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wszystkich pracowników. » STRONA 4

G
łówny Urząd Staty-
styczny alarmuje, 
że pod względem 
liczby urodzeń 
2013 rok był naj-

gorszy w powojennej historii 
Polski. Liczba zgonów była 
większa od liczby urodzeń o 
ponad 15 tysięcy. – Mamy do 
czynienia z dramatycznym za-
łamaniem demografi cznym i 
nic nie wskazuje na to, by co-
kolwiek miało się zmienić. W 
Polsce od wielu lat umacnia 
się typ rodziny jednodzietnej. 
Zmniejsza się odsetek rodzin 
z dwojgiem dzieci i rodzin 
wielodzietnych. Na jedną 
Polkę w wieku prokreacyj-
nym przypada dokładnie 1,3 
dziecka – informuje prof. Ewa 
Budzyńska, socjolog rodziny 
z Uniwersytetu Śląskiego w 
Katowicach. 

Dzieci tylko dla zamożnych
Są w wieku prokreacyjnym, 
ale odsuwają w czasie plany 
posiadania potomstwa, albo w 
ogóle o tym nie myślą. Rodziny 
o modelu 2+1 też nie zamierzają 
się powiększać. Młodzi ludzie 
rezygnują z potomstwa głównie 
z przyczyn ekonomicznych. – To 
zrozumiałe, bo przy obecnym 
bezrobociu, przy ogromnym 
zagrożeniu utratą zatrudnienia, 
bądź przy niewolniczej pracy 
na niegodziwych warunkach 
młodzi nie mają szans na za-
łożenie rodziny, rodzenie i wy-
chowywanie dzieci – twierdzi 
prof. Budzyńska.

Nie mają pracy albo tyrają na 
okrągło, często za bardzo niskie 
wynagrodzenia i bez stabilizacji 
zatrudnienia. Obawiają się, że 
mogą je stracić tuż po pojawie-
niu się na świecie dziecka. Nie 
mają też mieszkań, a za pensje 
zbliżone do najniższej krajo-
wej nie stać ich równocześnie 
na wynajem mieszkania i na 
utrzymanie rodziny. – Kiedyś 
chciałam mieć liczną rodzinę. 
Sama się w takiej wychowałam. 
Teraz wiem, że nie damy rady 
wychować więcej niż jednego 
dziecka. Wynajmujemy miesz-
kanie, pieniędzy wystarcza nam 
od pierwszego do pierwszego. 
Córka dwa lata temu rozpoczęła 
naukę w szkole, więc wydatków 
przybywa. Każde następne 
dziecko oznaczałoby kolej-

ne inwestycje. Myślę, że dziś 
liczne potomstwo mogą mieć 
tylko ludzie zamożni – mówi 
Agnieszka, 34-letnia kosme-
tyczka z Czeladzi.

Za apelami nie idą zachęty
Podobnie jak Agnieszka uważa 
większość młodych Polaków. 
Oni doskonale zdają sobie 
sprawę, że polska polityka 
prorodzinna wypada bardzo 
marnie przy świadczeniach, 
jakie rodzinom oferują inne 
państwa w Europie. Tu nie 
wystarczą tylko rządowe apele 
o wzrost wskaźnika dzietno-
ści, bo za nimi nie idą żadne 
zachęty socjalno-ekonomicz-
ne. – Rząd tylko udaje, że coś 
robi dla poprawy demogra-
fii  . Od samych apeli o dzie-
ci i bzdurnych kampanii, że 
im nas więcej, tym weselej, 
nie przybędzie miejsc pracy, 

mieszkań, nie będzie więcej 
żłobków, przedszkoli, zasiłków 
dla rodzin w trudnej sytuacji. 
Jeżeli nic się w tym kraju nie 
zmieni, to będzie nas jeszcze 
mniej – przewiduje Adrian, 
28-letni socjolog. Od trzech 
lat znajduje tylko dorywcze 
zajęcia, które nie mają nic 
wspólnego z jego wykształ-
ceniem. Dopóki nie będzie 
miał stałej pracy i dochodów, 
to nie ma mowy o założeniu 
rodziny. Teraz nie miałby jej 
nic do zaoferowania. 

Zdaniem prof. Ewy Bu-
dzyńskiej to właśnie zachęty 
socjalne są najważniejszym 
czynnikiem, który mógłby 
odwrócić niekorzystne trendy 
demografi czne. – Nie chodzi o 
socjal w postaci zasiłków, lecz 
o miejsca pracy stałej, a nie se-
zonowej oraz łatwy dostęp do 
tanich mieszkań. Przecież to 

do państwa należy tworzenie 
ram ekonomicznych rozwoju 
gospodarczego, a nie łupienie 
obywateli kolejnymi podatka-
mi. Nie ma się co dziwić, że w 
takiej sytuacji dochodzi do ma-
sowej emigracji młodych ludzi 
– twierdzi pani profesor.

Nie wrócą do Polski
Tak naprawdę nie wiadomo, 
ilu wyjechało ich już z kraju, 
indywidualnie lub z rodzina-
mi. Statystyki GUS z końca 
ubiegłego roku wskazują, że z 
Polski za pracą wyemigrowało 
1,6 mln osób. Jednak zdaniem 
dr Stanisławy Góreckiej, demo-
grafa z Uniwersytetu Wroc-
ławskiego, nawet GUS jest 
bezradny w ustaleniu liczby 
emigrantów. – W prognozach 
do 2035 roku GUS przyjął stałe 
saldo migracji, bo są one nie-
przewidywalne. Wystarczy, że 

nastąpią zmiany uwarunkowań 
ekonomicznych czy społecz-
nych i z roku na rok sytuacja 
może zmienić się o 180 stopni 
– wyjaśnia dr Górecka.

Póki co w Polsce zmian na 
lepsze nie widać, więc młodzi 
Polacy wyjeżdżają z kraju za 
chlebem i coraz częściej podej-
mują decyzję o pozostaniu za 
granicą na stałe. Tak też posta-
nowiła 27-letnia Kinga, pielęg-
niarka od 5 lat mieszkająca w 
Edynburgu. – Wrócić do Polski, 
to wrócić donikąd. W Szkocji w 
ciągu miesiąca zarabiam tyle, ile 
u nas przez pół roku. Nie boję 
się, że stracę pracę. Tu ja i mój 
chłopak możemy w końcu po-
myśleć o rodzinie. Damy radę, 
bo zasiłki na dzieci są bardzo 
atrakcyjne – mówi Kinga.

Coraz częściej Polacy starają 
się o obce paszporty. Z badań 
brytyjskiego resortu spraw we-

wnętrznych wynika, że tylko 
w 2013 roku aż 6 tys. naszych 
rodaków otrzymało obywa-
telstwo Wielkiej Brytanii. – To 
pokaźna liczba. Ale po co mają 
wracać, jeżeli w Ojczyźnie nie 
ma atrakcyjnych ofert pracy, 
mieszkania są drogie, a państwo 
nie ma im nic do zaoferowania. 
Ci ludzie włożyli wiele trudu w 
starania o obywatelstwo. Sądzę, 
że z Polską nie wiążą już przy-
szłości – mówi dr Górecka. 

 
Kto pomoże staruszkom?
Demografowie, ekonomiści oraz 
socjologowie alarmują, że kryzys 
demografi czny to jedno z najpo-
ważniejszych zagrożeń dla Pol-
ski. Argumentują, że drastyczny 
spadek urodzeń nieuchronnie 
spowoduje mocne załamanie 
ekonomiczne, związane m.in. 
ze starzeniem się społeczeństwa. 
Będzie także powodem dewalu-
acji wartości rodzinnych. – Brak 
dzieci poszerza społeczną prze-
strzeń egoizmu. Oznacza też 
brak przyszłych podatników 
i osób pracujących na emery-
tury seniorów. To spowoduje 
załamanie się finansów pań-
stwa, a wtedy załamie się też 
cała sfera pomocy dla starszych 
ludzi. Niskie emerytury, dzieci za 
granicą, kto im pomoże? – pyta 
prof. Ewa Budzyńska.

Ze statystyk GUS wynika, 
że jeśli niekorzystny trend de-
mograficzny się utrzyma, to 
za 50 lat w Polsce będzie tylko 
ponad dwa miliony dzieci. Pra-
wie dwukrotnie więcej będzie 
staruszków po 80. roku życia. 
– Starzejemy się i nie ma co 
liczyć na to, że w przyszłości 
będzie lepiej. Dodatkowy nie-
pokój w tym kontekście może 
budzić zjawisko eurosieroctwa 
seniorów, których dorosłe dzieci 
wyemigrowały, pozostawiając 
samotnych, często schorowa-
nych rodziców – ocenia dr Sta-
nisława Górecka. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

Za 40 lat będzie nas około 32 mln, czyli o ponad 6 mln mniej niż obecnie – wynika z prognoz demografi cznych 
Głównego Urzędu Statystycznego. Za 50 lat w Polsce będzie tylko 2 mln dzieci,  dwukrotnie mniej niż osób po 80. roku życia.

Bez perspektyw, bez potomstwa
Kiedyś chciałam mieć 
liczną rodzinę. 
Teraz wiem, że 
nie damy rady 
wychować więcej 
niż jednego dziecka.

Od samych apeli o rodzenie dzieci i bzdurnych kampanii, że im nas więcej, tym weselej, nie przybędzie miejsc pracy, mieszkań, żłobków i przedszkoli
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T
o już ćwierć wieku! Ale ten czas 
leci. Ładna była. Nieładna, ale sym-
patyczna by mi się nie spodobała.

Wiadomo jak to jest, gdy człowiek jest 
młody. Tzw. atrybuty zewnętrzne mają 
znaczenie fundamentalne. Dziewczyna 
bez widocznych atrybutów nie zwraca 
uwagi młodzieńca. Z ładną za rączki się 
trzymając, chodziliśmy lekko zawsty-
dzeni, ale dumni z uczucia. Przez wiele 
tygodni świat na zewnątrz był widziany 
jak przez mgłę i w gruncie rzeczy był 
bez znaczenia, choć całowaliśmy się 
ukradkiem, uciekając od oczu innych. 
Od złego spojrzenia zazdrośników, za-
wistników i innych kolegów, sąsiadów, 
krajan i rodaków. Tak to podobno za-
wsze jest z pierwszymi miłościami, że 
dzieją się mimo świata, mimo rzeczy-
wistości. Piszę „podobno”, bo pierwszą 
miłość można przeżyć tylko raz. Nie ma 
szans na drugą pierwszą miłość, na drugi 
pierwszy raz.

To był czerwiec 1989 roku. Byliśmy 
wystarczająco niedojrzali, aby przeżywać 
pierwszą miłość i zbyt niedojrzali, aby 
uczestniczyć w pierwszych, jak to się mówi, 
częściowo wolnych wyborach. Coś tam się 
działo, coś rodzice i nauczyciele mówili, coś 
gazety pisały. My mieliśmy swoje inne, cał-
kowicie wolne wybory. Dla nas najważniej-
sze były wieczorne spacery, myśl, czy już 
złapać się z ręce, przytulić i tym podobne 
rozterki, które wzbudziłyby gromki rechot 
wśród dzisiejszych gimnazjalistów. Tak, to 
już ćwierć wieku minęło.

