
14 mln zł 
tyle kosztowały 

polskich podatników 
„darmowe” bilety 

lotnicze dla posłów 
w obecnej kadencji.
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Grzegorz Sułkowski: Ludzie są 
wzburzeni informacjami o tym, 
że zakład ma zostać zamknięty 
wcześniej niż planowano. » STRONA 3

Karol Pluszczyk: Wszyscy pracownicy 
będą otrzymywali premię miesięczną 
w wysokości 10 proc. wynagrodzenia 
zasadniczego. » STRONA 4

K
onieczność podję-
cia pilnych działań 
mających na celu 
odzyskanie płynno-
   ści fi nansowej przez 

Kompanię Węglową to był jeden 
z najważniejszych postulatów 
związków zawodowych pod-
czas spotkań ze stroną rządową. 
Gdyby nie nasza inicjatywa, 
spółka musiałaby w najbliż-
szym czasie ogłosić upadłość. 
Trzeba jasno podkreślić, że 
to porozumienie jest efektem 
realizacji naszych pomysłów i 
konkretnych propozycji działań 
– mówi Dominik Kolorz, prze-
wodniczący śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności. – Trzeba wyraźnie 
powiedzieć, że bez determinacji 
załóg górniczych i związków 
zawodowych rząd nie zaan-
gażowałby się tak aktywnie w 
problemy Kompanii Węglowej, 
a bez tego zaangażowania naj-
prawdopodobniej porozumienie 
z bankami w sprawie obligacji 
nie byłoby możliwe – dodaje 
Jarosław Grzesik, przewodni-
czący Sekcji Krajowej Górni-
ctwa Węgla Kamiennego NSZZ 
Solidarność. 

Dokument, o podpisaniu 
którego zarząd spółki poin-
formował 3 lipca, dotyczy 
rolowania obligacji oraz emi-
sji obligacji nowej serii, co 
pozwoli Kompanii Węglowej 
zrestrukturyzować zadłużenie i 
poprawić płynność fi nansową. 
– Dla pracowników Kompanii 
oznacza to, że przez najbliższe 
kilka miesięcy ich wypłaty nie 
są zagrożone, a groźba upad-
łości fi rmy została na razie od-
sunięta. To dobra informacja. 
Rolowanie obligacji nie rozwią-

zuje jednak problemów spół-
ki, z którymi zarząd musi się 
zmierzyć, abyśmy za pół roku 
nie wrócili do punktu wyjścia 
– zaznacza Grzesik.

Wartość programu obliga-
cyjnego Kompanii Węglowej to 
1,2 mld zł. W skład konsorcjum 
obligatoriuszy weszły: Bank Za-
chodni WBK, Alior Bank, Bank 
Gospodarstwa Krajowego, Po-
wszechna Kasa Oszczędności 
Bank Polski, BNP Paribas Polska 
S.A. oraz Węglokoks. – Począt-
kowo zakładano, że rolowanie 

obligacji Kompanii Węglowej 
zostanie zrealizowane głównie 
poprzez emisję euroobligacji. To 
byłoby bardzo niebezpieczne 
rozwiązanie, oznaczające po-
wierzenie przyszłości polskiego 
górnictwa kapitałowi między-
narodowemu, w tym kapita-
łowi spekulacyjnemu. To, że 
długi Kompanii Węglowej nie 
zostały, kolokwialnie mówiąc, 
sprzedane za granicę, jest zasłu-
gą związków zawodowych. To 
był nasz postulat – podkreśla 
Dominik Kolorz. 

Jak wskazuje Jarosław Grze-
sik, największym problemem 
Kompanii Węglowej w dalszym 
ciągu pozostaje brak zbytu na 
produkowany przez spółkę wę-
giel. – Zwały cały czas niestety 
rosną. Za chwilę przekroczy-
my poziom, powyżej którego 
już nic na te zwały nie będzie 
można zrzucać i wtedy pozo-
stanie tylko ograniczenie pro-
dukcji. Na razie nie widzimy 
działań zarządu zmierzających 
do poprawienia sprzedaży, a to 
jest klucz do wyjścia Kompanii 

Węglowej z obecnej zapaści. To 
z całą pewnością budzi niepokój 
– mówi szef górniczej „S”. 

