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P
i e r w s z a  c z ę ś ć 
koncertu była trans-
mitowana w TVP. 
Na scenie zapre-
zentowano kultowe 

piosenki z lat 80-tych ubiegłego 
wieku w zupełnie nowych 
aranżacjach. Solistom towarzy-
szył zespół Janusza „Yaniny” 
Iwańskiego, muzyka jazzo-
wego i rockowego współ-
pracującego w przeszłości 
m.in. z Stanisławem Soyką i 
Maanamem. Koncert rozpo-
częły „Mury” Jacka Kaczmar-
skiego w blues-rockowej aran-
żacji Sebastiana Riedla, syna 
legendarnego lidera zespołu 
Dżem. „Więzienne Tango”, 
piosenkę napisaną w stanie 
wojennym przez opozycjoni-
stów osadzonych w ośrodku 
internowania zaśpiewał 
Paweł Kukiz. „Modlitwę o 
Wschodzie Słońca”, pieśń 
doskonale znaną publicz-
ności w wykonaniu barda 
Solidarności Przemysława 
Gintrowskiego zaśpiewała 
Ania Rusowicz. Zgroma-
dzona w MCK publiczność 
mogła usłyszeć również m.in. 
piosenkę „Nie gniewaj się na 
mnie Polsko” grupy Sztywny 
Pal Azji w reggae’owej aran-
żacji Dariusza „Maleo” Male-
jonka i Bas Tajpana. Pierwszą 
część koncertu zakończyła 
ballada Andrzeja Rosiewicza 
„Pytasz Mnie” w wykonaniu 
Jana Trebuni-Tutki. 

Artystom na scenie towa-
rzyszyły fi lmowe wizualizacje 
wyświetlane na wielkim ekranie 
ustawionym z tyłu sceny. Za 
pomocą obrazu i muzyki w 

Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym opowiedziana 
została historia rozpoczynająca 
się na przełomie lat 70-tych 
i 80-tych ubiegłego wieku i 

sięgająca aż do współczesności. 
Dopełnieniem multimedial-
nego widowiska były archi-
walne nagrania dźwiękowe 
zarejestrowane w czasie stanu 

wojennego, które przebijały 
przez muzykę.

W drugiej części koncertu 
muzycy zaprezentowali własne 
utwory. W rolę konferansjerów 

wcielili się dziennikarka tele-
wizyjna i autorka reportaży 
Agnieszka Świdzińska oraz 
Dominik Kolorz, szef śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności. Na 
scenie wystąpił m.in. raper 
Tadek Polkowski znany z zaan-
gażowanych, patriotyczno-
-historycznych utworów. W 
reggae’owy nastrój publicz-
ność zgromadzoną w MCK 
wprowadził Mesajah&Riddim 
Bandits. Z kolei Ania Ruso-
wicz w swoim bardzo ener-
getycznym występie przypo-
mniała brzmienie polskiego 
big beatu. W finale ponad 
pięciogodzinnego koncertu 
łączącego wiele pokoleń 
polskich muzyków oraz różne 
gatunki i style muzyczne 
wystąpił Paweł Kukiz. Zapre-
zentował utwory ze swojej 
ostatniej płyty „Zakazane 
Piosenki” oraz starsze, dosko-
nale znane kawałki, takie 
jak „Miasto Budzi Się” i „O 
nic nie pytaj”. Ostatnim 
numerem, który zabrzmiał 
17 grudnia w katowickim 
MCK była piosenka „Całuj 
Mnie”, zaśpiewana wspólnie 
przez Kukiza i publiczność.

Całkowity dochód z dystry-
bucji wejściówek na koncert 
„Pamiętamy” został przeka-
zany Społecznemu Komi-
tetowi Pamięci Górników 
KWK „Wujek” w Katowicach 
Poległych 16 grudnia 1981 r.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

3,5 tys. ludzi uczestniczyło w koncercie „Pamiętamy”, który odbył się 17 grudnia w Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym w Katowicach. Koncert był zwieńczeniem obchodów 35. rocznicy wprowadzenia stanu 
wojennego i tragicznych wydarzeń w kopalni Wujek. 

MUZYCZNY HOŁD
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CZTERY pytania
Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności

Przede wszystkim życzę politykom rozumu
Przed świętami politycy zgotowali Polakom 
ostry konfl ikt. Jedni mówią o zagrożeniu 
demokracji i robią uliczne zadymy, drudzy 
mówią o pełzającym zamachu stanu i wojnie 
hybrydowej. To igranie z ogniem...

– Zdecydowanie tak. Tzw. obrońcy demo-
kracji od miesięcy nieustannie podgrzewają 
nastroje i wykorzystują ku temu każdy pretekst, 
ale tym razem stanowczo się zagalopowali. 
Różne rzeczy się działy w polskiej polityce 
w ostatnich 25 latach, ale dotychczas nikt 
nie posunął się do próby wywołania wojny 
domowej. Tzw. obrońcy demokracji, czyli 
ekipa oderwana od koryta tę granicę próbo-
wała złamać. A to co się stało w Krakowie, 
stanowiło przekroczenie wszelkich granic. 
Jak można było człowiekowi zablokować 
dostęp do grobu własnego brata!? Niejaki 
Maleńczuk i niejaki Hartmann, którzy stali na 
czele tego wszystkiego, pokazali kompletne 
ześwinienie. Absolutne dno moralne. 
Podobno to wszystko w imię obrony wolności 
mediów i demokracji...

– Te wszystkie wielkie słowa przykrywające 
nikczemne interesy oderwanych od koryta 
to jest po prostu granda. Gdy poprzednia 
władza wchodziła do redakcji Wprost, gdy 
wyrzucano dziennikarzy z telewizji, nikt z 

tych dzisiejszych obrońców wolności mediów 
nie krzyczał, że ta wolność jest zagrożona. 
Gdy odrzucano wniosek Solidarności, 
domagającej się referendum w sprawie 
wieku emerytalnego, nikt z nich krzyczał, że 
demokracja jest zagrożona. Gdy Solidarność 
organizowała dużo bardziej znaczące akcje 
protestacyjne, domagając się przestrzegania 
praw obywatelskich i pracowniczych, w tzw. 
wiodących mediach serwowano informacje, 
że przyjechały jakieś warchoły z prowincji 
do Warszawy i że będą utrudnienia w ruchu. 
Pogarda i pycha. O tym, że ludzie mają dość 
takiego traktowania, nie było mowy. Prob-
lemy dotyczące większości normalnych 
Polaków spychano na margines. A dzisiejsi 
samozwańczy obrońcy demokracji zajadali 
się wtedy ośmiorniczkami. 

Niemniej tej obecnej, totalnej opozycji 
udało się wyprowadzić na ulice znaczną 
grupę protestujących...

– Wielu ludzi poddaje się manipulacjom 
tej grupy, która niestety dość skutecznie 
podzieliła Polaków. Jestem jednak podbu-
dowany faktem, że w tej hucpie nie widać 
zbyt wielu młodych ludzi. I dlatego ten 
zaplanowany przez nich „majdan”, czy 
raczej, jak to określa się już w internecie 
„ciamajdan”, po prostu im się nie uda. 
Czego w tej sytuacji można życzyć poli-
tykom na święta?

– Rozumu, przede wszystkim rozumu. 
Szczególnie tym tzw. obrońcom demo-
kracji, ale również politykom stojącym 
po drugiej stronie, bo część z nich, co 
pokazały ostatnie wydarzenia, też cierpi 
na defi cyt w tym względzie. Najwyższy 
czas zacząć się dogadywać, przynajmniej w 
tych najważniejszych dla Polski sprawach 
i nie robić z naszej Ojczyzny pośmiewiska. 
Nie liczę, że wszyscy zmądrzeją, ale niech 
choć trochę przez święta ochłoną, a po 
świętach do roboty, bo po to ich Polacy 
do Sejmu wybrali, aby tam pracowali dla 
wspólnego dobra. 