Ta pierwsza miłość trwała parę miesięcy. 
Później pierwsze rozstanie, powrót i drugie 
rozstanie już ostateczne. Dziś można by 
powiedzieć, że było to rozstanie z przyczn 
ekonomicznych. Inne szkoły średnie, w 
innych miejscowościach, inne towarzy-
stwo, choć poranny pekaes przez jakiś czas 
był ten sam. Tak, zgadliście. Mieszkałem 
wówczas na wsi. Ten autobus wypełnio-
ny pierwszymi, drugimi i trzecimi miłoś-
ciami, kolegami ze szkoły podstawowej i 

szkół średnich to był jeden z wielu plusów 
mieszkania poza miastem. Jakkolwiek to 
grafomańsko nie zabrzmi, ten poranny 
autobus dawał nam poczucie wspólnoty 
losu. To było potencjalne źródło solidar-
ności. Podejrzewam, że w tym miejskim 
autobusie, którym jechali uczniowie szkół 
średnich i studenci, było podobnie. Ale 
nie wiem tego na pewno. W każdym razie 
ten poranny autobus to było za mało, aby 
rozstaniu zapobiec. Ten poranny autobus 
tylko przypominał, że pierwszą miłość, 
kochani, to już macie za sobą. Pekaesy 
zresztą wkrótce później zlikwidowano, 
powstawały różne spółki, podobnie jak 
na Zachodzie. Państwo polskie dokonało 
skoku cywilizacyjnego. Zmotoryzowało 
naród. Żeby dojechać do pracy, do szko-

ły trzeba mieć samochód, ewentualnie 
można skorzystać z busa. Większość tych 
pojazdów pochodzi z zachodnoeuropej-
skich szrotów. Ale pokolenie, dla którego 
używana odzież z „darów” społeczeństw 
krajów zachodnioeuopejskich była nie-
gdyś szczytem luksusu, wybrzydzać nie 
będzie. „Donaszanie” po starszym ro-
dzeństwie i po kuzynach to była prze-
cież norma. Co więcej, szczęściem było 
mieć po kim „donaszać”.

Po pierwszej miłości zostało już tylko 
wspomnienie. Tak jak po wielu koleżankach 
i kolegach z porannego autobusu. Część z 
nich wyjechała tam, skąd przychodziły te 
wszystkie rzeczy do „donaszania”. Część 
została tu i nadal „donasza”. Nieliczni spo-
żywają owoce tych tzw. przemian, które 
rozpoczynały się wtedy, gdy z pierwszą 
miłością patrzyliśmy zamglonymi oczyma 
na zachód słońca. Gdy ta nasza życiodajna 
gwiazda przecinała horyzont, odjeżdżał 
ostatni pekaes. Do domu wracałem „na 
butach”. Niesiony platoniczną miłością. 

JEDEN Z DRUGĄ:)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Po pierwszej miłości zostało 
już tylko wspomnienie. 
Tak jak po wielu koleżankach i 
kolegach z porannego autobusu.

WZD Sekcji Krajowej 
Pracowników Handlu
» ALFRED BUJARA został ponownie wybrany przewodniczą-
cym handlowej Solidarności. Walne Zebranie Delegatów Sekcji 
Krajowej Pracowników Handlu NSZZ Solidarność odbyło się 26 
maja w Szczyrku. Do Rady Sekcji wybrano dwie osoby wywodzą-
ce się z regionu śląsko-dąbrowskiego: Justynę Chrapowicz oraz 
Mariusza Włodarczyka. 
Podczas sprawozdawczo-wyborczego WZD handlowej Solidarności 
wybrano również delegatów na Kongres Krajowego Sekretariatu 
Banków Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność. Delegatami z 
naszego regionu zostali Justyna Chrapowicz, Barbara Stefaniec i 
Mariusz Włodarczyk. 26 maja odbyło się również sprawozdawczo
-wyborcze WZD Sekcji Krajowej Bankowców NSZZ Solidarność. 
Szefem bankowej „S” na kolejną kadencję został wybrany dotych-
czasowy przewodniczący Mieczysław Bielawski. 

WZD Sekcji Krajowej 
Ciepłownictwa
» DARIUSZ GIEREK, przewodniczący Regionalnej Sekcji Cie-
płownictwa został wybrany na stanowisko wiceprzewodniczące-
go krajowych struktur związkowych w tej branży podczas ubie-
głotygodniowego Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej 
Ciepłownictwa NSZZ Solidarność. Przewodniczącym SKC został 
ponownie Andrzej Śpiewak z Częstochowy. 
Obok Dariusza Gierka w Radzie Sekcji związkowców z zakładów 
ciepłowniczych z naszego regionu reprezentować będą: Justyna 
Latos, Ewa Majcherczyk, Grzegorz Tyrcha i Paweł Borowski, a w 
Komisji Rewizyjnej SKC Ewa Salwin. 
Podczas sprawozdawczo-wyborczego WZD ciepłowników wybra-
no również delegatów na Kongres Krajowego Sekretariatu Służb 
Publicznych NSZZ Solidarność. Delegatami z naszego regionu są 
Dariusz Gierek, Paweł Borowski i Grzegorz Tyrcha. 
Sekcja Krajowa Ciepłownictwa NSZZ Solidarność zrzesza blisko 
4,5 tys. związkowców.

WZD Sekcji Krajowej 
Oświaty i Wychowania
» W DNIACH 21-23 MAJA w Ostrowcu Świętokrzyskim od-
było się Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i 
Wychowania NSZZ Solidarność. W jego trakcie delegaci wybrali 
przewodniczącego Sekcji, którym ponownie został Ryszard Prok-
sa. Funkcje wiceprzewodniczących będą pełnili Teresa Misiuk 
oraz Henryk Ślusarski.
Lesław Ordon, przewodniczący Regionalnego Sekretariatu Nauki 
i Oświaty śląsko-dabrowskiej Solidarności został wybrany do 
Prezydium Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania. W skła-
dzie Rady Sekcji Krajowej obok Lesława Ordona znalazło się też 
dwoje innych delegatów z naszego regionu: Urszula Grzonka i 
Jan Kurczek. Do Komisji Rewizyjnej wybrana została Bogumiła 
Wacławek. Delegatami na Kongres Sekretariatu Nauki i Oświa-
ty NSZZ Solidarność zostali: Maria Konar, Jan Kurczek, Lesław 
Ordon oraz Bogumiła Wacławek.

AGA, BEA

Związkowcy zapukają do biur posłów i senatorów
Sądownicza Solidarność rozpoczęła akcję, w 
trakcie której chce zwrócić uwagę na niskie 
pensje pracowników obsługi sądów...

– Koordynatorzy związku zapukają do 
każdego biura poselskiego i senatorskiego 
w miastach, w których działa sądownicza 
Solidarność. W trakcie tych wizyt poinfor-
mują parlamentarzystów, jak wyglądają za-
robki w polskich sądach i opowiedzą im o 
patologiach w systemach wynagradzania. 
Większość z nich nie wie, że podstawowe 
wynagrodzenia części pracowników nie 
osiągają nawet poziomu najniższej krajowej 
pensji. Koordynatorzy przekażą posłom i 
senatorom kilka dokumentów, m.in. ra-
port o dysproporcjach płacowych w po-
szczególnych jednostkach. Będą mówić 
także o tym, że problem dramatycznie 
niskich wynagrodzeń w sądownictwie 
jest od lat ignorowany przez kolejnych 
ministrów sprawiedliwości oraz przez 
inne osoby, które powinny stać na stra-
ży praw pracowników zatrudnionych w 
sądach. Ostatnio nowa szefowa komisji 
sprawiedliwości i praw człowieka stwier-
dziła, że zajęcie się naszymi problemami 
nie leży w kompetencji tej komisji. A w 

zeszłym roku ta sama komisja przyjęła 
dezyderat w sprawie stworzenia czy-
telnych zasad wynagradzania i awansu 
zawodowego w sądownictwie.
Inne związki zawodowe wspierają działa-
nia podejmowane przez Solidarność?

– Przyłączenie się do naszej akcji zapo-
wiedziała wiceprzewodnicząca Związku 
Zawodowego Prokuratorów i Pracowni-
ków Prokuratury RP. Przedstawiciele rad 
okręgowych tego związku także będą 
odwiedzać biura posłów i senatorów. 
Wynagrodzenia pracowników prokura-
tury, podobnie jak nasze są bardzo niskie, 
podlegamy tej samej ustawie.

W maju zakończyła się inna akcja. Pra-
cownicy składali w swoich sądach wnio-
ski o zawezwanie do ugody w sprawie 
wypłaty kwoty stanowiącej niezwalo-
ryzowane wynagrodzenie za lata 2011-
2013. Jak ją oceniasz?

– Spora część pracowników takie wnio-
ski złożyła. W trakcie przeliczania okaza-
ło się, że kwoty, jakie powinni otrzymać 
wraz z odsetkami, sięgają kilku tysięcy 
zł. Cały czas podkreślamy, że zamrożenie 
naszych wynagrodzeń jest niezgodne z 
prawem, a pensje pracowników innych 
grup zawodowych z budżetówki w tym 
czasie były rewaloryzowane.
Składanie wniosków spotkało się ze 
zrozumieniem pracodawców?

– W niektórych jednostkach sędzio-
wie nas wspierali, podpowiadali, w jaki 
sposób napisać wniosek. Ale spotkali-
śmy się też z groźbami ze strony części 
dyrektorów, którzy mówili m.in., że spo-
rządzają listy pracowników, którzy takie 
zawezwania złożyli i wyciągną wobec 
nich konsekwencje. Ale pracownicy nie 
dali się zastraszyć.

AK

Podstawowe 
wynagrodzenia 
części pracowników 
nie osiągają nawet 
poziomu najniższej 
krajowej pensji.

CZTERY pytania
Edyta Odyjas, przewodnicząca MOZ NSZZ Solidarność Pracowników 
Sądownictwa

KRÓTKO

Komunikat
W dniu 12 czerwca 2014 roku o godzinie 
10.30 w Sali Konferencyjnej im. Lecha Ka-
czyńskiego w siedzibie Zarządu Regionu w 
Katowicach przy ul. Floriana 7 odbędzie się 
X Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko
-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność. Będzie to 
zebranie sprawozdawczo-wyborcze, podczas 
którego zostaną wybrane władze regionalne 
związku na kadencję 2014 -2018. 

Przed rozpoczęciem WZD o godz. 9.00 kościele 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w 
Katowicach przy ul. Granicznej 26 zostanie odpra-
wiona msza święta w intencji Ojczyzny oraz człon-
ków NSZZ Solidarność. 

Zapraszamy do udziału we mszy przedstawi-
cieli wszystkich organizacji zakładowych wraz z 
pocztami sztandarowymi.

Foto: internet
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T
ak jak największym 
zwycięstwem polskich 
robotników było po-
wstanie w 1980 roku 
Niezależnego Samo-

rządnego Związku Zawodowego 
Solidarność, tak największym 
zwycięstwem Solidarności były 
wybory 4 czerwca 1989 roku. 
Dzisiaj z powodów politycznych 
i bieżących interesów obecnej 
władzy z premedytacją fałszuje 
się ten historyczny fakt. 

