wyspie Fidżi.

Egzotyczne podróże urzędników z 
Brukseli są coraz bardziej kosztowne i 
bierze w nich udział coraz więcej osób, 
ale zrezygnować z nich nie można, bo 
wynikają z podpisanych porozumień. 
Tak przynajmniej twierdzą europosłowie.

Francuzi uderzają 
w transportowców

O
d 1 stycznia zagraniczne firmy 
wykonujące przewozy nad Sekwaną 
będą musiały zgłaszać pracowników 

przez internet. I płacić za to nawet po 50 
euro od osoby – napisał forsal.pl.

Obowiązek zgłaszania kierowców fran-
cuskim urzędnikom wynika z obowiązu-
jącej od lipca ustawy Loi Macron. Zgodnie 
z rozporządzeniem do ustawy zarówno 
zaświadczenia o oddelegowaniu kierowców, 
jak i zgłoszone oddelegowania mają być 
zgłaszane francuskiemu ministerstwu pracy 
za pomocą platformy SIPSI. Platforma już 
działa, ale kierowcy od nowego roku będą 
musieli z niej korzystać obowiązkowo. 
Obowiązek ten nie obejmie pracowników 
innych branż.

Forsal.pl przytoczył wypowiedź Macieja 
Wrońskiego z organizacji Transport i Logi-
styka Polska, który stwierdził, że wpro-
wadzenie takiej opłaty nie spowoduje 
bankructwa fi rm, ale będzie się wiązało z 
dodatkowymi kosztami, które pogorszą i 
tak już trudną sytuację związaną z reali-
zowaniem przewozu w tamtym kierunku. 
Zaznaczył także, że podobne rozwiązania 
mogą wprowadzić inne kraje UE, np. Niemcy.

Zgodnie z ustawą Macrona obowiązek 
zgłaszania kierowców nie dotyczy tylko 
sytuacji, w których kierowca przejeżdża 
przez Francję tranzytem.

Nie dla „polityki 
prezentowej”

S
zef resortu rolnictwa Filipin Emma-
nuel Piñol odda zegarek wart 10 tys. 
dolarów, bo jak podkreślił na Facebooku, 

nie godzi się na „politykę prezentową”
– napisała gazeta.pl. Kartkę z napisem „Nie 
dla polityki prezentowej” wywiesił także 
na drzwiach do swojego gabinetu.

Kosztowny prezent Emmanuel Piñol 
otrzymał podczas kolacji, w której brali 
udział także inni członkowie rządu oraz 
przedstawiciele dużej firmy rolniczej. 
Urzędnik zdecydował, że „niezobowią-
zujący” podarunek odda właścicielowi, 
ponieważ uczciwość jest ważną cechą 
przy sprawowaniu publicznego urzędu. 
Uzasadniając swoją decyzję podkreślił, 
że wymienianie się drobiazgami podczas 
ofi cjalnych spotkań, zwłaszcza podczas 
rozmów z urzędnikami, jest tradycją, 
ale gdy zobaczył swój prezent, omal 
nie spadł z krzesła. Zaznaczył także, że 
przyjęcie tak drogiego podarunku jest 
niezgodne z prawem. – Wiem, że to okres 
świąteczny, ale my, urzędnicy, musimy 
być bardzo uważni na to, jakie prezenty 
przyjmujemy i od kogo. Wesołych Świąt 
i niech Bóg Wam wszystkim błogosławi 
– powiedział. Żartobliwie dodał, że ma już 
jednego rolexa, którego dostał 20 lat temu 
od przyjaciela, ale zegarek ciągle się psuje.

OPRAC. AGA

Komunikat

UWAGA
Drodzy Czytelnicy, informujemy, 
że następny numer Tygodnika 
ukaże się w środę 21 grudnia.

Redakcja TŚD



S
ytuacja w kopalniach 
Krupiński i Makoszowy 
była tematem obrad 
Krajowej Sekcji Górni-
ctwa Węgla Kamiennego 

NSZZ Solidarność, które odbyły 
się 12 grudnia. Przewodniczący 
organizacji związkowych dzia-
łających w tych kopalniach 
przedstawili wyniki sondaży 
przeprowadzonych wśród załóg 
w ubiegłym tygodniu. – Narasta 
niezadowolenie wśród załóg 
górniczych, zniecierpliwienie 
i lęk o przyszłość własnych 
zakładów. Wszystko się może 
zdarzyć – powiedział po zakoń-
czeniu obrad Jarosław Grzesik, 
szef górniczej Solidarności. 

Jak podkreślił Artur Banisz, 
przewodniczący Solidarności 
w kopalni Makoszowy decyzję 
o ewentualnym rozpoczęciu 
akcji protestacyjnych w obronie 
kopalni podejmą sami pracow-
nicy. Nie wskazał jednak, kiedy 
dokładnie to nastąpi. W prze-
prowadzonym w ubiegłym 
tygodniu sondażu większość 
pracowników stwierdziła, że 
chce dalej pracować w Mako-
szowach i nie chce przenosić się 
kopalń należących do Polskiej 
Grupy Górniczej i Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej. W głosowaniu 
wzięło udział 84 proc. załogi. 
98 proc. uczestników sondażu 
opowiedziała się za pozosta-
niem w kopalni Makoszowy. 

Sondaż wśród pracowników 
kopalni rozpoczął się w środę 7 
grudnia, zakończony został 9 
grudnia w piątek w godzinach 

popołudniowych. Równocześnie 
7 i 8 grudnia w zakładzie odby-
wały się masówki zorganizowane 
przez górnicze związki. 8 grudnia 
doszło także do protestu przed 
siedzibą dyrekcji kopalni. 

Pomoc dla kopalni Mako-
szowy będzie udzielana zgodnie 
z programem zaakceptowanym 

przez Komisję Europejską tylko 
do końca bieżącego roku. W 
ocenie związkowców jest to 
równoznaczne z likwidacją 
tego zakładu. 

Z kolei w sondażu przepro-
wadzonym 7 grudnia wśród 
załogi w kopalni Krupiński 
zdecydowana większość 

górników sprzeciwiła się prze-
kazaniu zakładu do Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń. – 90 
proc. załogi dało nam, jako 
organizacjom związkowym 
przyzwolenie na podjęcie 
działań w celu obrony miejsc 
pracy i pozostawienia kopalni 
Krupiński w strukturach JSW 

– powiedział Mieczysław 
Kościuk, przewodniczący Soli-
darności w kopalni Krupiński. 

14 grudnia w kopalni 
Krupiński przeprowadzone 
zostaną masówki, podczas 
których pracownicy podejmą 
decyzję w sprawie formy i 
daty rozpoczęcia ewentual-

nych akcji protestacyjnych 
w obronie kopalni.