POD

Niech choć trochę przez święta 
ochłoną, a po świętach do roboty, 
bo po to ich Polacy do Sejmu 
wybrali, aby tam pracowali 
dla wspólnego dobra. 
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Z
awsze wkurza mnie, gdy politycy na 
wszelkie zarzuty pod swoim adresem, 
odpowiadają: „za czasów naszych 

poprzedników też tak było”. Wnerwia mnie, 
gdy ich jedyną odpowiedzią na niekom-
petencję, głupotę, nepotyzm i arogancję, 
jest przywoływanie podobnych grzechów 
oponentów. Tego typu tłumaczenia słyszałem 
już z ust przedstawicieli wszystkich możli-
wych stron sceny politycznej. To cecha 
każdej ekipy rządzącej, z obecną włącznie. 

Jednak krew się we mnie gotuje jeszcze 
bardziej, gdy ci „poprzednicy”, czyli poli-
tycy, którzy stracili władzę, w dzień po 
przegranych wyborach zmieniają się w 
niewiniątka. Nawet skompromitowani 
do cna jegomoście, którzy powinni raz na 
zawsze zniknąć z życia publicznego, nagle 
stroją się w piórka moralnych autorytetów 
i ostatnich sprawiedliwych.

W maju 2012 roku moralny autorytet III 
RP nawołuje do pałowania związkowców, 
którzy przyszli pod Sejm protestować prze-
ciwko wydłużeniu wieku emerytalnego i 
wyrzuceniu do kosza przez ówczesnych 
rządzących ponad dwóch milionów podpisów 
obywateli o referendum w tej sprawie. Skan-
daliczna wypowiedź nie spotyka się nawet z 
cieniem krytyki ze strony wiodących mediów 
i polityków ekipy rządzącej. 

W październiku 2012 roku prezydent 
Bronisław Komorowski podpisuje nową 
ustawę o zgromadzeniach publicznych, która 
w znaczny sposób ogranicza prawo obywa-
teli do manifestowania swoich poglądów.

We wrześniu 2013 roku Solidarność i inne 
związki zawodowe organizują Ogólnopolskie 
Dni Protestu, których kulminacją jest wielka, 
200-tysięczna manifestacja. Demonstranci 
domagają się wzmocnienia instytucji refe-
rendum obywatelskiego i wycofania fatalnych 
dla pracowników zmian w Kodeksie pracy. 
Większość wiodących mediów ogranicza 
relację z tej jednej z największych po 1989 
roku akcji protestacyjnych do informacji o 
korkach w Warszawie. 

W czerwcu 2014 roku policja i ABW 
wkracza do redakcji jednego z największych 
tygodników w Polsce i siłą próbuje wyrwać 
redaktorowi naczelnemu czasopisma laptop 
z nagraniami kompromitujących rozmów 
polityków przy ośmiorniczkach i carpaccio 
z matiasa holenderskiego. 

 W październiku 2014 roku policja aresztuje 
dziennikarzy relacjonujących wydarzenia 
w Państwowej Komisji Wyborczej po skan-
dalu związanym z nieprawidłowościami w 

wyborach samorządowych. Nie spotyka się 
to z jakimkolwiek przejawem zawodowej 
solidarności ze strony dziennikarzy wiodą-
cych mediów. 

Co łączy te i wiele innych, podobnych 
wydarzeń, których z braku miejsca nie 
przytoczę? Ano to, że ich autorami byli 
obecni wojownicy o demokrację, wolność 
słowa i zgromadzeń. Ci sami, którzy dzisiaj 
organizują spontaniczną okupację Sejmu, 
zamawiając dzień wcześniej tysiąc kanapek. 
Ci sami, którzy pozują do zdjęć, leżąc na 
ulicy i udając, że pobiła ich policja. Ci sami, 
co dzisiaj trzymają kciuki, żeby pod Sejmem 
polała się krew, aby mógł powstać „polski 
majdan”, który przywróci im władzę i wpływy. 

Warto o tym pamiętać, zanim partyjne 
wojenki zrobią nam do reszty wodę z mózgu. 
I właśnie tej pamięci życzę Wam drodzy 
Czytelnicy na nadchodzące Święta Bożego 
Narodzenia. Nie dajcie sobie ich zepsuć. 

TRZECI Z CZWARTĄ:)

CHODZI O TO zwłaszcza...
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Skompromitowani do cna 
jegomoście, którzy powinni 
zniknąć z życia publicznego, 
nagle stroją się w piórka 
moralnych autorytetów i 
ostatnich sprawiedliwych.

KRÓTKO

Wyższe płace w fabryce
Danone w Bieruniu
» OD 4 DO 9 PROC. wynosić będzie od 1 stycznia 
2017 roku rewaloryzacja widełek płacowych w Fabryce 
Danone w Bieruniu. Od kwietnia przyszłego roku 
pracownikom przywrócone zostaną też dodatki za pracę w 
soboty w wysokości 40 proc. stawki zasadniczej odebrane 
im w 2005 roku – to najważniejsze uzgodnienia 
związków zawodowych i zarządu fi rmy, które zapadły 
podczas spotkania 9 grudnia. 
Wysokość wzrostu płac zasadniczych dla poszczególnych 
pracowników uzależniona będzie m.in. od ich stawek 
osobistego zaszeregowania i rocznej oceny pracy. 
Jak informuje Eugeniusz Święcicki, szef zakładowej 
Solidarności, rewaloryzacja płac realizowana jest w 
spółce co roku. – Jesteśmy zadowoleni z jej wysokości, 
tym bardziej, że przy okazji znaczna część pracowników 
została przeszeregowana do wyższych grup płacowych 
– mówi przewodniczący. 
O przywrócenie dodatku za pracę w soboty związkowcy 
w Danone zabiegali od kilku lat. – To nie były łatwe 
negocjacje, ale najważniejsze, że w końcu przyniosły 
oczekiwany przez nas efekt. W 2005 roku pracodawca 
wypowiedział nam zakładowy układ zbiorowy pracy 
i zlikwidował dopłaty za pracę w soboty. Teraz, dzięki 
naszym staraniom, za pracę w soboty ludzie będą 
dostawać lepsze pieniądze – zaznacza Święcicki. 
Bieruńska Fabryka Danone zatrudnia około 450 
pracowników. Zakład zajmuje się produkcją wyrobów 
mlecznych. Jest częścią Grupy Danone, światowego 
lidera w branży spożywczej.

Podwyżki w Instytucie 
Metali Nieżelaznych
» ŚREDNIO O 300 ZŁ BRUTTO wzrosną od 
1 stycznia 2017 roku płace zasadnicze wszystkich 
pracowników Instytutu Metali Nieżelaznych w 
Gliwicach. Podwyżki w placówce to efekt starań 
działających tam związków zawodowych: NSZZ 
Solidarność i NSZZ Hutników IMN.
Jak informuje Krystian Cichy, przewodniczący zakładowej 
Solidarności, to pierwszy od 2014 roku wzrost stawek 
osobistego zaszeregowania dla całej załogi IMN. 
– Razem z pracodawcą przez kilka miesięcy bardzo 
dokładnie analizowaliśmy sytuację fi nansową Instytutu. 
Nasze wyliczenia jednoznacznie pokazały, że są 
pieniądze na podwyżki – mówi Krystian Cichy.
O wzrost płac w INM związkowcy zabiegali już 
od 2015 roku. W lutym wynegocjowali z pracodawcą 
podwyżki o 204 zł brutto dla 64 najniżej uposażonych 
pracowników. Wypłacono je z wyrównaniem od stycznia. 
Zaraz potem związkwcy skierowali wniosek do dyrekcji 
o wzrost płac dla całej załogi IMN. – Rozpoczęliśmy i 
kończymy rok poprawą zarobków pracowników. Informacja o 
podwyżkach bardzo ludzi ucieszyła, zwłaszcza pracowników 
z najniższymi pensjami. Wynagrodzenia tych osób wzrosną 
łącznie o 500 zł brutto – podkreśla przewodniczący. 
Instytut Metali Nieżelaznych zatrudnia w Gliwicach 
250 pracowników. IMN ma również oddziały 
w Skawinie, Poznaniu i Legnicy. Instytut jest jednostką 
badawczą prowadząca działalność naukową, ekspercką 
i doradczą na rzecz sektora metali nieżelaznych oraz 
innych branż przemysłowych. 