Do rozmów przy Okrągłym 
Stole i pierwszych częściowo 
wolnych wyborów doszło dzięki 
fali strajków w 1988 roku, pro-
wadzonych przez organizacje 
zakładowe Niezależnego Sa-
morządnego Związku Zawodo-
wego Solidarność. Do rozmów 
i wyborów przystąpił nie Lech 
Wałęsa i Komitet Obywatelski, 
ale Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy Solidarność, 
ze swoim przewodniczącym na 
czele. Powołanie w grudniu 1988 
roku Komitetu, którego nazwa 
brzmiała Komitet Obywatelski 
przy przewodniczącym NSZZ 
Solidarność, choć formalnie 
niezależny, był w istocie je-
dynie formą organizacyjną, 
swoistym narzędziem związku, 
bez którego Komitet nie miał 
racji bytu.

NSZZ Solidarność zawsze był 
związkiem zawodowym, który 
w różnym czasie, z konieczno-
ści, musiał spełniać różne role, 
takie jak: ruchu społecznego, 
opozycji demokratycznej, kon-
spiracji, komitetu wyborczego, 
czy też parasola ochronnego 
nad transformacją ustrojową. 
I co najważniejsze – role te wy-
pełnił, do dzisiaj płacąc za to 
ogromną cenę. Bez Solidarności 
i jej milionów członków, nigdy 
by się to nie dokonało.

Nikt nie mógł być człon-
kiem naszego związku inaczej, 
niż poprzez przynależność do 
zakładowej lub międzyzakła-
dowej organizacji Solidarności. 
Nikt nie mógł być w jego wła-
dzach, jeśli nie przeszedł całej 
demokratycznej procedury 
wyborczej, od zakładu, poprzez 

region, aż do władz krajowych. 
I tak jest do dzisiaj.

Nigdy nie było pierwszej i 
drugiej Solidarności. Związek 
nasz od swojego powstania 
nigdy nie przerwał działalno-
ści, nawet po wprowadzeniu 
stanu wojennego, przez wiele 

lat trwając w konspiracji. W 
przeciwnym razie, za kpinę 
należałoby uznać słowa ów-
czesnego przewodniczącego 
Lecha Wałęsy, które wygłosił w 
1984 roku przy grobie zamor-
dowanego, błogosławionego 
ks. Jerzego Popiełuszki: „Soli-

darność żyje, bo ty oddałeś za 
nią życie”. Jeśli była pierwsza 
i druga, to należałoby uznać, 
że Jaruzelski pokonał Soli-
darność, a to jest oczywistą 
historyczną bzdurą.

Od samego początku dumnie 
trzymamy te same sztandary, 

a większość z naszych dzi-
siejszych członków, w tym w 
najwyższych władzach związ-
ku, jest w nim nieprzerwanie 
od samego początku, ani na 
chwilę nie zaprzestając swojej 
działalności. Wielu z nich było 
internowanych, więzionych, 
szykanowanych i wyrzuca-
nych z pracy. Oni nigdy nie 
byli w dwóch Solidarnościach. 
Jeśli już, to inni ją opuszczali, 
zdradzali czy zaprzedali swoje 
legitymacje w imię własnego 
interesu. Tym bardziej na po-
nury chichot historii zakrawa 
fakt, że nadal po 25 latach w 
wolnej Polsce za działalność 
związkową, przy obojętności 
władzy, szykanuje się i wyrzu-
ca ludzi z pracy.

Oficjalne państwowe ob-
chody 25. rocznicy 4 czerwca 
1989 roku, bez formalnego 
współudziału NSZZ Solidar-
ność, którego udział celowo 
pominięto polityczną decyzją 
obecnie rządzących, w odwecie 
za walkę Solidarności o prawa 
pracownicze i obywatelskie, 
stają się karykaturalne, pozba-
wione wewnętrznej siły ducha 
solidarności i wolności.

Nie ma wolności bez Soli-
darności!

PIOTR DUDA

Wybory 4 czerwca 1989 roku były zwycięstwem Solidarności. Dzisiaj z powodów politycznych i bieżących 
interesów obecnej władzy z premedytacją fałszuje się ten historyczny fakt – podkreśla przewodniczący związku 
Piotr Duda w liście otwartym do członków NSZZ Solidarność z okazji 25. rocznicy czerwcowych wyborów.

Nie ma wolności bez Solidarności
NSZZ Solidarność został  
celowo pominięty przy 
organizacji państwowych 
obchodów rocznicy. 
To polityczna decyzja 
w odwecie za walkę 
o prawa pracownicze 
i obywatelskie.

Jeden z plakatów zachęcających do udziału w pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborach

Foto: DIKK

Przywłaszczanie sobie cudzych 
pomysłów, przypisywanie sobie 
nie swoich zasług to smutna 
norma w polskim życiu pub-
licznym i politycznym. 

To wyjątkowo irytujący ro-
dzaj złodziejstwa, z którym 
trudno walczyć. Sami znacie 
to uczucie bezsilności, gdy ktoś 
wasze pomysły przedstawia jako 
swoje lub gdy kłamie w żywe 
oczy. Chciałoby się takiemu 
zwyczajnie, po ludzku, dać w 
pysk, ale to byłoby przypię-
czetowaniem bezsilności. A w 
dodatku byłoby też przeciwsku-
teczne, bo zasłużenie biorący 
po pysku zwykle jest człowie-
kiem niehonorowym i będzie 
po sądach nas ciągał. A gdy za 
takim osobnikiem stoi machi-
na medialna, która otrzymała 
szyfrogram establishmentu, aby 
bezkrytycznie chwalić swoich 
i dyskredytować nie swoich, to 
sprawa wydaje się beznadziejna. 
Jak w znanej scenie z „Misia”: 
„Nie mamy pańskiego płaszcza 
i co pan nam zrobi?” Trudno z 
tym cwaniactwem wygrać, ale 
walczyć trzeba, mimo oczywistej 
dysproporcji medialnych sił. 
Mimo wszystko głośno i uparcie 
powtarzać, jakie są fakty. 

W zeszłym tygodniu sze-
rokim echem odbiła się w me-
diach informacja pod tytułem: 
Posłowie PO mają pomysł, jak 

pomóc Kompanii Węglowej. 
Z doniesień tych wynika, że 
poseł Platformy Obywatelskiej 
Krzysztof Gadowski zwołał 
konferencję prasową, na któ-
rej ogłosił, że klub Platformy 
przygotował projekt noweliza-
cji ustawy o funkcjonowaniu 
górnictwa węgla kamiennego, 
dzięki której można będzie 
prolongować spłatę zadłużenia 
Kompanii Węglowej wobec ZUS. 
Przy okazji pojawiły się jeszcze 
przekłamania dotyczące tych 
długów, a pewien dziennikarz 
ekonomiczny z Gazety Wybor-
czej Witold Gadomski zatytu-
łował swój komentarz zdaniem 

oznajmującym: „Kopalnie nie 
zapłacą ZUS”. Tyle prawda czasu 
i prawda ekranu, czyli gówno 
prawda. Poniżej fakty.

Po pierwsze, pomysł pro-
longowania spłaty zadłużenia 
Kompanii Węglowej wobec ZUS 
wyszedł ze strony związkowej, 
a konkretnie jest to propozy-
cja przewodniczącego śląsko-
dąbrowskiej Solidarności Do-
minika Kolorza i została ona 
przedstawiona premierowi 
Donaldowi Tuskowi podczas 
rządowo-związkowego spotka-
nia na początku maja. Premier 
tę propozycję przyjął i zadekla-
rował, że ów projekt trafi na 

szybką ścieżką legislacyjną. 
Klub PO i pan poseł Gadowski 
to zobowiązanie premiera wy-
konują, realizując pomysł śląsko
-dąbrowskiej Solidarności. 

Po drugie, trzeba wyraźnie 
podkreślić istotną kwestię, o 
której chwalący się pan poseł 
zapomniał. Zobowiązania wobec 
ZUS, których spłata ma być 
wydłużona w czasie, to część 
długów, które Kompania była 
zmuszona przejąć po dawnych, 
nieistniejących już spółkach 
węglowych (Rybnickiej, Rudz-
kiej, Nadwiślańskiej, Gliwickiej 
i Bytomskiej). To nie są długi, 
które powstały w Kompanii. Od 

wielu lat górnictwo systema-
tycznie i bez opóźnień odpraw-
dza składki na ZUS za swoich 
pracowników. Sugerowanie, 
że jest inaczej to albo dowód 
niewiedzy, albo złej woli. 

Szczególnie irytujące (choć 
aż się prosi, żeby użyć mocniej-
szego określenia) są komentarze, 
że ta nowelizacja ma zwolnić 
górnictwo od płacenia ZUS. 
Otóż nowelizacja nie zwalnia, 
lecz jedynie wydłuża termin 
spłaty. Dzięki temu Kompa-
nia Węglowa zyskuje oddech 
fi nansowy, a ZUS nie traci waż-
nego płatnika. Bardzo, wielce 
szanowny pan komentator GW 
tytułując komentarz zdaniem: 
„Kopalnie nie zapłacą ZUS”, 
dopuszcza się manipulacji. W 
rzeczywistości kopalnie płacą 
bieżące zobowiązania wobec 
ZUS i spłacają też zaległości za 
innych sprzed lat, a wydłużenie 
terminu spłaty jest racjonalnym 
sposobem na to, aby Kompa-
nia mogła te zaległości spłacić 
do końca. 

Podsumowując, poseł Ga-
dowski i komentator Gadomski 
nie wzbudzają mojego zaufa-
nia. I smutny jest fakt, że są to 
poseł i dziennikarz na miarę 
możliwości obecnego establish-
mentu i że nie jest to niestety 
ich ostatnie słowo.

ERWIN KOTOWSKI

Irytujące manipulacje faktami

Pomysł prolongowania spłaty zadłużenia KW wobec ZUS przedstawiła premierowi śląsko-dąbrowska „S”

Kolejne spotkanie 
z premierem
Na 5 czerwca zaplano-
wano w Katowicach ko-
lejne spotkanie premiera 
Donalda Tuska i dele-
gacji rządowej z przed-
stawicielami górniczych 
związków zawodowych 
oraz pracodawców z 
branży wydobywczej. 
Podczas tego spotkania pre-
mier ma przedstawić raport 
końcowy z prac międzyresor-
towego zespołu ds. funkcjo-
nowania górnictwa węgla 
kamiennego. – Oczekujemy, 
że raport nie będzie wyłącz-
nie zbiorem analiz, ale że 
będzie zawierał konkretne 
rozwiązania ratunkowe dla 
górnictwa węgla kamien-
nego w obszarach, które 
wskazywaliśmy podczas 
wcześniejszych rozmów i że 
te rozwiązania po zaakcepto-
waniu przez stronę społeczną 
zaczną być wprowadzane w 
życie. Mamy nadzieję, że za-
angażowanie pana premiera 
w sprawy polskiego górni-
ctwa i jego otwartość na 
argumenty strony społecznej, 
będą równie duże jak przed 
wyborami do Parlamentu 
Europejskiego – powiedział 
Dominik Kolorz, szef śląsko-
dąbrowskiej Solidarności. 