Podczas obrad KSGWK 
12 grudnia zapadła decyzja, 
że władze górniczej Solidar-
ności zwrócą się do premier 
Beaty Szydło oraz do mini-
stra energii Krzysztofa Tchó-
rzewskiego o upublicznienie 
dokumentu notyfi kującego 
zgodę Komisji Europejskiej na 
pomoc publiczną dla polskich 
kopalń, bo do dzisiaj nikt tak 
naprawdę nie wie, do czego 
zobowiązał się polski rząd w 
zamian za zgodę Brukseli na 
fi nansową pomoc dla sektora 
górniczego. 13 grudnia szef 
górniczej Solidarności Jaro-
sław Grzesik skierował do 
premier i do szefa resortu 
energii odpowiednie pisma 
w tej sprawie. – Zobowiązania 
Rządu RP zawarte we wniosku 
notyfi kacyjnym skierowane do 
Komisji Europejskiej w żaden 
sposób nie zostały uzgodnione 
i skonsultowane ze stroną 
związkową – podkreślił w 
wystąpieniu do reprezen-
tantów rządu szef górniczej 
Solidarności. Zaznaczył też, 
że Krajowa Sekcja Górnictwa 
Węgla Kamiennego NSZZ 
Solidarność zdecydowanie 
sprzeciwia się przenoszeniu 
kopalń posiadających bogate 
zasoby węgla kamiennego do 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 

 W kopalni Krupiński pracuje 
ok. 2200 osób. Kopalnia Mako-
szowy zatrudnia ok. 1350 ludzi.

AGNIESZKA KONIECZNY, ŁK
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Większość załogi kopalni Krupiński nie chce, aby ich zakład trafi ł do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 
Górnicy z kopalni Makoszowy nie chcą się przenosić do innych kopalń Polskiej Grupy Górniczej i JSW. 
To wyniki sondażu, jaki w ubiegłym tygodniu przeprowadziły wśród załóg obu kopalń zakładowe organizacje związkowe.

Załogi zdecydują co dalej

Foto: commons.wikimedia.com/Pleple2000 & Przykuta

Pracownicy Gimplastu 
za strajkiem
Na początku przyszłego roku w spółce 
Gimplast w Sosnowcu rozpocznie się 
bezterminowy strajk okupacyjny 
– taką decyzję podjęła załoga fi rmy 
w referendum strajkowym. Pracow-
nicy domagają się podwyżek płac.

Referendum strajkowe zostało 
przeprowadzone 7 i 8 grudnia. W 
głosowaniu wzięło udział 110 pracow-
ników spośród 140-osobowej załogi. 
Za rozpoczęciem strajku opowie-
działo się 89 osób. – W Gimplaście 
podwyżek nie było od 9 lat. Wyna-
grodzenia rosły tylko wtedy, gdy 
rosła płaca minimalna i pracodawca 
nie miał wyjścia. Ludzie stwierdzili, 
że mają tego serdecznie dość – mówi 
Izabela Będkowska, przewodni-
cząca Międzyzakładowej Organizacji 
Związkowej NSZZ Solidarność Bitron 
Poland w Sosnowcu, która zasięgiem 
swojego działania obejmuje również 
spółkę Gimplast.

Rozmowy płacowe w Gimplaście 
trwały od początku roku. Solidar-
ność domaga się podniesienia płac w 
zakładzie o 150 zł ponad obowiązu-
jącą w danym roku płacę minimalną. 
Jak podkreśla Izabela Będkowska, 

pracodawca nie przystał na żadną z 
propozycji zgłaszanych przez związek. 
– Proponowaliśmy np., aby porozu-
mienie obejmowało dłuższy okres, 
tak aby podwyżki podzielić na dwa 
lata. Pracodawca nie zgadzał się abso-
lutnie na nic, a sam nie przedstawił 
żadnej propozycji. Powiedział, że nie 
planuje podwyżek dla pracowników 
ani w tym, ani w kolejnych latach. 
Te słowa przeważyły, że pracownicy 
podjęli decyzję o rozpoczęciu strajku 
– zaznacza przewodnicząca.

Strajk w Gimplaście będzie miał 
charakter bezterminowy i okupacyjny. 
Związkowcy nie chcą na razie podawać 
dokładnej daty jego rozpoczęcia. 
– Dzisiaj możemy powiedzieć tylko, 
że będzie to początek przyszłego roku. 
Strajk to ostateczność, ale wyczerpały 
się nam wszystkie inne możliwości. 
Liczymy, że pracodawca w końcu się 
ocknie i zrozumie, że to nie są żarty 
– mówi Będkowska.

Należąca do włoskiego kapitału 
spółka Gimplast produkuje podzespoły 
z tworzyw sztucznych dla przemysłu 
motoryzacyjnego i AGD.

ŁK

Program Dobrowolnych 
Odejść w Rafako
Ok. 200 pracowników ma doce-
lowo zostać objętych Programem 
Dobrowolnych Odejść, który 
został uruchomiony w spółce 
Rafako S.A. w Raciborzu. Stanowi 
to ok. 10 proc. załogi zakładu. 

Program Dobrowolnych Odejść 
w raciborskim zakładzie wystar-
tował 1 grudnia i potrwa do 
końca stycznia 2017 roku. – Jak 
przekazał nam zarząd, powodem 
wdrożenia programu jest koniecz-
ność dostosowania poziomu 
zatrudnienia do sytuacji na rynku 
i liczby zamówień. Przyjęliśmy 
do wiadomości treść regulaminu 
Programu Dobrowolnych Odejść 
a zgłoszone przez związek zawo-
dowy uwagi zostały przez zarząd 
zaakceptowane. Starsi pracow-
nicy naszego zakładu pamiętają 
zwolnienia grupowe z lat 90-tych, 
gdy pracę straciło 300 osób. Nie 
było wówczas żadnej dobrowol-
ności. Kierownicy układali listę 
do zwolnienia i nikt nie pytał 
pracowników o zdanie – mówi 
Wiesław Oleszowski, przewod-
niczący Solidarności w Rafako. 

Udział w programie jest całkowicie 
dobrowolny. Jest on skierowany 
przede wszystkim do pracowników, 
którzy nabyli uprawnienia do 
przejścia na emeryturę lub są w tzw. 
okresie przedemerytalnym. – Młodsi 
pracownicy również mogą zgłosić 
chęć przystąpienia do programu. 
Każdy wniosek będzie rozpatrywany 
indywidualnie przez pracodawcę 
– wskazuje szef zakładowej „S”.

Zgodnie z zapisami PDO pracow-
nikom, którzy zdecydują się do 
niego przystąpić, oprócz odprawy 
zagwarantowanej w ustawie o 
szczególnych zasadach rozwiązy-
wania z pracownikami stosunków 
pracy z przyczyn niedotyczących 
pracowników, przysługiwać będą 
dodatkowe rekompensaty fi nan-
sowe. Pracownicy mają do wyboru 
dwa warianty. Pierwszy z nich 
przewiduje wypłatę rekompensaty 
w 24 miesięcznych transzach w 
wysokości połowy wynagrodzenia 
danego pracownika. Drugi wariant 
zakłada jednorazową wypłatę w 
wysokości 6-krotności miesięcz-
nego wynagrodzenia pracownika. 

W programie zagwarantowano 
również wypłatę nagród jubileu-
szowych i odpraw emerytalnych 
pracownikom, którzy przystąpią 
do PDO, a uzyskaliby prawo do 
tych świadczeń najpóźniej do 31 
grudnia 2018 roku. – W pierw-
szej wersji dokumentu przedsta-
wionej przez zarząd, okres ten był 
krótszy i wynosił tylko 12 miesięcy. 
W trakcie negocjacji udało się go 
związkom zawodowym wydłużyć 
prawie do dwóch lat – tłumaczy 
przewodniczący. 