BEA 

Komunikat

UWAGA
Drodzy Czytelnicy, informujemy, 
że następny, noworoczny numer 
Tygodnika ukaże się w środę 4 
stycznia 2017 roku.

Redakcja TŚD



R
odziny pomordo-
wanych górników, 
przedstawiciele władz 
państwowych i samo-
rządowych oraz repre-

zentanci krajowych i regional-
nych struktur NSZZ Solidarność 
wzięli udział w obchodach 35. 
rocznicy pacyfikacji kopalni 
Wujek. W uroczystościach 
uczestniczył prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej Andrzej Duda. 

Witając zgromadzonych 
przed Krzyżem-Pomnikiem, 
przewodniczący Społecznego 
Komitetu Pamięci Górników 
z KWK Wujek Poległych 16 
grudnia 1981 roku Krzysztof 
Pluszczyk przypomniał wyda-
rzenia, których był uczestnikiem i 
świadkiem. – W tym miejscu była 
barykada, została przewrócona 
przez czołgi, które wjechały na 
kopalnię. Za czołgami weszły 
plutony milicji wyposażone w 
tarcze, pałki i broń palną. Żeby 
tego było mało, przyleciały 
helikoptery, które z powietrza 
zrzucały gazy, na tych, którzy 
się odważyli protestować prze-
ciwko wprowadzeniu stanu 
wojennego – mówił Krzysztof 
Pluszczyk.

– Tutaj przyszli, żeby zdeptać 
naszą godność. Tu przyszli i 
strzelali do ludzi. Tu nie było 
zamieszek. Dość takim słowom 
w polskiej prasie. To boli mnie, 
boli te rodziny, które tutaj są. 
Tak nie wolno. Nie wolno 
zakłamywać historii. My tutaj 
jesteśmy w muzeum po to, żeby 
młodym ludziom opowiadać, 

co się tu wydarzyło. A ja czytam 
dwa dni przed uroczystością,
że tutaj były zamieszki. Na Boga, 
tak nie wolno – apelował prze-
wodniczący komitetu pamięci 
poległych górników.

Prezydent Andrzej Duda 
podkreślił w swoim wystą-
pieniu, że górnicy z Wujka byli 
gotowi zaryzykować życie dla 
wartości takich jak wolność, 
sprawiedliwość i godność. – Ale 
także dla tego, co było wtedy w 

jakimś sensie treścią ich życia, 
dla Solidarności. Poprzez tamtą 
ich postawę, tamten strajk, 
poprzez tą nieugiętość absolutną 
słowo solidarność napełniło się 
największą treścią – mówił prezy-
dent pod Krzyżem-Pomnikiem. 

Zaznaczył, że bez bohater-
stwa górników z kopalni Wujek 
oraz ich rodzin i przyjaciół, 
którzy walczyli razem z nimi, a 
także uczestników robotniczych 
zrywów w Poznaniu w 1956 roku

czy na Wybrzeżu w roku 1970 
nie byłoby dzisiaj wolnej Polski, 
w której każdy może głosić 
poglądy, jakie mu się podoba. 

Po przemówieniu prezy-
denta odczytany został list 
premier Beaty Szydło do uczest-
ników uroczystości. – Naszym 
obowiązkiem jest pamiętać i 
głośno przypominać o tym, 
co stało się tutaj 35 lat temu. 
Naszym obowiązkiem jest 
nazywać te wydarzenia po 

imieniu, mówić o zbrodni 
przeciwko naszemu narodowi. 
Dziś musimy wciąż wypełniać 
testament poległych górników
i podtrzymywać te ideały, za 
które oddali życie – napisała 
w liście premier Beata Szydło.

– Chwała bohaterom, którzy 
mieli odwagę upomnieć się 
o wolność, prawo i godność
człowieka. Chwała także tym, 
którzy mimo strachu i represji 
kultywowali pamięć tamtych dni

i przekazywali ją kolejnym 
pokoleniom. To dzięki wam 
możemy cieszyć się wolnością
– podkreśliła premier.

Uroczystości pod Krzyżem-
-Pomnikiem poprzedziła 
msza święta koncelebro-
wana pod przewodnictwem 
metropolity katowickiego 
abp.  Wiktora  Skworca , 
która została odprawiona
w kościele pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Katowicach. 
W homilii abp Skworc porównał 
zamordowanych górników 
do pochodni wolności, które 
zostały zduszone przez komu-
nistyczny totalitaryzm. – Zgaśli 
na posterunku jak żołnierze: w 
obronie pracy, chleba, godności
i wolności; przede wszystkim 
w solidarnej obronie brata 
– mówił metropolita katowicki. 

– Tu, od krzyża kopalni 
Wujek, postawionego w miejscu 
śmierci dziewięciu, możemy i 
powinniśmy patrzeć ku przy-
szłości, bo ci, którzy zginęli, 
zginęli za przyszłość; pragnęli,
by była bardziej sprawiedliwa, 
bardziej solidarna, by taka była 
Polska – podkreślił abp Skworc.

Obchody zakończył apel 
pamięci i salwa honorowa. Pod 
pomnikiem upamiętniającym 
poległych górników złożono 
wiązanki kwiatów i wieńce. 
Uroczystości odbyły się w 
asyście kompanii honorowej 
34. Śląskiego Dywizjonu Rakie-
towego Obrony Powietrznej 
w Bytomiu.

ŁK, AGA, NY
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Tu przyszli i strzelali do ludzi. Tu nie było zamieszek. Dość takim słowom w polskiej prasie. To boli mnie, 
boli te rodziny, które tutaj są. Tak nie wolno. Nie wolno zakłamywać historii – mówił podczas uroczystości pod 
Krzyżem-Pomnikiem Krzysztof Pluszczyk, przewodniczący Społecznego Komitetu Pamięci Górników z KWK Wujek.

Nie wolno zakłamywać historii

Foto: TŚD

Najdłużej strajkowali na Piaście
Uroczysta masówka, rekon-
strukcja wydarzeń z 1981 roku, 
uliczna sztafeta „Ocalić od 
zapomnienia” oraz akademia 
z udziałem uczestników i przy-
wódców historycznego protestu 
na kopalni Piast, były elemen-
tami dwudniowych obchodów 
35. rocznicy najdłuższego 
strajku w stanie wojennym i w 
powojennej historii górnictwa. 

– Zjechaliście 650 metrów 
pod ziemię, broniąc tego 
skrawka wolności. Kłaniamy 
się nisko wam, za to co zrobili-
ście dla wolnej dzisiaj Ojczyzny 
– powiedział Piotr Duda, prze-
wodniczący NSZZ Solidarność 
podczas akademii będącej 
podsumowaniem, dwudnio-
wych uroczystości.