ŁK

Foto: M
.Żegliński
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Rozmowy płacowe 
w Nitroergu
» 16 CZERWCA TO OSTATECZNY ter-
min, jaki związki zawodowe działające w 
Nitroergu wyznaczyły zarządowi spółki 
na przedstawienie propozycji płacowych 
na 2014 rok. Mają one dotyczyć wysoko-
ści kwartalnej premii regulaminowej oraz 
przeszeregowań pracowników. – Oczeku-
jemy na takie propozycje, które będą do 
zaakceptowania przez stronę społeczną 
– zaznacza Piotr Nowak, przewodniczący 
Solidarności w spółce.
Rozmowy płacowe rozpoczęły się w Ni-
troergu w lutym. – W marcu zarząd 
podkreślił, że na przeszeregowania może 
przeznaczyć 500 tys. zł. Taka kwota ozna-
czałaby, że każdy z pracowników otrzy-
małby zaledwie ok. 50 zł brutto. Nie 
mogliśmy się na to zgodzić – wyjaśnia 
przewodniczący zakładowej „S”.
Zdaniem związkowców spółka znajdu-
je się w dobrej kondycji fi nansowej. – 
Zdajemy sobie sprawę z tego, że fi rma 
tych pieniędzy nie przejada, one idą na 
inwestycje w nowe linie produkcyjne i 
technologie, ale załoga także powinna 
mieć swój udział w zysku – zaznacza 
Piotr Nowak.
Przewodniczący „S” w Nitroergu przypo-
mina, że przez pięć lat zakład znajdował 
się w kryzysie, a powolne wychodzenie 
z niego było możliwe dzięki wyrzecze-
niom całej załogi. – Od 2012 roku widać 
wyraźną poprawę kondycji ekonomicznej 
fi rmy, więc oczekujemy, że poprzednie, 
bardzo trudne lata zostaną pracownikom 
zrekompensowane – dodaje.
Związkowcy mają nadzieję, że zarząd spół-
ki poważnie podejdzie do dalszych roz-
mów. – Jeżeli tak się nie stanie, jesteśmy 
przygotowani na podjęcie bardziej zdecy-
dowanych działań – zapowiadają.

Walka o pensum 
pedagogów
» POD WPŁYWEM NACISKÓW oświa-
towej Solidarności ze Świętochłowic oraz 
pozostałych nauczycielskich związków za-
wodowych miejscy radni odstąpili od przy-
jętej w styczniu 2013 roku uchwały pod-
wyższającej z 20 do 26 godzin tygodniowo 
pensum pedagogów – specjalistów oraz 
kierowników placówek oświatowych. 28 
maja Rada Miasta przyjęła nową uchwałę, 
która obniża pensum dla dyrektrów szkół i 
pedagogów do 20 godzin. 
Władze miasta wprowadzając ponad rok 
temu podwyższone pensum dla tej grupy 
nauczycieli argumentowały, że jest to 
jeden elementów programu oszczędnoś-
ciowego. – Uchwała przyjęta została przy 
naszym sprzeciwie. Udowadnialiśmy, że 
oszczędności z niej wynikające nie są tak 
duże, jak planowano. Wskazywaliśmy też, 
że przy podwyższonym pensum godzina 
pracy pedagogów była wynagradzana 
tak samo, jak godzina pracy nauczycieli 
stażystów. Byli przeciążeni pracą i od-
czuwali skutki wypalenia zawodowego. 
Oprócz 26 godzin poświęcanych tygo-
dniowo tylko uczniom, musieli jak zawsze 
wykonywać wszystkie inne obowiązki, 
m.in. uczestniczyć w zebraniach z rodzi-
cami i konferencjach, pracować w terenie, 
opracowywać strategie postępowania 
wychowawczo-dydaktycznego – wyjaśnia 
Sylwia Sobota, przewodnicząca oświato-
wej Solidarności.
Przyjęta przez świętochłowicką Radę Mia-
sta nowa uchwała obniżająca pensum 
pedagogom i dyrektorom szkół, ma wejść 
w życie od 1 września, ale najpierw musi 
ją zatwierdzić wojewoda śląski. 

AK, BEA

KRÓTKO 

30 maja w komendzie Straży 
Miejskiej w Siemianowicach 
Śląskich podpisano porozu-
mienie kończące trwającą 
tam od dwóch tygodni akcję 
protestacyjną. Zgodnie z jego 
zapisami zwolniony wiceprze-
wodniczący zakładowej Soli-
darności wróci do pracy. 

– Jesteśmy zadowoleni z 
kompromisu, który udało nam 
się osiągnąć – powiedział po 
zakończeniu negocjacji Marek 
Kozubski, przewodniczący 
zakładowej Solidarności. 

Jak podkreślił, przywróce-
nie do pracy wiceprzewodni-
czącego zakładowej Solidar-
ności Henryka Zielińskiego, 
który zdaniem związkowców 
otrzymał wypowiedzenie 
bezzasadnie, to najważniejszy 
punkt porozumienia. – Za-
warta została ugoda pozasą-
dowa przywracająca naszego 
kolegę do pracy. To wspólny 
sukces wszystkich pracowni-
ków biorących udział w akcji 
protestacyjnej. Pokazaliśmy, 
że w trudnych chwilach mo-
żemy na siebie liczyć. Tak 
właśnie wygląda prawdziwa 
solidarność – zaznaczył Marek 
Kozubski.

Dokument podpisany przez 
przedstawicieli Solidarności 
w siemianowickiej Straży 
Miejskiej oraz komendanta 

tej jednostki Piotra Sater-
nusa zawiera również m.in. 
zapis wyjaśniający kwestię 
wideorejestratorów umiesz-
czonych w Siemianowicach 
Ślaskich niezgodnie z prawem 
– Uzyskaliśmy zapewnienie, 
że mandaty wystawione na 
podstawie zapisów z wideore-
jestratorów są prawomocne, a 
odpowiedzialność za wszelkie 
nieprawidłowości powstałe 
wokół tej sprawy nie zosta-
nie zrzucona na szeregowych 
strażników. Oprócz tego obie 
strony sporu zobowiązały się 
do właściwej współpracy w 
stosunkach pracodawca – 
związek zawodowy. Uzgod-
niliśmy również, że kwestia 
zwiększenia liczby umundu-
rowanych funkcjonariuszy 
pełniących służbę w terenie 
będzie przedmiotem osobnych 
rozmów – wylicza przewod-
niczący zakładowej „S”.

Protest głodowy strażni-
ków miejskich z Siemianowic 
Śląskich trwał 14 dni. Akcja 
miała charakter rotacyjny. Jej 
uczestnicy zmieniali się co 3 
dni. Ze względu na fakt, iż 
strażnicy miejscy nie mają 
prawa do strajku, akcja zo-
stała zorganizowana w taki 
sposób, aby nie zakłócała 
pracy jednostki.

KAR

80 zł brutto podwyżki płacy 
zasadniczej, nagroda układo-
wa w wysokości 420 zł oraz 
925 zł nagrody rocznej – to 
główne punkty podpisanego 
26 maja porozumienia pła-
cowego w spółce Kolprem 
należącej do ArcerolMittal 
Poland. 

– Nie jesteśmy do końca 
zadowoleni z wyniku tych 
negocjacji płacowych. Stu-
procentowym właścicielem 
Kolpremu jest ArcelorMit-
tal Poland S.A, więc liczyli-
śmy, że porozumienie w tej 
spółce będzie co najmniej 
takie samo, jak w AMP – 
mówi Lech Majchrzak, 
wiceprzewodniczący So-
lidarności w ArcelorMittal 
Poland. Jak podkreśla, w 
ocenie Solidarności kon-
dycja ekonomiczna spółki 
pozwala na większy wzrost 
wynagrodzeń. – Sytuacja 
fi nansowa fi rmy podczas 
rozmów miała jednak dru-
gorzędne znaczenie. Kluczo-
wą rolę odegrała kwestia 
tzw. całkowitych kosztów 
zatrudnienia pracowni-
ków. Grupa ArcelorMittal 
założyła, że w tym roku 
koszty te nie mogą być 
wyższe niż w 2013 roku. 
Fakt ten w zasadzie unie-
możliwił wynegocjowanie 

zapisów korzystniejszych 
dla pracowników – zazna-
cza Majchrzak.

Podwyżki zaczęły obo-
wiązywać od 1 maja. Pra-
codawca zobowiązał się 
również do podniesienia 
płacy zasadniczej o 80 zł 
brutto pracownikom prze-
jętym ze spółki SSCE od 1 
czerwca.

Nagroda układowa w 
wysokości 420 zł zostanie 
wypłacona pracownikom 
Kolpremu wraz z wyna-
grodzeniem za maj. Z kolei 
nagroda roczna za wkład 
pracowników w funkcjo-
nowanie spółki w 2013 

roku w wysokości 925 zł 
na pracownika zostanie 
wypłacona w dwóch ra-
tach. Pierwsza rata w wy-
sokości 500 zł wpłynie na 
konta pracowników wraz z 
wynagrodzeniem na czer-
wiec. Drugą ratę otrzymają 
w sierpniu. 

Przedsiębiorstwo Kolprem 
zajmuje się kompleksową 
obsługą kolejową Arcelor-
Mittal Poland S.A. Do zadań 
spółki należy realizacja prze-
wozów oraz utrzymanie 
infrastruktury kolejowej. 
Firma zatrudnia ponad 1000 
pracowników. 

ŁK

D
emonstrują-
ce pielęgniar-
ki założyły na 
twarze maski, 
na których usta 

zostały zaklejone plastrami. 
W ten sposób chciały pod-
kreślić, że decyzje dotyczące 
przekształcania placówek 
medycznych są w naszym 
województwie podejmowa-
ne bez konsultacji ze stroną 
społeczną. Uczestnicy pikiety 
przynieśli ze sobą transpa-
renty, na których napisali 
m.in. „Chcemy pracować, 
a nie strajkować”, „Jakość 
opieki zależy także od wa-
runków pracy”. 

Pracownicy służby zdro-
wia obawiają się, że po po-
łączeniu z klinikami ŚUM 
co najmniej dwa z czterech 
szpitali wojewódzkich zo-
staną zlikwidowane. – Jeste-
śmy przeciwni wchłanianiu 
szpitali wojewódzkich przez 
kliniczne. To jest ogromne 
niebezpieczeństwo dla pacjen-
tów i pracowników, grożące 
likwidacją setek miejsc pracy 
– mówiła podczas protestu 
przewodnicząca Regional-
nego Sekretariatu Ochrony 
Zdrowia NSZZ Solidarność 
Halina Cierpiał. – Samorząd 
województwa śląskiego za-

mierza przekazać jednostkom 
Śląskiego Uniwersytetu Me-
dycznego te szpitale, które 
osiągnęły dodatni wynik 
fi nansowy – dodała Joanna 
Lukosek, wiceprzewodnicząca 
RSOZ i szefowa Solidarności 
w Szpitalu Specjalistycznym 
nr 2 w Bytomiu. – Zostawcie 

nas w spokoju. Pozwólcie nam 
pracować. Pozwólcie nam le-
czyć pacjentów – apelowała 
do władz województwa w 
imieniu pracowników szpi-
tali Joanna Lukosek. 

Uczestnicy demonstra-
cji przekazali wojewodzie 
śląskiemu Piotrowi Litwie 

dwie petycje. Związkowcy 
zaapelowali m.in. o zaprze-
stanie działań zmierzających 
do likwidacji podmiotów 
medycznych w naszym 
województwie.