Kolejny zapis dokumentu 
dotyczy pomocy niefinanso-
wego wsparcia dla pracowników, 
którzy zdecydują się przystąpić 
do programu. – Chodzi m.in. 
o pomoc w poszukiwaniu nowego 
zatrudnienia, napisaniu CV czy 
wystawienie pracownikowi refe-
rencji przez pracodawcę – wyjaśnia 
Wiesław Oleszowski. 

Rafako S.A. w Raciborzu jest 
producentem kotłów i bloków 
energetycznych. Zakład zatrudnia 
ok. 2150 osób. 

KAR
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Nagrody za dobre 
wyniki fi rmy
» W ZWIĄZKU Z LEPSZYMI NIŻ 
ZAKŁADANO wynikami fi nansowymi 
fi rmy pracownicy ArcelorMittal Poland 
otrzymali nagrody w wysokości 351 zł 
brutto, a pracownicy Przedsiębiorstwa 
Usług Kolejowych Kolprem, świadczącego 
usługi dla AMP, po 330 zł brutto. Wypłata 
nagród zrealizowana została na mocy 
wynegocjowanych w obu spółkach przez 
związki zawodowe porozumień płacowych 
na 2016 rok.
W porozumieniach tych zapisano 
możliwość wypłaty nagrody dodatkowej 
uzależnionej od wyników ekonomicznych 
fi rmy. W AMP ustalono, że jeśli spółka 
osiągnie zakładany w biznesplanie 
wynik ekonomiczny za okres 10 miesięcy 
2016 roku, to pracownicy otrzymają 
nagrody w wysokości 300 zł brutto, a 
w przypadku przekroczenia założonego 
wyniku, nagrody będą odpowiednio 
wyższe, jednak nie więcej niż o 20 
proc. Jak informuje Lech Majchrzak, 
wiceprzewodniczący Solidarności w AMP, 
wynik spółki okazał się znacznie lepszy 
niż zakładał biznesplan. – Dlatego też 
pracodawca wypłacił ludziom wyższe 
nagrody po 351 zł brutto – podkreśla 
Lech Majchrzak. Lepsze niż założone w 
biznesplanie wyniki za 10 miesięcy 2016 
roku osiągnęła także spółka Kolprem. 
W tym przedsiębiorstwie nagroda 
dodatkowa wyniosła 330 zł brutto.
Pieniądze trafi ły na konta pracowników 
obu spółek 10 grudnia wraz z 
wynagrodzeniem za listopad.
W zakładach ArcelorMittal Poland 
w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, 
Świętochłowicach, Chorzowie i 
Krakowie zatrudnionych jest około 9000 
pracowników. W spółce Kolprem pracuje 
ponad 1000 osób.

Podwyżki 
w starostwie
» O 250 ZŁ BRUTTO WZROSNĄ OD
1 STYCZNIA płace zasadnicze wszystkich 
pracowników Starostwa Powiatowego 
w Tarnowskich Górach. Podwyżki 
wynagrodzeń gwarantuje im porozumienie, 
zawarte pomiędzy władzami starostwa a 
działającą w urzędzie międzyzakładową 
Solidarnością.
Porozumienie zakończyło spór zbiorowy w 
tarnogórskim starostwie trwający od lutego 
2015 roku. Spór miał podłoże płacowe. 
– Płace w starostwie od 2008 roku 
praktycznie stoją w miejscu. W 2013 
roku udało nam się wynegocjować 
jedynie niewielkie podwyżki w wysokości 
70 zł brutto. Zaakceptowaliśmy 
wówczas takie rozwiązanie z uwagi 
na trudną sytuację fi nansową powiatu 
tarnogórskiego – mówi Elżbieta Susek, 
przewodnicząca międzyzakładowej 
Solidarności Starostwa Powiatowego w 
Tarnowskich Górach.
Podczas negocjacji w ramach sporu 
zbiorowego, związkowcy uzasadniali 
m.in., że wzrost płac jest konieczny, ze 
względu na fakt, że z roku na rok coraz 
większa liczba pracowników rezygnuje 
z pracy w urzędzie z powodu niskich 
wynagrodzeń. – To właśnie te argumenty 
zaważyły na decyzji pracodawcy o 
podwyżkach w starostwie – podkreśla 
przewodnicząca.
Starostwo Powiatowe w Tarnowskich 
Górach zatrudnia 215 pracowników. Do 
Solidarności należy blisko 130 osób.

BEA
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C
o roku bożonarodzeniową 
premię dostają pracow-
nicy Oddziału EDF w 
Rybniku. 10 grudnia 
otrzymali dodatkowe 

500 zł brutto. – Pracownicy co roku 
otrzymują też świąteczne świad-
czenie z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych. W tym roku 
wyniesie ono 800 zł brutto – mówi 
Tadeusz Kukiełka, szef Solidarności 
w rybnickiej elektrowni należącej 
do Grupy EDF. 

W Magna Automotive w Dąbrowie 
Górniczej w tym roku po raz pierwszy 
wysokość świątecznej premii będzie 
uzależniona od stażu pracy. Pracow-
nicy zatrudnieni w spółce na dzień 
31 grudnia 2015 roku dostaną 700 
zł brutto. Dla osób, które podjęły 
pracę w I i II kwartale 2016 roku 
premie wynosić będą: 500 zł brutto 
i 350 zł brutto. 200 zł brutto dostaną 
pracownicy przyjęci do pracy 
w drugim półroczu 2016 roku. 
– Uzgodniliśmy z pracodawcą, że od 
tego roku wysokość premii będzie 
zróżnicowana. To sprawiedliwy 
podział, bo docenia doświadczo-
nych pracowników – podkreśla 
Andrzej Sobolewski, przewodniczący 
zakładowej Solidarności. 

Z kolei w gliwickiej spółce Izoerg 
wysokość premii uzależniona jest 
od kondycji ekonomicznej zakładu 
w danym roku. W tym roku każdy 
pracownik otrzymał na święta 
dodatkowe 300 zł brutto. – Zwykle 
w listopadzie zarząd przedstawia 
nam aktualną sytuację ekonomiczną 
firmy. Na tej podstawie razem 
uzgadniamy wysokość świątecznej 
premii – tłumaczy Weronika Mielnik, 
przewodnicząca związku w Izoregu.

O premię dla pracowników z 
okazji świąt Bożego Narodzenia co 
roku zabiegają też związkowcy z 

Huty Łabędy w Gliwicach. Efektem 
tegorocznych negocjacji z praco-
dawcą jest bonus dla pracowników 
huty w wysokości 1000 zł brutto. 
Jak zaznacza Czesław Ryś, szef 
międzyzakładowej Solidarności, 
związki zawodowe wynegocjowały 
również premie dla pracowników 
pozostałych spółek grupy kapita-
łowej Huta Łabędy. – W niektórych 
z nich ten bonus może być niższy 
niż 1000 zł brutto, bo ich wysokość 
jest zależna od wyników danej 
spółki – mówi Czesław Ryś.

Z bożonarodzeniowej premii, 
wynoszącej 1800 zł brutto, zado-

woleni są pracownicy tyskiej spółki 
Denso Thermal Systems Polska. 
– Mimo, że w tym roku mieliśmy dwa 
tygodnie przymusowego postoju, 
to podczas negocjacji zarząd zade-
klarował nam taką samą premię jak 
przed rokiem, po 1750 zł brutto, a 
potem podwyższył ją jeszcze o 50 
zł – informuje Mateusz Gruźla, szef 
związku w Denso. 