Przekazywać prawdę 
Listy do uczestników obchodów 
napisali prezydent Andrzej Duda 
i premier Beata Szydło. – Żaden 
z bohaterów tamtego czasu nie 
może być pominięty, żadna z 
zasług zapomniana. Tak jak 
również nie powinien uniknąć 
kary nikt, kto służąc wówczas 
komunistycznej dyktaturze, 
dopuścił się zbrodni i prze-

stępstw – napisał prezydent 
RP. Patriotyczną powinnością 
nazwał przekazywanie młodym 
pokoleniom prawdy o tym, 
jak wyglądał komunizm i jak 
dramatyczna była z nim walka.

W uroczystościach zorga-
nizowanych w Powiatowym 
Zespole Szkół w Bieruniu uczest-
niczyli m.in. przywódcy strajku 
z grudnia 1981 roku Andrzej 
Oczko, Adam Urbańczyk, którzy 
w stanie wojennym zostali 
zmuszeni do emigracji oraz 

Stanisław Paluch. Obecni byli 
również górnicy, którzy wzięli 
udział w strajku w 1981 roku, szef 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności 
Dominik Kolorz, a także samo-
rządowcy i delegacje organizacji 
związkowych z naszego regionu.

Odwaga i poświęcenie
Przewodniczący Solidarności w 
kopalni Piast i współorganizator 
obchodów Bogusław Hutek
w swoim wystąpieniu mówił 
o odwadze górników, którzy 

zdecydowali się na rozpoczęcie 
podziemnego strajku. Podkreślił 
konieczność ciągłego przypomi-
nania prawdy o wydarzeniach 
sprzed 35. lat. – Pamięć staje 
się zawodna, powoli odchodzą 
świadkowie tamtych wydarzeń.
A inni chcą pisać historię po 
swojemu, na nowo. Mówią o 
kulturalnym stanie wojennym.
Za kilka lat, jeżeli nie będziemy 
dbali o pamięć, ale przede 
wszystkim o prawdę o tamtych 
wydarzeniach, ktoś w końcu 

powie, że stan wojenny 
wymyśliła Solidarność, a na 
Wujku nikogo nie zamor-
dowano, tylko był to zbio-
rowy wypadek przy pracy 
– zaznaczył szef Solidarności
w kopalni Piast i przewod-
niczący związku w Polskiej 
Grupie Górniczej.

Akademię w Powiatowym 
Zespole Szkół w Bieruniu poprze-
dziła uroczysta msza święta pod 
przewodnictwem metropolity 
górnośląskiego abp. Wiktora 
Skworca w kościele pw. św. 
Barbary w Bieruniu. 

„Ocalić od zapomnienia”
Dwudniowe uroczystości 
upamiętniające podziemny 
strajk w stanie wojennym w 
kopalni Piast rozpoczęły się 14 
grudnia od uroczystej masówki 
i historycznej rekonstrukcji 
wydarzeń z grudnia 1981 roku. 
W tym dniu z Ronda im. Strajku 
Górników KWK Piast w Bieruniu 
wyruszył uliczny bieg sztafe-
towy „Ocalić od zapomienia”. 
Metą biegu był Krzyż-Pomnik 
znajdujący się przed kopalnią 
Wujek. W sztafecie uczestniczyli 
m.in. minister sportu i tury-

styki Witold Bańka, hokeista 
Mariusz Czerkawski, piłkarz 
Jerzy Dudek, były dowódca 
GROM gen. Roman Polko, prze-
wodniczący Solidarności Piotr 
Duda, szef śląsko-dąbrowskiej 
„S” Dominik Kolorz, a także 
szkolna młodzież.

Strajk w kopalni Piast w 
Bieruniu rozpoczął się 14 grudnia 
1981 roku na poziomie 650 
metrów. Protestujący domagali 
się uwolnienia wiceprzewodni-
czącego zakładowej Solidarności 
Eugeniusza Szelągowskiego i 
członków Prezydium Komisji 
Zakładowej NSZZ „S” Przed-
siębiorstwa Robót Górniczych 
z grupy roboczej Piast oraz 
odwołania stanu wojennego. W 
proteście wzięło udział ok. 2 tys. 
górników, do końca wytrwało 
ponad tysiąc. Górnicy pod 
ziemią spędzili Święta Bożego 
Narodzenia. 23 grudnia dyrekcja 
kopalni zablokowała dostawy 
żywności z powierzchni i unie-
możliwiła wymianę lamp górni-
czych w celu ich doładowania. 
Na powierzchnię strajkujący 
wyjechali dopiero po dwóch 
tygodniach, 28 grudnia. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: Radosław Woj
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O
d 15 grudnia gór-
nicy z kopalni 
Krupiński orga-
nizują kolejne 
akcje protesta-

cyjne przeciwko decyzji o 
przekazaniu ich zakładu 
do Spółki Restrukturyza-
cji Kopalń. 20 grudnia po 
zakończeniu zmian górnicy 
na dwie godziny zebrali 
się na cechowni kopalni. 
– Akcja rozpoczęła się o godz. 
14.00.Wzięła w niej udział 
zdecydowana większość 
pracowników pierwszej 
zmiany. Pracownicy popie-
rają wszelkie działania, które 
podejmujemy w obronie 
miejsc pracy – podkreśla 
Mieczysław Kościuk, prze-
wodniczący Solidarności w 
kopalni Krupiński. 

Trzy dni wcześniej, w 
sobotę 17 grudnia zakładowa 
Solidarność zorganizowała 
demonstrację przed budyn-
kiem kopalni. W proteście 
wzięli udział pracownicy 
zakładu wraz z rodzinami, 
mieszkańcy gminy Suszec, 
przedstawic ie le  władz 
samorządowych, Krajowej 
Sekcji Górnictwa Węgla 
Kamiennego NSZZ Solidar-
ność oraz górnicy z innych 
śląskich kopalń. 

Podczas demonstracji 
Mieczysław Kościuk podkre-
ślał, że jest szansa na urato-
wanie kopalni i miejsc pracy. 
Zaznaczył, że zakład może być 
rentowny, jeśli otrzyma szansę 
na eksploatację najwyższej 
jakości węgla koksowego. 
– Zrobimy wszystko, żeby 
ktoś wreszcie pochylił się 
nad programem napraw-
czym opracowanym przez 

dyrekcję kopalni Krupiński. 
To jest dla nas szansa – mówił 
do ludzi zgromadzonych 
przed zakładem Mieczysław 
Kościuk. 

Wiceprzewodniczący 
Krajowej Sekcji Górnictwa 
Węgla Kamiennego NSZZ 
Solidarność Piotr Bienek 
zaapelował do pracowników 
kopalni Krupiński, żeby nie 
dali się podzielić. – Z kopalnią 

Śląsk, z której ja jestem, od 
2015 roku jest dokładnie tak 
samo. Niedoinwestowanie, 
wycofywanie ludzi, nawet 
zabieranie rynków zbytu 
na węgiel. Sztuczne poka-
zywanie, że ta kopalnia do 
niczego się nie nadaje, że 
nie można węgla sprzedać, 
a ostatnio pojawił się nawet 
argument, że załodze się nie 
chce pracować. Was też to 

dotknie. Będą szukać różnych 
argumentów – podkreślał 
wiceprzewodniczący górni-
czej Solidarności. 

Protest przed kopalnią 
poprzedziła msza święta w 
intencji pracowników zakładu 
i mieszkańców gminy Suszec 
odprawiona w kościele pw. 
św. Stanisława. Natomiast 15 
grudnia blisko tysiąc osób 
przez dwie godziny bloko-

wało drogę wojewódzką 
nr 935, łączącą Pszczynę z 
Rybnikiem. 

Pracownicy Krupińskiego 
sprzeciwiają się przeka-
zaniu kopalni do Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń, o 
czym 1 grudnia zdecydo-
wało Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej.