Projekt połączenia czte-
rech szpitali wojewódzkich 
z klinikami ŚUM pojawił się 

w uchwale intencyjnej przy-
jętej 1 kwietnia tego roku 
przez Zarząd Wojewódz-
twa Śląskiego. Uchwałę tę 
negatywnie zaopiniowała 
Komisja Polityki Społecz-
nej i Ochrony Zdrowia 
Sejmiku Województwa 
Śląskiego.

Do połączeń wytypowa-
ne zostały: Uniwersyteckie 
Centrum Okulistyki i Onko-
logii ŚUM, Szpital Klinicz-
ny Nr 6 ŚUM, Centralny 
Szpital Kliniczny im. prof. 
Kornela Gibińskiego ŚUM, 
Szpital Kliniczny w Zabrzu 
oraz wojewódzkie szpitale 
specjalistyczne w Zabrzu, 
Chorzowie, szpital specja-
listyczny nr 2 w Bytomiu 
oraz Szpital Kolejowy w 
Katowicach-Ligocie.

AGNIESZKA KONIECZNY

Ponad 100 osób protestowało 2 czerwca w Katowicach przeciwko planom połączenia 
czterech szpitali wojewódzkich z klinikami wchodzącymi w struktury Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego.

Pozwólcie nam leczyć pacjentów
Decyzje dotyczące 
przekształcania 
placówek medycznych 
są w naszym 
województwie 
podejmowane 
bez konsultacji ze 
stroną społeczną.

Demonstrujące pielęgniarki założyły na twarze maski, na których usta zostały zaklejone plastrami

Koniec protestu Porozumienie płacowe w Kolpremie

Kolprem zajmuje się obsługą kolejową ArcelorMittal Poland

Foto: TŚD

Foto: solidarnosc.m
ittal.net



M
iarą wartości 
związku zawo-
dowego jest jego 
skuteczność w 
obronie praw i 

interesów zrzeszonych w nim 
pracowników. Zarówno na pozio-
mie najbardziej podstawowym, 
czyli w zakładach pracy, jak i na 
poziomie branżowym oraz co 
niezwykle istotne politycznym. 
Przykładów skutecznych dzia-
łań w tym obszarze w ostatnich 
czterech latach nie brakowało. 
Postaramy się wymienić naj-
ważniejsze z nich. 

Skuteczność w zakładach pracy
Przede wszystkim w zakładach, 
gdzie skutecznie działa Solidar-
ność, pracownicy mają realne 
szanse na podwyżki płac i po-
prawę warunków pracy. Nie 
sposób wymienić wszystkich 
fi rm, gdzie Solidarność syste-
matycznie negocjuje i uzgadnia 
kolejne porozumienia płacowe, 
podwyżki płac zasadniczych i 
premie. Ale są to setki zakładów 
w naszym regionie z różnych 
branż. Dzięki wysiłkom śląsko
-dąbrowskiej Solidarności za-
wierane są zakładowe układy 
zbiorowe pracy, które dają 
pracownikom gwarancje go-
dziwych wynagrodzeń i cywi-
lizowanych warunków pracy. 
Niektóre sukcesy związku były 
spektakularne, jak w przypadku 
sosnowieckiego Bitronu, gdzie 
w ubiegłym roku przeprowa-
dzono pierwszy od wielu lat 
zwycięski strajk generalny poza 
górnictwem. Pracownicy Bitro-
nu wywalczyli podwyżki wyna-
grodzeń oraz gwarancje zatrud-
nienia, ale także przypomnieli 
swojemu i innym pracodawcom, 
jak skutecznym instrumentem 
może być strajk. Pokazali, że gdy 
pracownicy działają razem i w 
trudnych chwilach stoją murem 
za swoimi liderami, są w stanie 
walczyć i wygrywać lepsze wa-
runki pracy i płacy. W innych 
fi rmach osiągnięcia Solidarności 
wynikały z kolei z organicznej 
wieloletniej pracy i konsekwen-
cji w budowaniu efektywnego 
dialogu z pracodawcą. Tak jest 
chociażby w jaworznickich 
wodociągach, gdzie coroczne 
negocjacje płacowe są zapisane 
w zakładowym układzie zbio-
rowym pracy.

Wzbudzić respekt rządzących
Bez Solidarności nie byłoby 
szczytu węglowego z udziałem 
premiera i połowy Rady Mini-
strów w maju tego roku w Kato-
wicach, ani kolejnych rozmów 
dotyczących przyszłości sektora 
wydobywczego w Warszawie i 
konkretnych działań na rzecz 
uzdrowienia sytuacji w tej branży. 
Gdyby nie konsekwencja związ-
ku i determinacja pracowników 
kopalń wyrażona w wielkiej ma-
nifestacji, która przeszła ulicami 
Katowic 29 kwietnia, rządzący 
nadal udawaliby, że problemy 
górnictwa nie istnieją i czeka-
łaby nas powtórka katastrofy, 

jaka dotknęła Śląsk i Zagłębie 
w latach 90-tych. 

Impuls ze Śląska
Aktywność i ciężka praca lide-
rów zakładowych i ponadza-
kładowych struktur związko-
wych Solidarności przekłada 
się bezpośrednio na siłę całej 
śląsko-dąbrowskiej „S”. Jak na 
dłoni było to widać podczas 
solidarnościowego strajku ge-
neralnego na Śląsku i w Zagłę-
biu Dąbrowskim w marcu 2013 
roku. W akcji strajkowej wzięło 
udział ponad 85 tys. pracow-
ników z blisko 400 zakładów 
pracy. Strajk został przepro-
wadzony m.in. w zakładach z 
branży hutniczej, koksowniczej, 
energetyce, w ciepłownictwie, 
w górnictwie, w przemyśle 
metalowym, zbrojeniowym i 
motoryzacyjnym, na kolei, w 
komunikacji miejskiej, służbie 
zdrowia i oświacie. Protestu na 
taką skalę nie było w Polsce od 
1989 roku. 

Impuls z regionu śląsko-
dąbrowskiego rozszedł się na 
całą Polskę, a postulaty głoszone 
podczas strajku solidarnościo-
wego zostały przekształcone w 
żądania całego związku. Bez tej 
marcowej akcji w naszym regio-
nie nie byłoby Ogólnopolskich 
Dni Protestu we wrześniu i gi-
gantycznej manifestacji, w której 
wzięło udział ok. 200 tys. osób. 
Związkowcy ze śląsko-dąbrow-
skiej „S” byli w Warszawie przez 
całe 4 dni. Spośród członków 
Solidarności uczestniczących 
w miasteczku namiotowym 
przed Sejmem 95 proc. stano-
wili ludzie z naszego regionu. 
W finałowej manifestacji 14 
września najwięcej było flag 
z napisem NSZZ Solidarność 
na tle katowickiego Spodka i 
kopalnianego szybu. Służby 
porządkowe ochraniające całą 
akcję protestacyjną składały się 

w zdecydowanej większości z 
górników ze śląskich kopalń. 

Ogólnopolskich Dni Prote-
stu nie dało się zbagatelizować, 
ani zamilczeć wzorem wielu 
poprzednich związkowych 
pikiet i demonstracji. Rozmia-
ry protestu, liczba organizacji 
społecznych i stowarzyszeń, 
które się do niego przyłączyły, 
uniemożliwiły sprowadzenie 
akcji do poziomu informacji o 
korkach i utrudnieniach komu-
nikacyjnych w Warszawie.

Posłom zrzedły miny
Podobnie było w przypadku 
protestu Solidarności w sprawie 
podwyższenia wieku emerytal-
nego do 67. roku życia. Solidar-
ność stała się wtedy wyrazicielem 

głosu niemal całego społeczeń-
stwa co pokazywały badania 
opinii publicznej oraz przede 
wszystkim 2,5 mln podpisów 
zebranych pod wnioskiem o 
referendum emerytalne. Warto 
tutaj zaznaczyć, że kampanii 
„Stop 67” nie udało się przypiąć 
łatki bieżącej walki politycznej, 
a samej Solidarności umieścić w 
roli przybudówki jednej z partii 
politycznych. Symbolem tego, iż 
w związkowej akcji chodziło nie 
o polityczną młóckę, ale o dobro 
Polek i Polaków, była blokada 

Sejmu, podczas której związ-
kowcy przypięci łańcuchami 
do barierek otaczających gmach 
parlamentu nie wypuszczali 
na zewnątrz aroganckich pań 
i panów posłów. „Wybrańcom 
narodu” zrzedły miny, wielu 
puściły nerwy. Chociaż przez 
kilka godzin czuli, że nie są 
bezkarni. Pomysł zablokowania 
gmachu Sejmu i przypomnienia 
posłom, że nie są bogami, naro-
dził się w śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności.

Miejsce w debacie publicznej
Postulaty głoszone przez Soli-
darność we wrześniu 2013 roku 
oraz wcześniej w trakcie akcji 
„Stop 67” na stałe utkwiły w 
społecznej świadomości i debacie 

publicznej właśnie jako postulaty 
prawdziwej reprezentacji polskie-
go społeczeństwa. Zdolność do 
efektywnego wprowadzania do 
publicznej debaty kluczowych 
tematów z punktu widzenia 
związku i polskich pracowników 
to nowa jakość w Solidarności w 
ostatnich latach. To osiągnięcie, 
którego nie da się w prosty spo-
sób zmierzyć, ale jego wartość 
jest nie do przecenienia. Mimo 
nieustających ataków ze strony 
establishmentu politycznego, 
biznesowego i medialnego, Soli-

darność na dobre zadomowiła się 
na pozycji jednego z głównych 
uczestników publicznej debaty. 
To Solidarność jako pierwsza za-
częła mówić o problemie umów 
śmieciowych czy płacy minimal-
nej, precyzyjnie i przekonująco 
argumentując swoje stanowisko. 
Dzisiaj każdy, kto chce wziąć 
udział w dyskusji dotyczącej 
tych kwestii, musi się do tego 
stanowiska odnieść. 

Bezpieczeństwo energetyczne 
Ogromny wkład do społecz-
nej dyskusji wniosła również 
śląsko-dąbrowska „S”. To nasz 
region jako pierwszy alarmował 
o destrukcyjnych dla polskiej 
gospodarki skutkach unijnej 
polityki klimatycznej. Konse-
kwentne podnoszenie zagro-
żeń związanych z pakietem 
klimatyczno-energetycznym 
uczyniło z tego trudnego, wy-
dawałoby się niestrawnego dla 
przeciętnego odbiorcy tema-
tu, jeden z głównych wątków 
publicznej debaty oraz zmusiło 
rzadzących do całkowitego zre-
widowania podejścia wobec tej 
kwestii. Obecnie nie ma chyba 
w Polsce poważnego polityka, 
który głosiłby bezkrytyczne 
pochwały na temat polityki kli-
matycznej UE. Jeszcze kilka lat 
temu taka postawa była zjawi-
skiem powszechnym. To dzięki 
presji Solidarności polski rząd 
zawetował tzw. energetyczną 
mapę drogową UE do 2050 
roku. Głównym założeniem 
tego dokumentu była niemal 
całkowita dekarbonizacja eu-
ropejskiej gospodarki. Jego 
skutki dla Polski, której ener-
getyka oparta jest na węglu, 
byłyby katastrofalne. Hasło 
„bezpieczeństwo energetyczne” 
zaczęło się pojawiać w materia-
łach promocyjnych różnych 
ugrupowań politycznych, w 
tym partii rządzącej.