Dwutygodniowa przerwa 
produkcyjna niekorzystnie 
odbiła się na świątecznej premii 
w tyskim Fiat Chrysler Automotive 
Poland. Pracodawca poinformował  
związkowców, że bonus na święta 

wyniesie 1750 zł brutto, czyli będzie 
o 250 zł niższy niż przed rokiem. 
– Zarząd nie chciał nam udostępnić 
wyników spółki. Naszym zdaniem 
postój był dla niego pretekstem 
do obniżenia premii – podkreśla 
Wanda Stróżyk, przewodnicząca 
zakładowej Solidarności. 

W części zakładów pracownicy 
otrzymują świadczenia świąteczne w 
postaci bonów na zakupy w wybra-
nych sklepach. Tak jest np. w Hucie 
Bankowa. W tym roku pracownicy 
dąbrowskiej huty dostali bony o 
wartości od 300 do 350 zł. 

BEATA GAJDZISZEWSKA
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Pracownicy zrzeszeni w związku zawodowym mogą nie tylko skutecznie 
negocjować podwyżki płac czy poprawę warunków pracy. W zakładach, w których 
działa Solidarność, dzięki staraniom związku pracownicy otrzymują też dodatkowe 
świadczenia, na przykład premie z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

Jest związek, są premie na święta

Koniec sporu w Rosa Europe
Od 1 stycznia 2017 roku wzrosną 
stawki godzinowe w spółce Rosa 
Europe w Siewierzu.Wysokość 
podwyżek będzie uzależniona 
od liczby lat przepracowanych 
w fi rmie. Płace pracowników z 
najdłuższym stażem wzrosną 
średnio o 500 zł  netto.  To 
efekt porozumienia zawartego 
przez zakładową Solidarność 
z pracodawcą. 

Największe podwyżki w śred-
niej wysokości 500 zł netto otrzy-
mają pracownicy zatrudnieni w 
zakładzie powyżej 8 lat. Zarobki 
osób ze stażem pracy od 5 do 8 lat 
wzrosną średnio o 150 zł netto. 
Pracownicy, których zatrudnienie 
w spółce nie przekracza 5 lat, 
dostaną podwyżki związane z 
podniesieniem od nowego roku 
płacy minimalnej do 2000 zł brutto.

Porozumienie w sprawie wzrostu 
płac zakończyło spór zbiorowy 
trwający w Rosa Europe od czerwca. 
Jak informuje Małgorzata Drabek, 
przewodnicząca zakładowej Soli-
darności, w trakcie negocjacji 

zarząd był skłonny podnieść 
płace, ale tylko pracownikom 
produkcyjnym. – Domagaliśmy 
wzrostu stawek dla wszystkich, 
bo zarobki w naszej firmie są 
niewielkie. W tej sytuacji nie 

mogliśmy pozwolić na to, by 
część pracowników była z tej 
podwyżki wyłączona – tłumaczy 
Małgorzata Drabek.

Podczas rokowań związkowcy 
odwoływali się m.in. do wyników 

badania sytuacji ekonomicznej 
spółki Rosa Europe, które w 
oparciu o dokumentację fi nansową 
zakładu zlecili zewnętrznej fi rmie. 
– Z tego badania wynika, że spółka 
bardzo dobrze prosperuje. Od 
trzech lat jej roczne zyski wynoszą 
7-8 mln zł. Czarno na białym 
wykazaliśmy, że pracodawcę 
stać na wyższe wypłaty dla ludzi
– mówi Małgorzata Drabek.

Podkreśla również, że obecna 
podwyżka w Rosa Europe, to 
pierwszy poważny wzrost płac w 
siedmioletniej historii spółki. W 
miesiąc po utworzeniu w zakładzie 
Solidarności w grudniu 2014 roku, 
pracodawca z własnej inicjatywy 
podwyższył załodze stawkę godzi-
nową, ale tylko o 50 gr.

S i e w i e r s k a  R o s a  E u r o p e 
zatrudnia około 250 pracow-
ników. Wśród nich jest blisko 130 
pracowników produkcyjnych. 
Zakład produkuje plastikowe 
komponenty do sprzętu AGD na 
potrzeby fi rmy Elektrolux. 

BG
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17 grudnia w Międzynaro-
dowym Centrum Kongre-
sowym w Katowicach będzie 
można usłyszeć kultowe 
utwory z lat 80-tych ubie-
głego wieku. Zabrzmią one 
jednak zupełnie inaczej...

– Nie mogą zabrzmieć tak 
samo. Wszyscy bardzo dobrze 
znamy pierwowzory, oryginalne 
wykonania tych utworów. 
Myślę, że nietaktem byłoby 
je dokładnie naśladować. To 
będą zupełnie nowe aranżacje. 
Na scenie 17 grudnia solistom 
prezentującym różne gatunki 
i style muzyczne będzie towa-
rzyszył siedmioosobowy zespół 
Y-band. To będzie rockowo-
-balladowy koncert. 
Oprócz pieśni takich jak 
m.in. „Mury” Jacka Kacz-
marskiego czy „Sen o Victorii” 
Dżemu zagracie np. piosenkę 
„Więzienne Tango” napisaną 
w stanie wojennym w obozie 
internowania przez osadzo-
nych tam opozycjonistów. 
Chyba nie łatwo zmierzyć się 
z takim tekstem?

– Na pewno nie jest to 
zadanie łatwe. To nie są teksty 
rozrywkowe, to nie są piosenki 
o miłości czy innych prozaicz-
nych rzeczach, które gra się 
podczas typowego koncertu. To 
są teksty zawierające opowieść 
o prawdziwych, dramatycznych 
wydarzeniach z najnowszej 
historii naszego kraju. Trzeba 
na nie spojrzeć w zupełnie 
inny sposób. 
Będzie też wiersz Tomasza 
Jastruna „Górnicy” napisany 

bezpośrednio po masakrze 
na kopalni Wujek. Łatwo 
będzie oddać te emocje na 
scenie po 35 latach?

– Za każdym razem, kiedy 
pojawia się śmierć, gdy nie 
śpiewa się o fi kcyjnych posta-
ciach, tylko o ludziach, którzy 
zginęli naprawdę, pozosta-
wiając ślad w historii, nie 
jest łatwo mówić o tym w 

sposób lżejszy, przekazać to 
na estradzie. To zawsze jest 
wyzwanie. Praca nad takim 
materiałem jest wielokrotnie 
trudniejsza, bo dotyczy real-
nych, prawdziwych spraw. 
W 1981 roku był Pan już 
dorosłym człowiekiem, 
zawodowym muzykiem. 17 
grudnia na scenie w Katowi-
cach pojawią się też młodzi 

artyści, których 35 lat temu 
nie było na świecie lub byli 
wówczas małymi dziećmi. Jak 
oni czują tamte wydarzenia?