AGNIESZKA KONIECZNY

Foto: Marek Jurkowki

Protesty na cechowni, pikieta przed siedzibą zakładu oraz blokada drogi. W ten sposób pracownicy 
kopalni Krupiński walczą o jej utrzymanie w strukturach Jastrzębskiej Spółki Węglowej i o swoje miejsca pracy. 

W obronie kopalni Krupiński 

Zwolnienia grupowe w Alior Bank 
Solidarność i inne związki 
zawodowe działające w Alior 
Bank 15 grudnia podpisały 
z pracodawcą porozumienie 
dotyczące zwolnień grupo-
wych. W trakcie negocjacji 
związkowcom udało się m.in. 
ograniczyć liczbę pracowników, 
którzy zostaną objęci redukcją 
zatrudnienia oraz zapewnić 
wyższe odszkodowania odcho-
dzącym pracownikom.

Procedura zwolnień gru-
powych rozpocznie się w 
Alior Banku 1 stycznia, a 
zakończy 31 grudnia 2017 
roku. Redukcja zatrudnienia 
miała objąć maksymalnie 2,6 
tys. pracowników. – Zrobi-
liśmy wszystko co w naszej 
mocy, aby zwolnienia objęły 
jak najmniejszą liczbę pra-
cowników. W trakcie nego-
cjacji zdołaliśmy ograniczyć 
tę liczbę o 200 osób – mówi 
Marek Chmielewicz, prze-
wodniczący Solidarności 
w Alior Banku.

Odchodzący pracow-
nicy otrzymają dodatkowe 
odszkodowania w wysoko-
ści uzależnionej od stażu 

pracy. Podstawowa kwota 
odszkodowania wyniesie 
6500 zł. Będzie ona mnożona 
przez współczynnik uzależ-

niony od stażu pracy danego 
pracownika. 

Kolejny zapis porozumie-
nia dotyczy m.in. dodatko-

wych świadczeń pieniężnych 
dla pracowników, którzy 
wyrażą zgodę na zmianę 
miejsca pracy, wychowują 
niepełnosprawne dziecko lub 
w dniu rozwiązania umowy 
będą mieć powyżej 50 lat.

W porozumieniu zapisano 
również możliwość uniknię-
cia redukcji zatrudnienia 
przez pracowników, którzy 
są jedynymi żywicielami 
rodziny, posiadają orzeczenie 
o umiarkowanym lub znacz-
nym stopniu niepełnospraw-
ności lub ich współmałżonek 
pozostaje bez pracy z powodu 
konieczności sprawowania 
opieki nad niepełnospraw-
nym dzieckiem.

W trakcie negocjacji uzgod-
niono również, że powołana 
zostanie komisja złożona z 
przedstawicieli pracodawcy 
i związków zawodowych, 
która będzie rozpatrywać 
ewentualne skargi i zastrze-
żenia pracowników objętych 

zwolnieniami grupowymi. 
– Nikt nie zostanie bez naszego 
wsparcia i pomocy. Będziemy 
pilnować, aby nikt, kto nie 
powinien zostać objęty zwol-
nieniami, nie stracił pracy, a 
pracownicy, których dotkną 
redukcje, otrzymali wszystkie 
należne świadczenia – pod-
kreśla szef zakładowej „S”.

Zamiar przeprowadzenia 
zwolnień grupowych zarząd 
Alior Bank zapowiedział już 
w listopadzie. Jak podkreślali 
wówczas przedstawiciele 
banku, powodem redukcji 
zatrudnienia jest konieczność 
zmian w strukturze organi-
zacyjnej po połączeniu Alior 
Bank z wydzieloną częścią 
banku BPH. Zatrudniający 
niespełna 11 tys. pracowników 
Alior Bank jest kontrolowany 
przez Skarb Państwa poprzez 
Powszechny Zakład Ubezpie-
czeń, który jest największym 
akcjonariuszem banku. 

 ŁK

Foto: commons.wikimedia.org/Wistula

Podziemny protest
w Makoszowach
Górnicy z kopalni Makoszowy w 
Zabrzu przez kilkanaście godzin 
protestowali pod ziemią w obronie 
swoich miejsc pracy. 
Spontaniczna akcja protestacyjna 
rozpoczęła się w nocy z 14 na 15 
grudnia o godz. 1.30. Po skończonej 
pracy na powierzchnię nie wyjechał 
jeden z górników, do którego w 
ciągu kolejnych godzin dołączali inni 
pracownicy kopalni.
– Po drugiej zmianie, ok. godz. 16.00 
pod ziemią przebywało 35 osób – mówi 
Artur Banisz, przewodniczący zakładowej 
Solidarności. Po południu protestujący 
zaczęli wyjeżdżać na powierzchnię, 
ostatni z górników zakończył protest 
o godz. 21.10. Artur Banisz podkreśla, 
że w dniu protestu wstrzymane zostały 
przeniesienia pracowników Makoszów 
do innych kopalń. – Przeniesienia zostały 
już odblokowane. Z informacji, które do 
nas docierają wynika, że ok. 100 osób 
przeszło do kopalni Knurów-Szczygłowice 
oraz do kopalni Bielszowice. Dla pracow-
ników przeróbki na dzień dzisiejszy nie 
ma ofert pracy – zaznacza związkowiec.
Tymczasem Spółka Restrukturyzacji 
Kopalń, do której należy kopalnia 
Makoszowy zapewniła 15 grudnia, że 
wszyscy górnicy z zabrzańskiej kopalni 
znajdą pracę w zakładach górniczych 
należących do Polskiej Grupy Górniczej 
lub Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Z początkiem przyszłego roku kopalnia 
Makoszowy straci wsparcie uzyski-
wane w ramach pomocy publicznej, z 
którego od ponad roku pokrywane są 
straty produkcyjne i osłony socjalne 
dla górników. Pozbawienie zakładu 
tej pomocy może być jednoznaczne z 
jego likwidacją.

AGA
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PODZIĘKOWANIA

Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK „Wujek” 
w Katowicach Poległych 16 grudnia 1981 r. pragnie 

podziękować Sponsorom za pomoc przy organizacji koncertu
z okazji 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

i tragicznych wydarzeń na kopalni „Wujek” pt. „Pamiętamy”:

Sponsorowi Głównemu Koncertu – Tauron Polska Energia S.A. 
Sponsorowi Głównemu Wydarzenia – PGNiG 

Partnerowi – Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza



Wspólne kolędowanie przy 
wigilijnym stole to jedna z 
najpiękniejszych tradycji 
świąt Bożego Narodzenia, 
szczególnie w naszym kraju. 
Polska ma najwięcej kolęd ze 
wszystkich krajów katolickich 
na świecie.

– W kolędach jest prostota i 
tajemnica. Dla ludzi jej świado-
mych fakt, że Bóg się narodził, 
jest tak wielkim wydarzeniem, 
że postanowili o tym śpiewać. 
Papież senior Benedykt XIV 
zawsze podkreśla, że jeśli nie 
można słowem wszystkiego 
wyrazić, to wtedy człowiek 
zaczyna śpiewać. Powtarza 
też, że znakiem tajemnicy 
Bożego Narodzenia jest to, że 
Jezus urodził się mały. To jest 
jego sposób panowania. On 
nie przyszedł z mocą i prze-
pychem, lecz jako bezbronne 
dziecko, które potrzebuje 
naszej pomocy. Wybrał nas do 
miłości i czeka na poruszenie 
naszych serc – podkreśla ks. 
prof. Kazimierz Szymonik, 
muzykolog, dyrygent i pedagog 
z Uniwersytetu Muzycznego 
im. F. Chopina w Warszawie.