Przemysł i praca
Hasła i idee wysuwane w na-
szym regionie coraz częściej są 
przywłaszczane przez partie po-
lityczne i publicystów. Postulat 
reindustrializacji, czyli odbudowy 
polskiego przemysłu bezmyślnie 
zniszczonego lub rozkradzionego 
w pierwszych latach transformacji 
ustrojowej na dobre zagościł w 
wypowiedziach polityków PiS, 
Solidarnej Polski czy SLD. W 
mediach wreszcie pojawiła się 
dyskusja nad podnoszonym od 
lat problemem nieadekwatności 
zarobków Polaków w stosunku 
do ich rosnącej wydajności. 
Śląsko-dąbrowska Solidarność 
cierpliwie walczy też z mitem 
mówiącym o rzekomo wyso-
kich kosztach pracy w naszym 
kraju. Wysokie koszty pracy 
w kraju taniej siły roboczej to 
przecież absurd. 

Współdziałanie z pracodawcami 
Skuteczność śląsko-dąbrow-
skiej Solidarności to również 
efekt otwierania się związku 
na współpracę z wieloma śro-
dowiskami, w tym zwłaszcza 
z organizacjami zrzeszającymi 
pracodawców. Współpraca ta 
przynosi wymierne efekty. Po-
stulat stworzenia instrumentów 
ochronnych dla przemysłu ener-
gochłonnego wysunięty przez 
związek przed strajkiem gene-
ralnym, zaowocował przyjęciem 
w ubiegłym roku tzw. małego 
trójpaku energetycznego. Jeden 
z elementów trójpaku dotyczy 
ulg dla największych przemysło-
wych odbiorców energii. 

Inny przykład efektywnej 
współpracy śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności z pracodawcami to 
wspólna inicjatywa w sprawie 
podatku VAT na wyroby stalowe. 
Dzięki współdziałaniu związku 
i pracodawców z branży hutni-
czej udało się doprowadzić do 
nowelizacji ustawy o podatku 
VAT wprowadzającej odwróco-
ne naliczanie tego podatku w 
obrocie większością wyrobów 
stalowych. To rozwiązanie po-
zwoliło w znacznym stopniu 
wyeliminować szarą strefę w 
obrocie tymi wyrobami oraz 
proceder wyłudzania podatku 
VAT. Jeszcze w 2012 roku straty 
budżetu z tego tytułu szacowa-
no na ok. 400 mln zł. 

Współpraca z pracodaw-
cami nie ogranicza się jednak 
wyłącznie do branż przemy-
słowych. Na początku 2014 
roku śląsko-dabrowska Soli-
darność podpisała porozumie-
nie o współpracy z Federacją 
Małych i Średnich Przedsię-
biorstw, organizacją zrzesza-
jącą 8 tys. przedsiębiorców i 
stowarzyszeń pracodawców. 
To było pierwsze tego typu 
porozumienie w skali kraju. 
Ma ono charakter otwarty. 
Dzisiaj oprócz naszego regionu 
jego sygnatariuszami są także 
Sekretariat Górnictwa i Ener-
getyki NSZZ Solidarność oraz 
dolnośląska „S”.

ŁUKASZ KARCZMARZYK, POD

Tematy wprowadzone do publicznej debaty 
przez śląsko-dąbrowską Solidarność:
· polityka klimatyczno-energetyczna
· reindustrializacja 
· referendum obywatelskie
· mit wysokich kosztów pracy
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Śląsko-dąbrowska Solidarność od lat jest motorem napędowym całego związku. To z naszego regionu wychodziły najważniejsze 
związkowe inicjatywy, tutaj rodziły się idee i pomysły, które potem przenoszone były na szczebel ogólnopolski. 

Wszystko, co dobre zaczyna się u nas
Foto: TŚD

Strajk generalny w liczbach:
Ponad 85 tys. pracowników strajkowało.
Blisko 400 zakładów wzięło udział w akcji.
To był największy tego typu protest po 1989 roku.
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Pokrzywdzeni przez władze 
peerelowskie będą mogli 
uzyskać bezpłatną pomoc 
prawną. 22 maja Instytut 
Pamięci Narodowej i Naczel-
na Rada Adwokacka poin-
formowały o wspólnej akcji 
„Masz prawo”. – Celem akcji 
jest uświadomienie repre-
sjonowanym przez władze 
komunistyczne, jakie przy-
sługują im prawa i udzie-
lenie konkretnej pomocy – 
mówi dr Łukasz Kamiński, 
prezes IPN.

Zdaniem Macieja Bednar-
kiewicza, obrońcy w proce-
sach politycznych w latach 
80., a zarazem represjonowa-
nego przez władze PRL, akcja 
„Masz Prawo” jest dowodem 
na to, że w społeczeństwie 
narasta niezadowolenie ze 
sposobu, w jaki traktowane 

są osoby represjonowane. – 
Ci ludzie, wielce zasłużeni 
i skromni, często nie znają 
prawa, nie wiedzą, jakie prawa 
im przysługują. My musimy 
ich szukać, my musimy im 
pomóc – zaznacza Maciej 
Bednarkiewicz.

Andrzej Zwara, prezes 
Naczelnej Rady Adwokackiej 
dodaje, że lata osiemdziesiąte 
ubiegłego wieku ukształto-
wały kręgosłup moralny pol-
skiej adwokatury, a obecne 
pokolenie będzie się starało 
pomóc represjonowanym 
w uzyskaniu należnych im 
świadczeń pro bono, czyli 
bezpłatnie.

Organizatorzy akcji za-
pewniają, że represjonowani 
w czasach PRL-u będą mogli 
liczyć także na wsparcie ze 
strony prokuratorów IPN.

Osoby, które były repre-
sjonowane przez komuni-
styczne władze i są zainte-
resowane pomocą prawną 
powinny skontaktować się 
z jedną z Oddziałowych 
Komisji Ścigania Zbrod-
ni Przeciwko Narodowi 
Polskiemu IPN. 

W Katowicach jest to nr 
telefonu 32 207 02 00. 

Można także skontak-
tować się z koordynato-
rem akcji „Masz prawo” 
Bogusławem Czerwińskim, 
prokuratorem Głównej 
Komisji Ścigania Zbrod-
ni Przeciwko Narodowi 
Polskiemu.
nr tel. 22 530 86 56. 
Kontakt e-mail: 
boguslaw.czerwinski@
ipn.gov.pl.

AK

Bezpłatna pomoc dla represjonowanych

W
ybory 4 czerw-
ca 1989 roku 
nie były peł-
nym zwycię-
stwem. Prze-

cież po ich pierwszej turze 
komuniści szybko zmienili 
ordynację wyborczą tak, żeby 
w wyborach utrzymali się ci 
wszyscy, którzy zostali wycięci 
z tzw. list krajowych. To byli 
m.in. Jaruzelski, Kiszczak, Mil-
ler. Niestety, nie wszystko nam 
się w tej wolnej Polsce udało i 
udaje. Przecież jeszcze nie tak 
dawno wam też próbowano 
kneblować usta przy okazji 
porozumienia ACTA – mówił 
Dominik Kolorz, szef śląsko-
dąbrowskiej Solidarności pod-
czas prelekcji w Kinoteatrze 
Rialto inaugurującej katowi-
ckie obchody. 

Prelekcja oraz wykład dr 
Adama Dziuby, historyka z 
katowickiego oddziału In-
stytutu Pamięci Narodowej 
na temat wyborów 4 czerwca 
w ówczesnym wojewódz-
twie katowickim, a także 
projekcja fi lmu „Piosenka i 
życie” (Dzieci Solidarności) 
przyciągnęły na widownię 
wielu młodych ludzi. Po po-
kazie młodzież dyskutowała 
z reżyserem fi lmu Rafaelem 
Lewandowskim i z Katarzy-
ną Kopczak-Zagórną, córką 
górnika zastrzelonego 16 
grudnia 1981 roku podczas 
pacyfi kacji kopalni Wujek, 
o Polsce o jaką przed 25 laty 
walczyli ich rodzice w kon-
tekście obecnej rzeczywistości 
naszego kraju.

– Ten świetny film poru-
szył widzów grą paradoksów. 
A zwłaszcza historia ojca, 
związkowca z Solidarności ze 

Stoczni Gdańskiej, uczestnika 
wydarzeń w 1989 i jego syna, 
który teraz pakuje manatki i 
wyjeżdża na emigrację. Dziś 
często taki właśnie finał ma 
walka o Polskę sprzed 25 lat. 
Zdaniem młodych ludzi nasz 
kraj nie daje im szans na 
rozwój, na normalne życie. 
Zaapelowałem do nich, żeby 
nie wyjeżdżali i starali się na-
prawić w kraju to, co zostało 

spieprzone, a co jeszcze jest 
do naprawienia – powiedział 
Dominik Kolorz. 

W ramach katowickich ob-
chodów 25. rocznicy pierw-
szych częściowo wolnych 
wyborów ich organizatorzy 
– Śląskie Centrum Wolności 
i Solidarności oraz katowicki 
Oddział Instytutu Pamięci 
Narodowej – przygotowali 
też liczne wystawy tema-

tyczne. W Kinoteatrze Rial-
to zaprezentowana została 
fotograficzna ekspozycja pt. 
„Znak Czasu”, przedstawia-
jąca 25 wydarzeń, które po 
1989 roku doprowadziły do 
znaczących zmian w życiu 
osób niepełnosprawnych. 
W siedzibie ŚCWiS można 
było obejrzeć wypożyczoną 
z Oddziału IPN w Szczeci-
nie wystawę pt. „Wybory i 

referenda w PRL w latach 
1946-1989”, a po Muzeum 
Izbie Pamięci Kopalni Wujek 
od rana zwiedzających opro-
wadzali uczestnicy strajku 
na Wujku, przedstawiciele 
Społecznego Komitetu Pa-
mięci Górników Poległych 
w KWK Wujek 16.12.1981 
r. Wieczorem w symbolicz-
nym miejscu na placu przed 
kopalnią Wujek, w finale 

obchodów wystąpił zespół 
Elektryczne Gitary.

– Przed koncertem muzy-
kom bardzo zależało na zwie-
dzeniu naszej Izby Pamięci. 
Po muzeum oprowadzał ich 
przewodniczący społeczne-
go komitetu pamięci pole-
głych górników Krzysztof 
Pluszczyk. Zespół złożył 
też kwiaty pod pomnikiem 
poległych górników – in-
formuje Sebastian Reńca z 
ŚCWiS. 