– Jedną z piosenek, które 
pojawią się scenie jest utwór 
„Nie gniewaj się na mnie 
Polsko” grupy Sztywny pal 
Azji. Ta piosenka opowiada 
historię człowieka, który 
urodził się już po stanie 

wojennym i nie zdążył się 
„załapać” na tę historię. Prze-
prasza, że go wówczas nie było, 
że się spóźnił. Podobnie jest z 
tymi młodymi artystami. Oni 
tę historię przeżywają na swój 
sposób, opowiadają ją swoją 
muzyką, swoją ekspresją i 
przekazem. 
Pięć lat temu był pan współ-
twórcą koncertu pod kopalnią 

Wujek zorganizowanego w 
30. rocznicę pacyfi kacji. Da 
się jakoś porównać te dwa 
koncerty?

– Minęło kolejne 5 lat. Będzie 
więcej artystów, inne teksty. 
Natomiast samo sedno, rdzeń 
pozostaje taki sam. Tych 9 chło-
paków naprawdę wtedy zginęło 
i to jest element, który pozostaje 
taki sam, którego zmienić nie 
można. To jest cały czas kluczem 
tej opowieści. Przychodzą 
nowe pokolenia grające inną 
muzykę, ale opowieść jest cały 
czas ta sama. Ona za każdym 
razem zmusza człowieka do 
refl eksji i za każdym razem 
wywołuje silne emocje. 
Właśnie o tym będzie koncert 
17 grudnia?

– Za plecami artystów będzie 
ustawiony olbrzymi ekran, 
na którym będą wyświetlane 
filmy specjalnie przygoto-
wane na ten koncert. Przez 
muzykę przebijać się będą frag-
menty archiwalnych nagrań 
zarejestrowanych podczas 
wydarzeń sprzed 35 lat. To 
wszystko będzie tworzyło 
jedną, spójną całość, multime-
dialne widowisko. Ale to nie 
będzie akademia wspomin-
kowa. To będzie bardzo ostre 
wydarzenie, które ma wywołać 
refleksję i przypomnieć, że 
to co stało się 35 lat temu nie 
było fabularnym fi lmem czy 
bajką. To jest fragment historii 
prawdziwych ludzi, którzy 
poświęcili swoje życie, abyśmy 
naprawdę we własnym kraju 
byli wolni. 
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Z Januszem „Yaniną” Iwańskim, kierownikiem muzycznym i aranżerem koncertu „Pamiętamy” rozmawiał Łukasz Karczmarzyk.

To historia prawdziwych ludzi
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Miał świadomość, że za to, co 
robi może zostać pobitym przez 
„nieznanych sprawców”, a mimo 
to odważnie przeciwstawiał 
się komunistycznej władzy. O 
takich ludziach jak Kazimierz 
Grzanka warto przypominać nie 
tylko przy okazji rocznicowych 
uroczystości

Kazimierz Grzanka od 1980 
roku był przewodniczącym 
Solidarności w Przedsiębior-
stwie Urządzeń Szklarskich 
SZKŁOMASZ w Jaroszowcu. 13 
grudnia 1982 roku, w pierwszą 
rocznicę wprowadzenia stanu 
wojennego, wszedł na znajdujący 
się na terenie zakładu komin i na 
wysokości 40 metrów zawiesił 
transparent z napisem: „Precz 
z PZPR i stanem wojennym. 
Niech żyje Solidarność”. 
– Ubezpieczał mnie tylko Jasiu 
Grzywiński z zakładowej Soli-
darności. Najbardziej bałem się, 
że spadnę, a SB powie ludziom, 
że byłem złodziejem. Gdy już 
udało mi się zawiesić trans-
parent, odetchnąłem z ulgą, 
Pomyślałem, że teraz przy-
najmniej nie zrobią ze mnie 
złodzieja – tak pan Kazimierz 

wspomina tamto wydarzenie. 
Z dumą podkreśla, że transpa-
rent mogło zobaczyć mnóstwo 
ludzi jadących rano do pracy 
do Olkusza i Bukowna. Przed 
budynek wyszło też ok. tysiąca 
pracowników SZKŁOMASZU, 
którzy w milczeniu przyglądali 
się napisowi. Milicja podej-
rzewała, że to on. Jeszcze tego 
samego dnia kazano mu się 
stawić na lokalnym posterunku, 
ale podczas przesłuchania nic 
mu nie udowodniono.

Pod kopalnią Wujek
Trzy dni później, 16 grudnia 
wraz z kolegami z Solidarności 
Władysławem Szklarkiem i 
Andrzejem Wadasem oraz 
Stanisławem Gilem, wówczas 
szefem Międzyzakładowej 
Komisji Koordynacyjnej NSZZ 
Solidarność w Olkuszu, był pod 
kopalnią Wujek. Przed bramą 
zakładu i drewnianym krzyżem 
znajdującym się nieopodal 
kopalni od rana gromadzili 
się ludzie. Modlących się za 
górników, którzy zostali zastrze-
leni podczas pacyfi kacji kopalni, 
otaczał kordon ZOMO. Część 

osób „robiono na miejscu”, co 
w żargonie funkcjonariuszy SB 
oznaczało pałowanie, innych 
wywożono do tzw. Pentagonu, 
czyli Komendy Wojewódz-
kiej Milicji Obywatelskiej 
w Katowicach.

Pała na początek
Kazimierz Grzanka wraz z 
kolegami dotarł pod krzyż ok. 

godz. 14.00. Wieniec z napisami 
„Pomordowanym górnikom” 
i „Precz ze stanem wojennym 
i Jaruzelskim” jeden z nich 
schował pod płaszcz. – Udało 
nam się dojść pod krzyż, powiesić 
wieniec i pomodlić przez kilka 
minut. Gdy odchodziliśmy, 
ZOMO-wcy dostrzegli szarfy. To 
wystarczyło. Podbiegli do nas 
i zawlekli do suki – wspomina 

pan Kazimierz. Tam, jak mówi, 
dostali po parę pał i sądzili, 
że zostaną wypuszczeni. Tak 
się nie stało, funkcjonariusze 
zawieźli ich do Pentagonu. 
– Podczas jazdy zaczęliśmy trochę 
żartować z tych zomowców, ale 
oni to usłyszeli. Jeden z nich 
podszedł i z całej siły kopnął 
mnie w brzuch – dodaje.

Na komendzie MO
Na komendzie całą czwórkę 
ustawiono twarzą do ściany. 
W ten sposób stali przez trzy 
godziny, później zaprowadzono 
ich do piwnicy. Wszystkich 
wsadzono do czteroosobowej 
celi, w której były już dwie osoby. 
Wkrótce rozpoczęły się przesłu-
chania, zabierano ich przez całą 
noc, co dwie godziny. – Byłem 
zmęczony i zdenerwowany. 
W pewnym momencie przy-
szedł jakiś porucznik i zaczął 
ze mną rozmawiać o innych 
rzeczach, m.in. o wyborach. 
Sprowokował mnie, żebym 
napisał oświadczenie, że nie 
chodzę głosować. Przeczytał 
je i kazał podpisać. Tyle co to 
zrobiłem, rozbił mi taboret na 

głowie. Potem kopnął mnie i 
zawołał: „Zabierać go, dajcie 
mu do zrozumienia, po co tu 
przyszedł”. Jeden złapał mnie 
za ręce, drugi za nogi, a trzeci 
bił. Tak wlekli mnie i bili do 
samego dołu. Później całego 
zakrwawionego wrzucili do celi 
jak worek żyta. Koledzy mnie 
nie poznali. Ten co mnie wlókł 
po schodach, dzisiaj ma 15 tys. 
zł emerytury, ja 1700 zł – dodaje 
Kazimierz Grzanka. 