Gdzie tkwi źródło?
Chociaż wszyscy je znamy i 
bardzo chętnie śpiewamy, to 
tak naprawdę niewielu z nas 
wie, gdzie tkwi źródło kolęd. 
Jak informuje ks. Szymonik, 
ich początków z pewnością nie 

należy doszukiwać się w pierw-
szym tysiącleciu chrześcijaństwa, 
bo wtedy liturgia kościoła była 
pełna teologicznej medytacji, 
nie było w niej miejsca na 
uczucia i sentymenty. Ale już 
w średniowieczu zaczęły się 

pojawiać utwory rymowane 
o świętych, nazywane liryką 
liturgiczną. – Wśród nich są 
sekwencje, czyli łacińskie utwory 
o Bożym Narodzeniu. Według 
muzykologów kolędy właśnie 
w nich mają jedno ze swoich 

źródeł. Ich genezy można się 
też doszukiwać w żywej szopce 
z ludźmi i zwierzętami, którą 
w 1223 roku zbudował we 
włoskim Greccio św. Franci-
szek z Asyżu. Przedstawianym 
w szopce wydarzeniom z 
pewnością towarzyszyły śpiewy 
– wyjaśnia muzykolog.

Tysiąc kolęd i pastorałek
Polska ma najwięcej kolęd ze 
wszystkich krajów katolickich 
na świecie. Żaden inny naród 
nie może się pochwalić zbiorem, 
liczącym grubo ponad 1000 
kolęd i pastorałek. – Te pieśni 
tworzone były od wieków 
m.in. dlatego, że w różnych 
okresach naszej historii to one 
najlepiej łączyły ważne kwestie 
religijne, patriotyczne i życie 
codzienne. Niosły tradycję 
przywiązania do Kościoła i 
Ojczyzny – mówi ks. Piotr 
Pilśniak, dyrektor największego 
na świecie Międzynarodowego 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek w 
Będzinie. Ks. prof. Szymonik 
podkreśla, że zebrane dotych-
czas polskie kolędy idą już w 
tysiące i nadal są tworzone. 

– Pewnie nigdy się ich nie 
doliczymy. Tylko w dwóch 
tomach „Kolędy polskie” z 
1966 roku, obejmujących okres 
XV i XVI wieku, mamy aż 192 
utwory. Autorzy tych opra-
cowań wciąż zbierają kolędy 
z innych okresów. Mają już 40 
tys. stron rękopisów– dodaje. 

By piękniej śpiewać o Bogu
Polską tradycję kolędowania 
pielęgnują festiwale oraz 
konkursy kolęd i pastorałek. 
Jak zaznacza ks. Piotr Pilśniak, 
twórca będzińskiego festiwalu, 
regulaminowym warunkiem 
udziału w tym konkursie jest 
zaśpiewanie tradycyjnej polskiej 
kolędy lub pastorałki. – Chodzi 
o to, by zachować jej prawdę. 
A tą prawdą jest sacrum. My 
śpiewamy o Bogu, na przekór 
komercji. Zasmucają nas prze-
aranżowane, dziwne wersje 
kolęd, które słyszymy np. w 
marketach. To nie jest praw-
dziwe. My pokazujemy, że z 
potrzeby serca można prościej 
i piękniej zaśpiewać o Panu 
Bogu – podkreśla ks. Pilśniak. 

BEATA GAJDZISZEWSKA
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Piękna tradycja śpiewania kolęd

C
hociaż nazwy te 
wydają się zupełnie 
z a p o m n i a n e , 
wciąż są miejsca 
w których o świę-

tach Bożego Narodzenia mówi 
się Gody lub Godne Święta. 
Nawiązują one do godów, 
czyli uroczystości weselnych, 
połączenia nowego ze starym. 
– Można domniemywać, że ma 
to związek z dawniej obowiązu-
jącym kalendarzem, w którym 
ostatni dzień roku przypadał na 
24, zaś pierwszy na 25 grudnia. 
W tradycji bożonarodzeniowej 
można znaleźć wiele zwyczajów 
nawiązujących do połączenia 
nowego i starego, chociażby 
przekonanie, że przed Bożym 
Narodzeniem, podobnie jak 
przed Nowym Rokiem, należy 
pozałatwiać wszystkie sprawy, 
zakończyć waśnie i pooddawać 
długi – wyjaśnia dr Agnieszka 
Przybyła-Dumin z Górnoślą-
skiego Parku Etnografi cznego 
w Chorzowie.

Jaka Wigilia, taki…
To właśnie Wigilia zawsze 
była najbardziej niezwykłym 
świątecznym dniem. Pano-
wało przekonanie, że w jaki 
sposób zostanie spędzona, 
tak będzie wyglądał cały rok. 
Dzieci musiały się pilnować, 
żeby tego dnia nie oberwać 
bury, co mogło oznaczać, że 
będą karcone przez najbliższych 
dwanaście miesięcy. Starano 
się obudzić jak najwcześniej, 
w dodatku samodzielnie, aby 
cały rok nie było z tym prob-
lemu. Dorośli uważali, żeby 

być punktualnymi, co miało 
chronić przed spóźnianiem 
się. Starano się też, by żadnej 
rzeczy nikomu nie pożyczyć, 
co z kolei miało chronić przed 
odejściem z domu szczęścia. 
Domostwo przed złodziejami 
miały chronić klucze, które 
wkładano pod obrus znajdujący 
się na wigilijnym stole.

Zdrowie i bogactwo
Jak podkreśla dr Przybyła-
-Dumin dbano o to, by na 
nadchodzący rok zabezpieczyć 
siebie i swoje zdrowie oraz 
zdrowie całej rodziny. – Pod 

obrus wkładano ząbek czosnku, 
a pod stół siekierę, żelazne 
części pługa lub opasywano 
jego nogi żelaznym łańcuchem. 
Podczas wieczerzy należało 
ich dotykać, by trwałość i siła 
żelaza przeszły na człowieka 
i dały mu zdrowie oraz siłę 
– dodaje folklorystka. Wiele 
trudu podejmowano także, 
by zapewnić sobie dostatek 
oraz powodzenie fi nansowe. 
W tym celu myto się w wodzie, 
do której wrzucono złoty lub 
srebrny pieniądz albo przedmiot 
wykonany ze szlachetnego 
kruszcu. Zwyczaje związane z 

zapewnieniem sobie bogactwa 
zachowały się zresztą do dzisiaj. 
To właśnie dlatego pamiętamy, 
by podczas wieczerzy wigi-
lijnej pod obrusem znalazł się 
banknot o dużym nominale, 
dbamy o to, by mieć w kieszeni 
portfel lub wkładamy do niego 
łuskę karpia.

Uwaga na duszyczki
Wierzono także, że w Wigilię 
nie należy wbijać gwoździ, 
by nie bolały zęby lub rąbać 
drewna, by nie bolała głowa. 
Wystrzegano się też głośnych 
prac. – Dawniej Wigilia miała 

silny akcent zaduszny. Podobnie 
jak we Wszystkich Świętych 
i w Dzień Zaduszny, nale-
żało uważać, by nie zrobić 
duszom krzywdy i z szacunku 
dla nich zachowywać ciszę 
– wyjaśnia etnograf. W Wigilię 
nie należało także wykonywać 
żadnych prac związanych z 
przędzeniem. Uważać trzeba 
było także podczas siadania na 
krzesło. Najpierw należało na 
nie dmuchnąć, by nie przygnieść 
duszy któregoś z przodków. 
Dla duszyczek rzucano w kąt 
ziarna maku, zostawiano resztki 
na stole wigilijnym lub wolne 

nakrycie na nim. Dzisiaj jest 
ono przeznaczone dla niespo-
dziewanego gościa.