Wcześniej kwiaty pod po-
mnikiem upamiętniającym 
górników z Wujka złożył 
Piotr Duda, przewodniczą-
cy Komisji Krajowej NSZZ 
Solidarność. – Tę wiązankę 
złożyłem w imieniu wszyst-
kich członków Solidarności. 
Dziś powinniśmy raczej 
mieć refleksję na temat tego 
wszystkiego, czego nie udało 
się zrobić. Powinniśmy o tym 
pamiętać, żeby nie powielać 
błędów. 4 czerwca to nie jest 
dobry powód do radosnego 
świętowania. Przypomnę, że 
święto państwowe mamy 
31 sierpnia, w Dzień Soli-
darności i Wolności. Dziś 
rządzący mówią, że te 25 lat 
było latami szczęśliwości. 
Dla mnie to jest nie do za-
akceptowania – powiedział 
Piotr Duda. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

Nie mam czego świętować. 
Swoją walkę, prowadzoną 
w tamtych latach, niestety 
przegrałem, bo nie o taką 
Polskę walczyłem – napisał 
Bolesław Twaróg, reprezen-
tant Solidarności w Sejmie 
Kontraktowym do wojewody 
śląskiego Piotra Litwy. W liście 
wyjaśnił dlaczego nie może 
przyjąć zaproszenia na uro-
czyste spotkanie z okazji 25. 
rocznicy wyborów z 4 czerwca 
1989 roku oraz Dnia Wolności 
i Praw Obywatelskich.

Bolesław Twaróg podkre-
ślił, że on i jego koledzy z 
podziemia solidarnościowego 
w przededniu pierwszych w 
PRL-u częściowo wolnych wy-
borów mieli nadzieję, że zbliża 
się moment, w którym Polska 
odzyska niepodległość, a Po-
lacy będą mogli godnie żyć i 

rozwijać się na miarę swoich 
aspiracji. Jednak z biegiem lat 
nadzieje te coraz bardziej się 
rozwiewały. – W miarę upły-
wu czasu, coraz wyraźniej 
się okazywało, że zostaliśmy 
oszukani, bo autorom poro-
zumienia Okrągłego Stołu 
nie chodziło o odcięcie się od 
PRL-u i budowanie wspólnego 
dobra nowej, wolnej Ojczyzny, 
lecz o przyzwolenie na rozgra-
bienie majątku narodowego i 
zapewnienie komunistycznej 
klice bezkarności – zaznaczył 
Bolesław Twaróg.

Dodał, że wiele obszarów 
gospodarczych i społecznych 
znajduje się w opłakanym, a 
niektóre wręcz w katastrofal-
nym stanie. – Rozkradziono i 
zrujnowano tysiące zakładów 
przemysłowych. Trwa nisz-
czenie polskiego górnictwa i 

energetyki. Budżet państwa 
tonie w niebotycznych dłu-
gach wpędzających nas w 
wieloletnią zależność od świa-
towej fi nansjery i spekulantów 
różnej maści. Obce korporacje 
prowadzą w Polsce działal-
ność ekonomiczną w sposób 
przypominający rabunkową 
eksploatację kolonii. Postępuje 
destrukcja organów i instytucji 
państwa – napisał.

Bolesław Twaróg podkre-
ślił, że młodzież zamiast bu-
dować przyszłość Ojczyzny, 
jest zsyłana na zagraniczną 
tułaczkę, a miliony Polaków 
żyją w ubóstwie, ledwo wią-
żąc koniec z końcem.

Zwrócił też uwagę, że najbar-
dziej na przemianach ustrojo-
wych skorzystali ludzie zwią-
zani z ideologią PRL-u.

AGA

Po tych 25 latach wiele jest jeszcze do zrobienia – mówili liderzy Solidarności przy okazji katowickich obchodów 
rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów do Sejmu i w pełni wolnych wyborów do Senatu. – Rządzący 
mówią, że te 25 lat było latami szczęśliwości. Dla mnie to jest nie do zaakceptowania – podkreśla szef „S” Piotr Duda.

To nie było pełne zwycięstwo
Wybory 4 czerwca 
1989 roku nie były 
pełnym zwycięstwem. 
Nie wszystko nam 
się w tej wolnej 
Polsce udało i udaje.

Koncert Elektrycznych Gitar na placu przed kopalnią Wujek

Nie o taką Polskę walczyłem

Foto: TŚD
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Małgorzata 
Karolczyk-Pundyk

www.forumpokrzywdzonych.pl

Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo
tel. (+48) 781 729 460

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2014 r.):   1.680,00 zł
»  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

(w I kwartale 2014 r.):  3.896,74 zł
» Najniższa emerytura (od 1 marca 2014 r.):  844,45 zł
»  Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

i renta rodzinna (od 1 marca 2014 r.):  844,45 zł
»  Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 

(od 1 marca 2014 r.):  648,13 zł
»  renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 

w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową
i renta rodzinna wypadkowa
(od 1 marca 2014 r.):  1013,34 zł

»  renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 
w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 
(od 1 marca 2014 r.):  777,76 zł

Koledze

Mirosławowi Żebrowskiemu
przewodniczącemu Solidarności

w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Jaworznie

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu tragicznej śmierci

MAMY I BRATA
składają

koleżanki i koledzy 
z Terenowej Sekcji Problemowej NSZZ Solidarność

Miasta Jaworzna

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Kolegi

BOLESŁAWA CHROBOKA, 

byłego dyrektora Zakładu Transportu Kolejowego
i Gospodarki Kamieniem, członka Solidarności

Wyrazy serdecznego współczucia i słowa wsparcia

Rodzinie i Bliskim
w imieniu 

koleżanek i kolegów z Biura Terenowego Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w Jastrzębiu Zdroju

przekazuje Danuta Jemioło

Wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci

Kolegi

BOLESŁAWA CHROBOKA
Rodzinie i Bliskim

składają 
koleżanki i koledzy z Solidarności  

DB Schenker Rail Polska w Jastrzębiu Zdroju

C
hociaż tematyka 
nie jest związana 
bezpośrednio z 
prawem pracy, na 
moich szkoleniach 

prowadzę wykłady z zakresu 
prawa spadkowego.

Polskie prawo spadkowe 
jest bardzo nieprzyjazne dla 
spadkodawców i spadko-
bierców, ponieważ zawiera 
mnóstwo ograniczeń i pu-
łapek, które powodują, że 
spadkobiercy nie dostaną 
spadku zgodnie z wolą spad-
kodawcy, co spowoduje spory 
w rodzinie.

Podstawową kwestią jest 
sporządzenie prawidłowego 
testamentu. W tym miejscu 
zaznaczam jednak, że spad-
kodawca wcale nie musi te-
stamentu sporządzać.

Jeśli jednak ma konkret-
ne życzenia co do tego, jak 
rozporządzić spadkiem, to 
warto pomyśleć o sporzą-
dzeniu testamentu.

W Polsce mamy trzy rodzaje 
testamentu – notarialny, urzę-
dowy i własnoręczny.

Testament notarialny jest 
sporządzany przez notariu-
sza. Jest on tak samo ważny 
jak inne formy testamentu, 
czyli własnoręczny i urzę-
dowy.

Za naszą zgodą notariusz 
może umieścić testament w 
rejestrze testamentów. Takie 
rozwiązanie pozwoli uniknąć 
zagubienia testamentu.

Testament urzędowy jest 
formą niezalecaną, ponie-
waż wymaga on spełnienia 
licznych wymagań formal-
nych. W przeszłości zdarza-
ło się często, że testamenty 
urzędowe były podważane 
jako nieważne ze względu 
na niedopełnienie tych wy-
mogów.

Najprostszą formą testa-
mentu jest testament włas-

noręczny. Niestety, ze wzglę-
du na niski poziom wiedzy 
prawnej, szczególnie starsze 
osoby, wprowadzają bardzo 
duże zamieszanie poprzez 
nieprzemyślane sporządze-
nie testamentu.

W polskim prawie spad-
kowym dysponujemy masą 
spadkową. Dlatego nie po-
winno się dysponować w te-
stamencie spadkiem poprzez 
przepisywanie spadkobiercom 
określonych rzeczy. Oczywi-
ście możliwe jest dokonanie 
zapisu, jednak jest to instytu-
cja co do zasady przewidziana 
do dokonania rozporządzeń 
tylko niektórymi składnikami 
majątku, a nie wszystkimi. 
Jeśli sporządzimy testament, w 
którym cały majątek rozdys-
ponujemy w formie zapisów, 
sprowadzimy duży kłopot 
na naszych spadkobierców. 
Spadek to masa, którą dys-
ponuje się w ułamkach, na 
przykład poprzez zapis, że 
po naszej śmierci do spadku 
zostaną powołani spadko-
biercy np. w 1/4 udziału, 1/5 
udziału etc.

To bardzo ważne, ponie-
waż z wysokością udziału 
wiąże się odpowiedzialność 
za długi spadkowe i oczywi-
ście udział w poszczególnych 
rzeczach, które wchodzą do 
spadku, np. w prawie własno-
ści mieszkania, samochodu, 
pieniądzach itp.

Testament musi mieć datę. 
Nie oznacza to, że testament 
bez daty jest nieważny. Nie-
mniej w razie sporządzenia 
kilku testamentów w razie 
braku daty na którymś z nich 
będzie ogromny problem z 
ustaleniem, który był pierw-
szy lub ostatni. Kolejny testa-
ment powinien odwoływać 
poprzedni, w przeciwnym 
bowiem razie, znowu bę-
dzie kłopot interpretacyjny, 

polegający na ustaleniu, czy 
zapisy nowego testamentu 
uzupełniają stary testament 
czy go wyłączają.

Testament własnoręczny 
musi zostać sporządzony 
własnoręcznie w całości – 
oznacza to, że żaden fragment 
tego testamentu nie może 
być napisany na maszynie 
czy na komputerze.

Testament musi być pod-
pisany tak jak spadkodawca 
zazwyczaj się podpisuje. W 
przeciwnym razie znowu 
może powstać powód do 
kwestionowania ważności 
tego testamentu.

Z powyższego wynika, 
że przy sporządzaniu testa-
mentów trzeba bardzo uwa-
żać. Wadliwe zapisy mogą 
przysporzyć naszym spad-
kobiercom więcej kłopotów 
niż pożytku.

Dlatego warto przedysku-
tować sprawę testamentu z 
prawnikiem.

Jeśli jednak spadkodawca 
nie zdecyduje się na testa-
ment albo testament będzie 
nieważny czy z innych po-
wodów niemożliwy do wy-
konania, wtedy następuje 
dziedziczenie ustawowe.

Kodeks cywilny zapewnia 
najbliższej rodzinie prawo 
do dziedziczenia właśnie 
poprzez tak zwane dziedzi-
czenie ustawowe. W tym celu 
zostały wprowadzone kręgi 
dziedziczenia, czyli grupy 
osób, które w odpowiedniej 
kolejności dziedziczą po zmar-
łym. Kręgi te przedstawiają 
się następująco.
1. małżonek i dzieci (wszyst-

kie dzieci zmarłego, a jeśli 
nie dożyją to ich dzieci, 
czyli wnuki), w częściach 
równych, przy czym mał-
żonek nie mniej niż 1/4,

2. w razie braku dzieci mał-
żonek w 1/2 i rodzice w 

1/2 (1/2 przypada na oboje 
rodziców),

3. w razie braku małżonka 
rodzice,

4. jeśli jedno z rodziców nie 
dożyło otwarcia spadku, 
to jego udział przechodzi 
na rodzeństwo lub zstęp-
nych (dzieci i wnuki) ro-
dzeństwa,

5. w razie braku powyższych 
dziedziczą dziadkowie,

6. w razie braku powyższych 
dziedziczy pasierb pod wa-
runkiem, że jego rodzice 
nie żyli w chwili otwar-
cia spadku, czyli w dniu 
śmierci spadkodawcy,

7. w razie braku powyższych 
dziedziczy Skarb Państwa.
Powyższe zasady są jeszcze 

trochę bardziej rozbudowane, 
ale nie opisuję ich, aby nie 
skomplikować przekazu. Aby 
uniknąć długów po zmarłym 
należy spadek odrzucić.