Działał dalej
Zostali wypuszczeni po trzech 
dniach. Pan Kazimierz w dalszym 
ciągu był szykanowany przez 
SB. Wielokrotnie go zatrzymy-
wano na 48 godzin i przesłu-
chiwano. Mimo to działał w 
podziemnej Solidarności, kolpor-
tował ulotki, załatwiał papier do 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i 
każdego 16 grudnia wracał pod 
kopalnię Wujek. – Z roku na 
rok było nas tam więcej. Część 
ludzi zostawiała wieńce pod 
bramą kopalni, inni szli pod 
krzyż, a to SB bolało najbardziej 
– wspomina.

AK
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Zakrwawionego wrzucili do celi 

S
trajk rozpoczął się spon-
tanicznie 14 grudnia 
1981 roku na drugiej 
zmianie na poziomie 
650 metrów pod ziemią. 

Górnicy domagali się uwolnienia 
wiceprzewodniczącego kopal-
nianej Solidarności Eugeniusza 
Szelągowskiego i członków 
Prezydium Komisji Zakładowej 
NSZZ „S” Przedsiębiorstwa 
Robót Górniczych z grupy 
roboczej Piast oraz odwołania 
stanu wojennego. – Na początku 
panował ogromny chaos, trzeba 
było podzielić odpowiedzialność 
na kilka grup. Jedna zajęła się 
rozdziałem żywności i odzieży, 
inna sprawdzaniem ścian i 
przodków, kolejna utrzyma-
niem w sprawności pomp oraz 
innych urządzeń znajdujących 
się pod ziemią – mówi Andrzej 
Oczko, jeden z organizatorów 
strajku w kopalni Piast.

 
Przetrwać mimo wszystko
Na początku do protestu przy-
łączyło się ok. 2 tys. górników. 
Przez dwa tygodnie pod ziemią 
wytrwała połowa z nich. Osoby, 
które nie były w stanie dłużej 
protestować, w każdej chwili 
mogły zgłosić, że chcą wyjechać 
na powierzchnię. Warunki, w 
jakich strajkowali górnicy z 
Piasta, były niezwykle trudne. 
Górnikom dokuczał nie tylko 
ogromny chłód, ale także brak 
umywalek, łaźni i toalet. Nie 
było wody pitnej. – Elektrycy 
porobili grzałki, którymi goto-
waliśmy wodę – wspomina 
Andrzej Oczko. Ogromnym 
wyzwaniem było zapewnienie 

żywności tak ogromnej grupie 
protestujących. – Dostarczane 
były zupy, które grupa kobiet 
gotowała w jednym z mieszkań. 
Wśród osób, które zajmo-
wały się zbiórką żywności dla 
strajkujących górników, była 
moja żona. Z kilkoma innymi 
kobietami chodziła po miesz-
kaniach i zbierała jedzenie. To, 
co dostały od ludzi, trafi ało 
potem do nas – dodaje.

Łączność z górą
Stra jkującym udało  s ię 
utrzymać łączność telefoniczną 
z powierzchnią kopalni. – Matki 
i żony chciały rozmawiać. 

Czasem się to udawało, ale 
władza te kontakty utrudniała. 
Za to bardzo chętnie udostęp-
niała telefon tym kobietom, 
które histeryzowały i nama-
wiały do wyjazdu – opowiada 
uczestnik tamtych wydarzeń. 
Na dół kopalni docierały też 
listy, ale część z nich była 
fałszowana przez SB. Pisano 
w nich różne nieprawdziwe 
rzeczy, żeby skłonić górników 
do zakończenia protestu. Infor-
mowano o chorobach żon, 
dzieci, matek. Część protestu-
jących nie wytrzymywała tej 
presji i kończyła swój udział 
w podziemnym strajku.

Strach przed pacyfi kacją
Najtrudniejsze były dni po 
pacyfi kacji kopalni Wujek. Jak 
wspomina Andrzej Oczko, z 
jednej strony strajkujący byli 
w coraz bardziej bojowych 
nastrojach, z drugiej, zaczy-
nali się bać tego, co może się 
wydarzyć. Informacje o przy-
zwoleniu władzy na bezwzględ-
ność ZOMO i milicji podczas 
brutalnych pacyfi kacji innych 
zakładów pracy, były prze-
rażające. – Na wiadomość o 
zastrzeleniu górników z kopalni 
Wujek zareagowaliśmy bardzo 
nerwowo, ale zacięliśmy się, 
żeby dalej prowadzić protest. 

Równocześnie cały czas zadawa-
liśmy sobie pytanie: Do czego 
jeszcze Jaruzelski jest zdolny? 
Zastanawialiśmy się, czy nas 
spacyfi kują. Dochodziły do nas 
słuchy o planach zalania lub 
zagazowania kopalni, które w 
pewnym momencie wywołały 
panikę. To, że takie zamiary 
były, potwierdziły później doku-
menty zebrane przez Instytut 
Pamięci Narodowej – mówi.

Święta pod ziemią
Przed świętami Bożego Naro-
dzenia dyrekcja kopalni zablo-
kowała wymianę lamp górni-
czych i dostawy żywności 
na dół kopalni. Z polecenia 
biskupa Herberta Bednorza 
do protestujących zjechał 
biskup Czesław Zimniok i 
dwóch księży. Kapłani udzielili 
strajkującym absolutorium i 
odprawili dla nich mszę świętą. 
– Później śpiewaliśmy kolędy 
i dzieliliśmy się opłatkiem. To 
były ogromnie trudne chwile. 
Po twarzach tych twardych 
chłopów spływały łzy – dodaje 
Andrzej Oczko. Podkreśla, że 
po Bożym Narodzeniu zapadła 
decyzja o zakończeniu strajku. 
– Część górników chciała dalej 
prowadzić protest, ale to nie 
było już możliwe. Bez czystej 
odzieży, sanitariatów i jedzenia 
mogło dojść do tragedii – mówi.

Zastraszanie i szykany
G ó r n i c y  w y j e c h a l i  n a 
powierzchnię 28 grudnia. 
Przed zakończeniem protestu 
członkowie Komitetu Strajko-
wego pertraktowali z władzami, 

domagając się m.in. gwarancji 
zatrudnienia dla protestu-
jących. Zapewniono ich, że 
nikt nie zostanie aresztowany, 
ani zwolniony z pracy. Były 
to tylko mrzonki. Większość 
organizatorów strajku została 
zatrzymana już 28 grudnia. 
Andrzej Oczko również. SB 
nachodziło także jego żonę. 
– Po moim aresztowaniu miała 
mnóstwo nieprzyjemności, 
zastraszano ją zabraniem syna 
do domu dziecka, kiedy oboje 
będziemy w więzieniu. W 
mieszkaniu przeprowadzono 
rewizję – wspomina.