A na stole… 
Dawniej, jak i dziś najważ-
niejsza dla całej rodziny była 
wieczerza wigilijna. Zasiadamy 
do niej, gdy na niebie pojawi 
się pierwsza gwiazdka. Chociaż 
jak podkreśla dr Przybyła-
-Dumin, w niektórych częściach 
Śląska dzieci wypatrywały na 
niebie złotego cielątka. Na 
wigilijny stół trafi ały jedynie 
potrawy przygotowane z tego, 
co wyrosło w polu, sadzie, lesie 
lub ogrodzie. – Wieczerzę przy-
gotowywano z tego, co było 
dostępne. Potraw wigilijnych 
nie musiało też być dwanaście. 
W biedniejszych domach lub 
w trudnych czasach wieczerza 
nie różniła się od codziennego 
posiłku – dodaje etnograf.

Zabezpieczyć dobytek
W Wigilię Świąt Bożego Naro-
dzenia pamiętano nie tylko o 
tym, żeby zabezpieczyć swoje 
zdrowie i siłę. Kultywując odpo-
wiednie zwyczaje, należało 
także zadbać o gospodarstwo 
i uprawy. W tym celu resztki 
wigilijnej wieczerzy rozrzucano 
po polach i wokół drzewek 
owocowych lub wkładano 
pod skibkę ziemi, aby dać jej 
moc. Dr Agnieszka Przybyła-
-Dumin zaznacza, że resztki 
wieczerzy podawano także 
zwierzętom lub dzielono się z 
nimi specjalnie dla nich prze-
znaczonym opłatkiem. 

AGNIESZKA KONIECZNY

Pod stół wigilijny wkładano siekierę lub część pługa, a pod obrusem musiał znaleźć się ząbek czosnku 
– tak w niektórych częściach Śląska obchodzono Boże Narodzenie. Wiele dawnych świątecznych zwyczajów 
może dzisiaj budzić zdziwienie.

Gody, Godne Święta, czyli Boże Narodzenie

Foto: commons.wikimedia.org/Diabetes

Foto: TŚD
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Tomasz Kosterka
CDO24
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Akt poświadczenia 
dziedziczenia
U

sankcjonowanie nabycia 
prawa do spadku po 
określonym spadko-

dawcy jest możliwe na drodze 
postępowania sądowego w 
przedmiocie stwierdzenia 
nabycia spadku lub w formie 
aktu poświadczenia dziedzi-
czenia ustawowego lub testa-
mentowego sporządzonego 
przez notariusza. Podkreślenia 
wymaga fakt, iż zgodnie z art. 
95. ustawy prawo o notariacie 
zarejestrowane w ogólnokra-
jowym rejestrze elektronicznym 
notarialne akty poświadczenia 
dziedziczenia mają takie same 
skutki prawne jak sądowe, 
prawomocne postanowienie 
w przedmiocie stwierdzenia 
nabycia spadku.

Podstawową zaletą przepro-
wadzenia czynności związanych 
z nabyciem prawa do spadku 
w drodze aktu poświadczenia 
dziedziczenia sporządzonego 
przez notariusza jest szybkość 
takiego postępowania. Podkre-
ślić należy, iż czas oczekiwania 
na prawomocne rozstrzygnięcie 
sprawy o stwierdzenie nabycia 
spadku na drodze sądowej na 
terenie województwa śląskiego 
zwykle oscyluje w granicach 
kilku miesięcy (przy założeniu 
braku problemów z ustaleniem 
kręgu spadkobierców i ich 
adresów do doręczeń). Z uwagi 
na powyższe dokonanie aktu 
poświadczenia dziedziczenia 
jest rozwiązaniem znacznie 
prostszym (nie ma koniecz-
ności sporządzenia pisemnego 
wniosku) i szybszym (przy 

założeniu możliwości osobi-
stego stawiennictwa wszyst-
kich spadkobierców przed 
notariuszem i zgromadzeniu 
niezbędnych dokumentów).

W celu dokonania przez nota-
riusza aktu poświadczenia dzie-
dziczenia należy mu przedłożyć 
odpis aktu zgonu spadkodawcy 
oraz podać numer PESEL zmar-
łego, odpisy aktów urodzenia 
spadkobierców (którzy nie 
zawierali związku małżeń-
skiego), odpisy aktów małżeń-
stwa pozostałych spadkobierców 
oraz testament spadkodawcy 
(w przypadku dziedziczenia na 
podstawie testamentu). Warun-
kiem koniecznym jest również 
osobisty udział wszystkich 
spadkobierców w czynności 
prowadzonej przez notariusza.

Opłata sądowa w sprawie o 
sądowe stwierdzenie nabycia 
spadku na podstawie art. 49 ust. 
1 pkt 1 ustawy o kosztach sądo-
wych w sprawach cywilnych z 
dnia 28 lipca 2005 r. wynosi 50 
zł . Zgodnie z rozporządzeniem 
ministra sprawiedliwości w 
sprawie maksymalnych stawek 
taksy notarialnej za sporzą-
dzenie aktu poświadczenie 
dziedziczenia ustawowego lub 
testamentowego opłata wynosi 
50 zł netto. Należy, wziąć pod 
uwagę iż przy sporządzeniu aktu 
poświadczenia dziedziczenia 
konieczne będzie sporządzenie 
tzw. protokołu poświadczenia 
dziedziczenia (koszt 100 zł netto) 
oraz protokołu otwarcia i ogło-
szenia testamentu (koszt 50 zł 
netto), przy sporządzeniu aktu 

poświadczenia dziedziczenia na 
podstawie testamentu. Biorąc 
pod uwagę powyższe, realny 
koszt sporządzenia stwierdzenia 
nabycia praw do spadku jest 
kilkukrotnie wyższy, niż sądowe 
stwierdzenie nabycia spadku, 
jednak w typowych sprawach 
nie powinien przekroczyć 
kwoty 300-400 zł.

Niestety sporządzenie przez 
notariusza aktu poświadczenia 
dziedziczenia nie zawsze będzie 
możliwe. Podstawowym prob-
lemem może okazać się brak 
możliwości osobistego stawien-
nictwa jednego ze spadko-
bierców (który na przykład 
przebywa za granicą i nie ma 
możliwości przyjazdu do kraju). 

Notariusz odmawia sporzą-
dzenia aktu poświadczenia 
dziedziczenia, jeżeli w stosunku 
do danego spadku został już 
uprzednio sporządzony akt 
poświadczenia dziedziczenia 
lub zostało wydane postano-
wienie o stwierdzeniu nabycia 
spadku lub w toku sporządzania 
protokołu dziedziczenia ujawnią 
się okoliczności wskazujące, że 
przy jego sporządzeniu nie były 
obecne wszystkie osoby, które 
mogą wchodzić w rachubę 
jako spadkobiercy ustawowi 
lub testamentowi, lub też na 
których rzecz spadkodawca 
uczynił zapisy windykacyjne, 
albo istnieją lub istniały testa-
menty, które nie zostały otwarte 
lub ogłoszone. Nadto należy 
wskazać, iż notariusz odmówi 
sporządzenia aktu poświad-
czenia dziedziczenia w sprawie, 

w której brak jest jurysdykcji 
krajowej lub testament spad-
kodawcy jest tzw. testamentem 
szczególnym.

Reasumując, jeżeli stan 
faktyczny sprawy nie jest 
sporny, krąg ustawowych 
spadkobierców jest znany, a 
spadkodawca pozostawił testa-
ment spełniający wszystkie 
ustawowe wymogi regulacja 
prawa do spadku po określonym 
spadkodawcy w drodze aktu 
poświadczenia dziedziczenia 
przez notariusza wydaje się 
rozwiązaniem korzystniejszym 
– ze względu na oszczędność 
czasu, jednocześnie nie będąc 
rozwiązaniem znacznie droż-
szym w stosunku do sądowego 
stwierdzenia nabycia spadku.