UWAGA: Proszę nie mylić 
odrzucenia spadku ze zrzecze-
niem się spadku, ponieważ 
zrzeczenie się może nastąpić 
tylko w notarialnej umowie 
ze spadkodawcą sporządzonej 
przed jego śmiercią.

Odrzucenie spadku może 
nastąpić przed notariuszem 
lub sądem w terminie 6 mie-
sięcy od dnia, w którym 
dowiedzieliśmy się o tytule 
naszego powołania do spad-
ku. Przeważnie będzie to 6 
dni od dnia śmierci spad-
kodawcy.

Nikt nie będzie nas pouczał 
o możliwości odrzucenia 
spadku i zasadach związa-
nych z tą instytucją. Sami 
musimy tego przypilnować. 
Brak oświadczenia o odrzu-
ceniu spadku spowoduje, że 
nabędziemy spadek ze wszyst-
kimi konsekwencjami. Jeśli 
natomiast spadek nabędzie 
nieletni – to z dobrodziej-
stwem inwentarza.

Prawo spadkowe
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» BARDZO CHCIELIBY-
ŚMY ZACZĄĆ TO WY-
DANIE wieści od wydarzeń 
związanych z obchodami 25. 
rocznicy tzw. częściowo wol-
nych wyborów, ale nie jeste-
śmy w stanie. Przepraszamy. 
Jest nam bardzo przykro, ale 
nawet tacy obrzydliwi cyni-
cy jak my, mają swój próg 
odporności na propagandę 
sukcesu. Przy obecnym jej 
natężeniu próg ów wynosi 
ok. 15 sekund, po których 
automatycznie zmieniamy 
kanał w tv, wyłączamy radio, a 
gazetę otwieramy na stronie z 
krzyżówkami. Sami przyzna-
cie, że w tak krótkim czasie 
nie da się zbyt wiele obej-
rzeć, usłyszeć lub przeczytać. 
Nam udało się zarejestrować 
tylko, że Solidarność założył 
Donald Tusk z Bronkiem Ko-
morowskim, a oprócz nich do 
związku należeli jeszcze pe-
wien redaktor gazety, której 
nie jest wszystko jedno oraz 
facet, który kiedyś skakał 
przez płot, a dzisiaj zajmuje 
się robieniem sobie słitfoci w 
egzotycznych krajach. Z kolei 
pozostałe 10 mln ówczesnych 
członków „S”, którzy dzisiaj 
niekoniecznie mają ochotę i 
powody do świętowania, to 
wredni niewdzięcznicy i za-
plute karły reakcji. 

» A PRZECIEŻ MAMY PO-
WODY DO ŚWIĘTOWANIA. 
Wszak żyjemy w kraju, w któ-
rym już niedługo zasiłek dla 
bezrobotnych może wynosić 
4 tys. zł miesięcznie. Nie dla 
wszystkich bezrobotnych 
rzecz jasna. Na razie tylko 
dla posłów, których wyborcy 
nie wybiorą na kolejne 4 lata 
przy państwowym żłobie. Na 
taki pomysł wpadł poseł PSL 
Mieczysław Łuczak, który 
przy tym żłobie urzęduje już 
od 21 lat. Najpierw jako wójt, 
później starosta, a obecnie 
parlamentarzysta. Dzien-
nikarzom Faktu pan poseł 
oznajmił, że ponad 10 tys. 
pensji i diety, którą co mie-
siąc dostaje z naszych podat-
ków, to przecież „śmieszne 
pieniądze”, a na dodatek taki 
poseł po dwóch czy trzech 

kadencjach nie ma szans na 
znalezienie normalnego za-
trudnienia. Trudno się z Łu-
czakiem nie zgodzić. My nie 
zatrudnilibyśmy pana posła 
nawet w charakterze czyści-
ciela kuwet naszych kotów. 
Nawet do tego trzeba mieć 
jakieś kompetencje. Nie to 
co na Wiejskiej. 
 
» Z DRUGIEJ STRONY 
PAN POSEŁ jednak nieco 
przesadza. Ze znalezieniem 
pracy nie ma w naszym kraju 
żadnego problemu. W tym 
przypadku też oczywiście 
nie o wszystkich mowa. Bez-
robocie nie grozi członkom 
partii jedynie słusznej. Nieja-
ki Michał Klimczak, 24-letni 
działacz młodzieżówki peło, 
który wcześniej miał fuchę w 
gabinecie politycznym Sławka 
Nowaka, ale został na lodzie, 
gdy jego pryncypał poleciał 
przez aferę zegarkową, zna-
lazł zatrudnienie w państwo-
wej spółce PKP Energetyka. 
Kompetencje młodego wy-
kształconego, pochodzącego 
z dużego ośrodka Klimczaka 
okazały się tak ogromne, że 
ogłoszenie o rekrutacji na 
posadę, którą ostatecznie 
otrzymał, nie zostało nigdzie 

opublikowane. Znając troskę 
obecnych rządzących o dobro 
obywateli, pewnie chodziło 
o to, aby zwykli bezrobotni 
bez znajomości nie doznali 
niepotrzebnie zawodu.

» PRACY SZUKA TEŻ 
EKSEURODEPUTOWANY 
Migalski Marek. Na swoim 
twitterze Migal oznajmił, że 
wraca na uczelnię, ale „chętnie 
porobi coś jeszcze”. Tą uczel-
nią jest Uniwersytet Śląski, 
na którym pan Marek pra-
cował, zanim zaczął to robić 
z różnymi partiami za eurasy. 
Gospodzki miał zaszczyt być 
kiedyś studentem na wydziale, 
gdzie Migal grasował. Zajęć nie-
stety żadnych z nim nie miał, 
ale pamięta, że podczas tzw. 
długiej przerwy obiadowej, 
gdy studenci szli na piwo, a 
wykładowcy zamykali się w 
grupkach w swoich kancia-
pach, Migal zwykł chodzić 
do czytelni i przeglądać ga-
zety, bo nikt go specjalnie nie 
lubił, więc pogadać za bardzo 
z kim nie miał. Teraz, gdy 
pan Marek wrócił z Brukseli, 
pewnie wszystko się zmieni 
diametralnie. Zarobił tyle kasy, 
że będzie mógł kupować sobie 
własne gazety. 

» NA KONIEC CIEKA-
WOSTKA ZWIĄZANA 
Z ROCZNICĄ 4 czerwca. 
Wiecie gdzie uszyto 10 tys. 
specjalnych rocznicowych 
koszulek z wypisanym so-
lidarycą hasłem „25 lat wol-
ności”? Otóż okazuje się, że 
Kancelaria Prezydenta zamó-
wiła je w Bangladeszu, czyli 
kraju będącym symbolem 
współczesnego niewolni-
ctwa. Ludzie w fabrykach 
odzieżowych w tym pań-
stewku pracują po 15-16 go-
dzin dziennie w nieludzkich 
warunkach za równowartość 
ok. 115 zł miesięcznie. W 
sumie nie ma co się dziwić, 
że okolicznościowe T-shirty 
trzeba było szyć za granicą. 
W pierwszych latach fetowa-
nej przez rządzących wolno-
ści nasz rodzimy przemysł 
odzieżowy został zmieciony 
z powierzchni ziemi, zmar-
nowany przez nieudolnych 
polityków i rozkradziony 
przez różnego rodzaju cwa-
niaczków, podobnie jak wiele 
innych sektorów gospodarki. 
Aż chciałoby się powiedzieć, 
parafrazując słynne słowa sa-
mego Bronka: jaka rocznica, 
takie koszulki.

GOSPODZKI&PODRÓŻNY

Foto: demotywatory.pl

Jasiu mówi do kolegi:
– Moja siostra to ma szczęście.
– Dlaczego?
– Była na prywatce i tam grali w 
taką grę, że każdy chłopiec musiał 
pocałować dziewczynę lub dać jej 
tabliczkę czekolady.
– I co?
– Przyniosła dwanaście tabli-
czek... 

***
Mały Jasio chodzi do klasy matema-
tycznej. Pewnego dnia nauczyciel 
wezwał go do odpowiedzi:
– Gdybym ci dał 500 złotych – 
mówi nauczyciel – a ty byś dał 
100 zł Marysi, 100 zł Basi i 100 
zł Zuzi, to co byś miał?
Rezolutny Jasio na to:
– Orgię. 

W zoo:
– Tatusiu dlaczego ta gorylica tak 
krzywo się na na nas patrzy? 
– Uspokój się synku jesteśmy 
dopiero przy kasie. 

***
Przychodzi ksiądz po kolędzie 
do rodziny Jasia i oczywiście 
zadaje Jasiowi standardowy ze-
staw pytań: 
– A ile masz lat? 
– Siedem... 
– A do kościółka chodzisz ? 
– Chodzę... 
– Co niedziela? 
– Co niedziela...
– Z całą rodziną? 
– Z całą... 
– A do którego? 
– Do Carrefoura... 

Pani na lekcji języka polskiego 
prosi dzieci o wymienienie cech 
charakteru Maćka z Bogdańca. Do 
odpowiedzi zgłasza się Jasiu:
– Honor.
– Ależ Jasiu – dziwi się Pani – czy 
„honor” to cecha?
– Nie, samo „h”. 

***
– Tatusiu, Marsjanie to nasi przy-
jaciele czy wrogowie?
– A czemu pytasz Jasiu?
– Bo przyleciał wielki statek i 
zabrał babcię.
– Aaa, to w takim razie przyjaciele. 

***
Tata do Jasia:
– Synu, czas porozmawiać o seksie.
– Dobra ojciec, co chcesz wie-
dzieć? 

Na lekcji plastyki nauczycielka 
mówi do uczniów:
– Dzieci do wykonania tego ry-
sunku potrzebny jest miękki ołó-
wek. Takie ołówki oznaczone są 
napisem B. Sprawdźcie czy takie 
posiadacie... Jasiu, co ty masz 
napisane na ołówku?
Jasio odpowiada:
– Made in China. 

***
Nauczycielka w szkole podstawo-
wej pyta dzieci:
– Czy ktoś zna jakieś zdanie po 
niemiecku?
Wyrywa się Jasiu:
– Ja znam!
– No to powiedz!
– Posztraffi  am ff szystkichhh Po-
lakuff f.. 

ROZBAWIŁO nas to

Szlakiem Porozumień Sierpniowych
20 lipca z Jastrzębia-Zdroju wystartuje rajd rowerowy doo-

koła Polski upamiętniający 34. rocznicę podpisania Porozumień 
Sierpniowych. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Tadeusz Wilk, 
emerytowany związkowiec z Solidarności z kopalni Zofi ówka. 
– Trasa będzie liczyć 37 etapów. Odwiedzimy Gdańsk i Szczecin, 
które wraz z Jastrzębiem nierozłącznie kojarzą się z historycz-
nym karnawałem i zwycięstwem Solidarności w sierpniu 1980 
roku – informuje Tadeusz Wilk.

KAT