Internowanie i emigracja
Był przetrzymywany w Areszcie 
Śledczym w Katowicach, wyto-
czono mu proces. W maju 1982 
roku został uniewinniony wyro-
kiem Sądu Śląskiego Okręgu 
Wojskowego we Wrocławiu 
na sesji wyjazdowej w Kato-
wicach. Po uniewinnieniu i 
wypuszczeniu z więzienia w 
Katowicach, jeszcze tego samego 
wieczoru esbecja wpadła do 
mieszkania i zabrała go do 
ośrodka internowania w Zabrzu 
Zaborzu. Podobnie potrakto-
wano innych organizatorów 
strajku w kopalni Piast. W 
kwietniu 1983 roku Andrzej 
Oczko wraz z rodziną emigrował 
z Polski. – Wyjazd z Ojczyzny 
bardzo przeżyliśmy, ale nigdy 
nie żałowałem swojej decyzji o 
strajku. Dziś z satysfakcją mogę 
powiedzieć, że miałem swój 
udział w tym, że Polska jest 
wolnym krajem – podkreśla.

AGNIESZKA KONIECZNY

Strajk w kopalni Piast w Bieruniu przeszedł do historii jako najdłuższy podziemny protest w stanie 
wojennym. Rozpoczął się 14 grudnia. Górnicy wyjechali na powierzchnię dopiero po dwóch tygodniach.
Pod ziemią spędzili Święta Bożego Narodzenia.

Górnicy z Piasta strajkowali najdłużej

Foto: Wojciech Wikarek

Foto: ipn.gov.pl
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Bartosz Jakubowski 
CDO24

Przestępstwa 
„przepołowione”
W 

polskim ustawo-
dawstwie karnym 
przyjęto koncepcję, 

w której podobne zachowanie 
sprawcy przestępstwa raz 
może zostać zakwalifikowane 
jako wykroczenie, a innym 
razem jako przestępstwo, w 
zależności od skutków lub 
innych okoliczności czynu. 
Powyższe jest niezwykle 
istotne z punktu widzenia 
sprawcy, oraz dotkliwości kary 
przewidzianej za dokonanie 
czynu. Warto znać granice 
przepołowienia przestępstw, 
albowiem mają one kluczowe 
znaczenie dla dolegliwości kar 
grożących sprawcy. Flagowym 
przykładem czynu przepo-
łowionego jest kradzież. I 
tak, zgodnie z treścią art. 
119 § 1 Kodeksu wykroczeń 
odpowiedzialności podlega 
ten, kto kradnie lub przy-
właszcza sobie cudzą rzecz 
ruchomą, jeżeli jej wartość 
nie przekracza 1/4 minimal-
nego wynagrodzenia. Kara 
przewidziana dla powyż-
szego wykroczenia to areszt, 
ograniczenie wolności albo 
grzywna. Zaś w myśl art. 278 
Kodeksu karnego, kto zabiera 
w celu przywłaszczenia cudzą 
rzecz ruchomą, podlega karze 
pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do lat 5. Tym 
samym rodzaj odpowiedzial-
ności (grzywna, ograniczenie 
wolności, areszt/pozbawienie 

wolności) uzależniony jest 
od wartości przywłaszczo-
nego mienia. W roku 2016 
minimalne wynagrodzenie 
wynosi 1.850 zł brutto. To 
zaś oznacza, że w przypadku 
kradzieży telefonu o wartości 
do 462,50 zł sprawca będzie 
odpowiadał za wykroczenie, 
podczas gdy zabór telefonu 
o wartości 463 zł będzie 
stanowił występek stypizo-
wany w art. 278 K.k. Warto 
pamiętać, że wysokość wyna-
grodzenia minimalnego nie 
jest wartością stałą. Zmienia 
się ona corocznie w zależności 
od ustaleń Komisji Trój-
stronnej. Innym przykładem 
czynu przepołowionego jest 
wypadek drogowy (art. 177 
K.k.), który stanowi przestęp-
stwo tylko wówczas, jeżeli 
w jego wyniku inna osoba 
doznała co najmniej naru-
szenia czynności narządu ciała 
lub rozstroju zdrowia na czas 
powyżej 7 dni (w pozostałych 
przypadkach, a zatem samo 
uszkodzenie mienia bądź 
doznanie obrażeń poniżej 7 
dni skutkuje odpowiedzial-
nością za wykroczenie). 

Bardzo istotnym przestęp-
stwem przepołowionym jest 
również czyn polegający na 
prowadzeniu pojazdu po 
spożyciu alkoholu. Omawiając 
zagadnienie przedmioto-
wego czynu należy w pierw-
szej kolejności odwołać się 

do art. 115 § 16 Kodeksu 
karnego, który definiuje 
stan po spożyciu alkoholu. 
Wskazać należy, że stan 
nietrzeźwości powodujący 
odpowiedzialność karną w 
rozumieniu Kodeksu karnego 
to sytuacja, w której:

1) zawartość alkoholu we 
krwi przekracza 0,5 promila 
albo prowadzi do stężenia 
przekraczającego tę wartość 
lub

2) zawartość alkoholu w 
1 dm3 wydychanego powie-
trza przekracza 0,25 mg albo 
prowadzi do stężenia prze-
kraczającego tę wartość.

W razie obecności alko-
holu we krwi co najmniej w 
wysokości określonej w przy-
wołanym przepisie sprawca 
odpowiada za przestępstwo z 
art. 178a K.k. penalizowanym 
karą grzywny, ograniczenia 
wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2. 

Za wykroczenie odpo-
wiada zaś – zgodnie z art. 
87  Kodeksu wykroczeń 
– osoba prowadząca pojazd w 
stanie po spożyciu alkoholu. 
Stan po spożyciu alkoholu, 
zdefiniowany w ustawie o 
wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi, zachodzi, gdy zawar-
tość alkoholu w organizmie 
wynosi lub prowadzi do:

1) stężenia we krwi od 0,2 
‰ do 0,5 ‰ alkoholu albo

2) obecności w wydy-
c h a n y m  p o w i e t r z u  o d 
0,1 mg do 0,25 mg alkoholu 
w 1 dm3.

Tym samym w przypadku 
obecności w wydychanym 
powietrzu od 0,2 ‰ do 0,5 
‰ alkoholu sprawca będzie 
odpowiadał za wykroczenie, 
zaś w razie przekroczenia 
maksymalnego dopusz-
czalnego stężenia alkoholu 
we krwi za przestępstwo, 
co oznacza, że katalog kar 
grożący za popełnienie czynu 
będzie znacznie surowszy. 

Informujemy, że powyższy 
artykuł nie jest opinią ani 
poradą prawną i nie może służyć 
jako ekspertyza przed sądem, 
urzędem czy osobą prywatną. 
Proszę pamiętać, że ze względu 
na niewielkie ramy objętoś-
ciowe 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 szczegółowych infor-
macji w departamencie prawnym 
CDO24 pod numerem telefonu 
801 00 31 38 lub 32 4781700. 
Pozostałe 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 2016 roku):   1.850,00 zł

» Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
(w III kwartale 2016 roku):  4.251,21 zł

» Najniższa emerytura 
(od 1 marca 2016 roku):  882,56 zł

»  Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do 
pracy i renta rodzinna 
(od 1 marca 2016 roku):  882,56 zł

Ogłoszenie

W biurze Fundacji Na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy przy 
ul. Floriana 7 w Katowicach można już kupić kalendarze 
na 2017 rok. Dochód z ich sprzedaży zostanie przezna-
czony na dofi nansowanie wakacyjnych wyjazdów dzieci 
z niezamożnych rodzin.
W tym roku Fundacja przygotowała 2500 kalendarzy-cegiełek. 
Cena kalendarza to 12 zł. Więcej informacji o Fundacji na 
stronie internetowej www.fundacja-kolosy.org.pl.