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 posia-
dające Ochronę Prawną CDO24 
mogą zawsze, na bieżąco zasięgnąć 
dodatkowych informacji w depar-
tamencie prawnym CDO24 pod 
numerem telefonu 801 00 31 
38 lub 32 4781700. Pozostałe 
osoby zainteresowane posiada-
niem ochrony prawnej zapra-
szamy 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

»  Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do 
pracy (od 1 marca 2016 roku):  676,75 zł

»  Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do 
pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawo-
dową i renta rodzinna wypadkowa 
(od 1 marca 2016 roku):  1.059,07 zł

»  Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą 
zawodową (od 1 marca 2016 roku):  812,10 zł

Ogłoszenie

W biurze Fundacji Na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy przy 
ul. Floriana 7 w Katowicach można kupić kalendarze na 
2017 rok. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony 
na dofi nansowanie wakacyjnych wyjazdów dzieci z nieza-
możnych 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.

Kalendarz Fundacji

§
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Reklama

» JEST TAKI DZIEŃ, BARDZO CIEPŁY, 
choć grudniowy. Dzień, zwykły dzień, w 
którym gasną wszelkie spory – nuciliśmy 
sobie z Gospodzkim 15 grudnia, patrząc jak 
nasi parlamentarzyści łamią się opłatkiem 
w Sejmie i składają sobie szczere życzenia 
wszystkiego najgorszego. Dzień po swojej 
zakładowej wigilii posłowie przystąpili do 
realizacji życzeń. Ze szczególną energią ci, 
którzy spotkanie opłatkowe zbojkotowali. 

» TO OCZYWIŚCIE WYGLĄDA KABA-
RETOWO, gdy alimenciarz udaje obrońcę 
praworządności, bankster obrońcę klientów 
banków, a partyjni oligarchowie twierdzą, 
że są głosem ludu. Faceci nazywający 
się obrońcami demokracji, którzy robią 
wszystko, aby zakwestionować wynik 
demokratycznych wyborów to też z 
pozoru fi gury z jakiegoś politycznego 
skeczu. Niestety, okazało się, że wielu 
zdawałoby się normalnych ludzi, nie 
dość, że nie dostrzega tego horrendalnego 
absurdu i ordynarnych manipulacji, to 
w dodatku zaczyna w tym cyrku brać 
udział. W naszej rubryce raczej urządzamy 
sobie dobrotliwe kpiny z polityków, ale 
są granice, po których przekroczeniu 
pozostaje nam odłożyć żarty na bok i 
poinformować, że owo przekroczenie 
„będzie skutkować kulturalnym ciosem 
w ryj od pana Zenka”. 

» PISZĄC O OSTATNICH WYDA-
RZENIACH na scenie politycznej, nie 
możemy nie wspomnieć o marszałku 
Marku Kuchcińskim. Nikt się nie spodzie-
wał, że facet jest tak sprawny w zakresie 
polityki wizerunkowej. Mało kto potra-
fi łby z nikomu nieznanego posła peło, 

na którego głosowało raptem ok. 4 tys. 
wyborców, uczynić gwiazdę mediów w 
ciągu kilkudziesięciu sekund. A Penelo-
pie się to udało. Niechcący, co prawda, 
ale jednak. 

» W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE BYŁO 
TO NIECHCĄCY, pragniemy zapro-
ponować marszałkowi, aby udał się na 
korepetycje do Tomasza Hajty, o którym 
złośliwi mówili, że jest znakomitym 
obrońcą (piłkarskim, nie demokracji), bo 
wyznaje zasadę, że piłka może przejść, 
ale przeciwnik już nie. W celu zachęcenia 
marszałka do udziału w korepetycjach 
przypominamy kilka pożytecznych rad, 
które, jak się zdaje, bardzo by pomogły w 

pełnieniu zaszczytnej funkcji w Sejmie. A 
więc: „Nie na raz. Odpuść, jak nie jesteś 
pewny”, „Popatrz, podnieś głowę, przytrzy-
maj”, „Nie można tak, na tym poziomie” 
i oczywiście „Antizipieren”. 

» A NA KONIEC, JAKO ŻE JEST 
TO OSTATNIE WYDANIE „Wieści 
powiatowych i ponadpowiatowych” w 
tym roku, pragniemy złożyć wszystkim 
Czytelnikom życzenia spokojnych Świąt 
Bożego Narodzenia i żebyśmy wszyscy 
po Nowym Roku niezależnie od politycz-
nych sympatii mogli pożartować z siebie 
nawzajem, ze swoich wad i ułomności, bez 
zacietrzewienia, bez agresywnej głupoty. 

PODRÓŻNY&GOSPODZKI

WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe ROZBAWIŁO nas to

Foto: memy.pl

– Dzień dobry, ja na rozmowę 
o pracę. 
– Dzień dobry, a z kim jest pan 
umówiony? 
– Nie wiem. 
– A na jakie stanowisko? 
– Też nie wiem. 
– To co pan umie?! 
– No, nie wiem. 
– Wie pan co, prezesa to my 
już mamy.

***
Siedziba NFZ. Pożar. Przy próbie 
przetworzenia danych o kolejkach 
pacjentów do 2045 roku zapaliła 
się serwerownia. Dzwonią na 
straż pożarną, zgłaszają. Dyżurny 
odpowiada:
– Jak na NFZ, to mam wolny termin 
w lutym 2019 roku i musicie 
mieć własny wąż, ale prywatnie 
możemy być za 10 minut.

***
– Powiedz, Jasiu, z czego zrobiona 
jest twoja kurtka?
– Z wełny.
– Znakomicie. Powiedz więc teraz, 
jakiemu zwierzęciu zawdzięczasz 
swoją kurtkę?
– Tacie.

***
Małżeństwu urodziły się trojaczki. 
Duże pępkowe, na które przyszedł 
mąż koleżanki matki – z zawodu 
kynolog. Wszyscy zachwycają się 
bobasami, wychwalają rodziców 
itp... Podchodzi kynolog, ogląda 
szczegółowo każdego bobasa, po 
czym stwierdza fachowo: 
– Zatrzymałbym tego.

Cyrkowy magik po swoim kolejnym 
popisie oznajmia widzom:
– Za chwilę sprawię, że zniknie 
jedna z obecnych tu kobiet.
Z ostatniego rzędu słychać męski głos:
– Maryśka, zgłoś się na ochotnika!

***
Przychodzi hipochondryk do 
lekarza: 
– Panie doktorze, żona mnie 
zdradza, a nie rosną mi rogi. 
– Proszę pana, z tymi rogami to 
tylko takie powiedzenie. 
– Uff , a już myślałem, że mam 
niedobór wapnia. 

***
Rano spóźniona matka w pośpiechu 
szykuje córkę do przedszkola. 
Jedną ręką się maluje, drugą 
nakłada dziecku kombinezon i tak 
dalej. Biegną na autobus. Matka 
w pewnym momencie patrzy na 
dziecko i pyta:
– Córuś, a nie zimno ci w rączki 
bez rękawiczek?
– Nie, ale w nóżki bez bucików tak. 

***
Na naszą rocznicę zorganizowałem 
wspaniałą kolację. Szampan, homar, 
krewetki. Gdy kończyliśmy ona 
zaproponowała zalotnie:
– Jak wrócimy do domu, wyna-
grodzę ci to. Zrobię coś, czego 
nie robiłam od lat.
– Daj spokój. Nie wcisnę gołąbków 
po tym wszystkim. 

***
– Kochanie, powiedz mi coś, żebym 
się poczuła taka bardziej kobieca.
– Nie potrafi sz parkować. 

Reklama