Kup cegiełkę dla dzieci

Przepełnieni ogromnym smutkiem i żalem 
żegnamy Kolegę i członka naszego związku

LESZKA TECLA
Szczere wyrazy współczucia 

Rodzinie i Przyjaciołom 

składają 

Rada Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia 
i Rada Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia 

NSZZ Solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

§
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» NASZA ULUBIONA POSŁANKA z 
kropka nowoczesnej, znana bohaterka 
walki z dyktaturą kobiet Scheuring – Wiel-
gus Joanna wystąpiła ostatnio w progra-
mie „Młodzież Kontra” emitowanym w 
TVP3. W programie tym przedstawiciele 
partyjnych młodzieżówek zadają pytania 
znanym politykom. Członek młodzieżówki 
Ruchu Narodowego zapytał panią poseł 
o jej pogląd na nasze relacje z Chinami i 
o budowany przez ten kraj gospodarczy 
projekt tzw. „Jedwabnego Szlaku”. Joasia 
najpierw zrobiła wielkie oczy a potem 
odrzekła: „Ja w ogóle nie rozumiem, o 
czym ty mówisz… Przepraszam. Nie 
odpowiem Ci na to pytanie, bo się na 
tym nie znam i nie rozumiem Twojego 
pytania”. Następnie pani poseł wybuchła 
szczerym i rozbrajającym śmiechem. Na 
panią Joasię dwojga nazwisk w ubiegło-
rocznych wyborach zagłosowało 12 655 
osób. Ciekawe, czy im też jest do śmiechu. 

» PARTII PANI JOASI, CZYLI KROPKA 
NOWOCZESNEJ raczej do śmiechu 
nie jest. Wszystko przez brak kasy. Jak 
pewnie pamiętacie, po tym jak okazało 
się, że najwięksi spece od ekonomii i 
gospodarki na Wiejskiej nie są w stanie 
ogarnąć nawet procedur dotyczących 
budżetowych subwencji i dotacji dla 
partii politycznych, Rychu z kolegami 
postanowili poprosić obywateli, aby 
wysyłali im dychę miesięcznie. Odzew był 
chyba kiepski, bo okazuje się, że kropka 
nowoczesna chodzi po prośbie także po 
fi rmach. Mail z prośbą o wsparcie wysłali 
m.in. do Zakładów Chemicznych Police. 
Problem w tym, że to nie tylko skrajnie 
żenujące, ale też niezgodne z prawem, 

bo partie nie mogą brać kasy od fi rm. 
Biedny Rychu. Nic mu w tej polityce nie 
wychodzi, no może poza wychodzeniem 
na idiotę. W tym jest bezkonkurencyjny. 

» TERAZ WIEŚĆ Z INNEJ BECZKI, 
a raczej z helikoptera. Jak donosi Super 
Express, 11 listopada w Augustowie, miej-
scowe obchody Święta Niepodległości 
zaszczycił swoją obecnością wiceminister 
spraw wewnętrznych i administracji 
Jarosław Zieliński. Z tej okazji wysocy 
rangą przedstawiciele podlaskiej policji 
postanowili uświetnić uroczystość rozsy-
paniem z helikoptera biało-czerwonego 
konfetti. Aby nie marnować pieniędzy 
podatników na zakup gotowego konfetti, 

w jego wyrób zaangażowano dziewięciu 
funkcjonariuszy. Biedni policjanci zamiast 
patrolować ulice, siedzieli w komisariacie 
i cieli papier na małe kawałeczki. Dobrze, 
że niepodległość świętujemy w listopadzie, 
gdy już nie ma trawy. Przynajmniej poli-
cjanci nie muszą malować jej na zielono. 

» NA KONIEC O POŚLE PEŁO Rafale 
Trzaskowskim, który w TVN-ie opowiadał 
jak to w stanie wojennym bohatersko 
chodził na różne manifestacje, gdzie był 
pałowany i traktowany gazem łzawią-
cym. W charakterze puenty tej wieści 
wystarczy napisać, że w 1981 roku pan 
poseł miał 9 lat.

GOSPODZKI&PODRÓŻNY

WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe ROZBAWIŁO nas to

Foto: demotywatory.pl

– Dmuchaj pan! – mówi policjant 
zatrzymanemu kierowcy.
– Chętnie! A gdzie się pan władza 
oparzył? 

***
Wywiad ze znanym polskim piłka-
rzem w jego domu:
– Proszę, tu jest mikrofalówka, 
tu najnowszy model lodówki. Tu 
zestaw kina domowego, telewizor 
oczywiście 3D. Tu mój Iphone a tu 
AirMac. A wy, tumany, wszędzie 
piszecie, że ja nie mam techniki?!

***
Przychodzi kobieta do ginekologa.
Lekarz rozpoczyna badanie i pyta:
– Ilu pani miała partnerów?
– Pięciu. No może sześciu?
– To nie tak znów wielu.
– Cóż, ten weekend był słaby.

***
Facet kupił fajny, duży telewizor 
i przyniósł go do domu. Żona 
patrzy, a na pudle sporo jakichś 
znaczków informacyjnych.
– Kochanie, co oznacza ten kieli-
szek na opakowaniu?
– To znaczy, że zakup trzeba opić!

***
Rozmawia dwóch muzyków: 
– Słyszałeś już? Ostatnio samo-
bójstwo popełnił jeden z tych 
sławnych kompozytorów. Wyskoczył 
przez okno z dziewiątego piętra! 
– Poważnie?! A miał jakiś motyw? 
– Nie, runął w ciszy.

***
– Co dzieli brzydkie kobiety 
od pięknych?
– Odra.

Nowak często jeździł w delegacje 
i gdziekolwiek pojechał, to po 
jakimś czasie przysyłano stamtąd 
nakazy potrącania alimentów z 
pensji. Szef wzywa Nowaka i pyta:
– Jak to możliwe, że ma pan tyle 
nieślubnych dzieci, a z własną 
żoną żadnego?
– Bo ja, szefi e... ja się w niewoli 
nie rozmnażam!

***
Mama do Jasia: 
– Wiesz, ta dziewczyna, którą 
przyprowadziłeś, jest bardzo 
ładna i miła, ale wysyłając cię 
po osiemnastkę miałam na myśli 
śmietanę do zupy.

***
Mąż do żony:
– Kochanie, czy jak by mnie 
wywalili z roboty i gdybym stracił 
zdrowie, to czy dalej byś mnie 
kochała? 
– Oczywiście, że bym ciebie 
kochała. Tęskniłabym, ale kochała.

***
Wściekły mąż wpada do domu 
i mówi do żony:
– Wiesz co, ten facet spod piątki 
spał już z prawie ze wszystkimi 
kobietami z naszego bloku, 
oprócz jednej.
Żona po chwili zastanowienia:
– Hmm... to musi być ta Kowalska 
spod trójki...

***
Spotykają się dwaj bezdomni.
– Gdzie mieszkasz? – pyta jeden.
– Nigdzie.
– Powitać... powitać sąsiada. 

Reklama