Zarząd Kompanii Węglowej 
do końca lipca ma opracować 
założenia programu napraw-
czego spółki, który następnie 
przedstawi Ministerstwu Go-
spodarki i związkom zawodo-
wym. Według medialnych za-
powiedzi prezesa KW Mirosława 
Tarasa, jego istota ma polegać 
na ograniczeniu wydobycia w 
kopalniach o niskiej wydajności 
i podnoszeniu wydajności w 

tych, które mają szansę gene-
rować wysokie zyski. – Na razie 
nie wiemy, o jakich kopalniach 
mówi pan prezes. Czy dobra 
kopalnia to taka, która obecnie 
ma niskie koszty wydobycia, 
ale produkuje węgiel kiepskiej 
jakości, czy taka, której koszty 
są wyższe, ale produkowany 
przez nią surowiec jest bez prob-
lemu zbywalny. Do propozycji 
zarządu KW będziemy odno-
sić się wtedy, gdy zobaczymy 
gotowy program naprawczy 
– zaznacza Grzesik. 

Zrolowanie długu Kompanii 
to jeden z najważniejszych efek-
tów dotychczasowych rozmów 
strony związkowej z rządem. 
Niestety stronom wciąż nie udało 
się wypracować konkretnych 
rozwiązań w innych, kluczowych 
dla polskiego górnictwa węgla 
kamiennego sprawach. Chodzi 
m.in. o zwiększenie produkcji 
energii z węgla kamiennego, co 
wiązałoby się z odbiorem zakon-
traktowanego przez energetykę 
węgla, unormowania kwestii 
handlu węglem i importu su-
rowca do Polski. Kolejna runda 
rozmów przedstawicieli związ-
ków zawodowych z premierem 
została zaplanowana na przełom 
lipca i sierpnia.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Zarząd Kompanii Węglowej podpisał wstępne porozumienie w sprawie rolowania obligacji. Oddala to 
widmo upadłości KW i daje spółce fi nansowy oddech potrzebny do wdrożenia działań naprawczych. 
Porozumienia nie byłoby, gdyby nie Solidarność i pozostałe związki zawodowe.  

Oddech dla Kompanii Węglowej

Największym problemem Kompanii Węglowej w dalszym ciągu pozostaje brak zbytu na produkowany przez spółkę węgiel

To, że długi KW nie 
zostały, kolokwialnie 
mówiąc, sprzedane 
za granicę, jest 
zasługą związków 
zawodowych – mówi 
Dominik Kolorz.
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ROZMOWA TŚD

Problem polega na tym, 
że polska energetyka jest 
obecnie nastawiona na 
maksymalizację zysku. 
Tak działa Tauron. Tak działają 
inne polskie grupy energetycz-
ne. To powoduje, że producenci 
węgla kamiennego mają olbrzy-

mie kłopoty fi nansowe. Gdyby 
jeszcze ta strategia spółek energe-
tycznych przekładała się na spa-
dek cen prądu dla przeciętnego 
odbiorcy indywidualnego, gdyby 
rachunki za prąd dla Kowalskie-
go czy Nowaka były załóżmy o 
10 proc. niższe, to można byłoby 

to zrozumieć. Ale tak nie jest. 
Nie płacimy niższych rachunków, 
te zyski energetyki, osiągane 
m.in. kosztem górnictwa, trafi a-
ją do innych kieszeni – mówi 
w rozmowie z TŚD Dominik 
Kolorz, szef śląsko-dabrowskiej 
Solidarności. » STRONA 5

Powiązać górnictwo z energetyką
Coraz więcej dyrektorów 
szpitali bezpodstawnie wy-
korzystuje rozporządzenie 
Ministerstwa Zdrowia 
o minimalnych normach 
zatrudnienia pielęgnia-
rek i położnych – alarmują 
związkowcy z Regionalnego 

Sekretariatu Ochrony Zdro-
wia NSZZ Solidarność. Ich 
zdaniem pielęgniarek w szpi-
talach jest za mało i nie ma 
przesłanek do ograniczania 
ich liczby. O problemie zwią-
zanym z nadużywaniem przez 
dyrektorów szpitali zapisów 

ministerialnego rozporzą-
dzenia związkowcy poinfor-
mowali już wicemarszałek 
województwa śląskiego oraz 
Departament Pielęgniarek 
i Położnych w resorcie. Nie 
wykluczają też  innych form 
protestu. » STRONA 4

Minimalne normy zatrudnienia
SŁUŻBA ZDROWIA
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U
znałem, że tak trzeba. W fi nałowym 
tygodniu mundialu nie wypada prze-
cież napisać o czymś innym, niż piłka 

kopana. Nie będę jednak śmiał się z pewnego 
starszego pana, któremu popieprzył się Ma-
radona z Messim, ani naigrywał z drużyny 
gospodarzy, której futbol pochrzanił się z 
hokejem. Napiszę o Włodzimierzu Chomi-
ckim. Kto zacz? Ano strzelec pierwszego gola 
w pierwszym udokumentowanym meczu 
piłki nożnej na ziemiach polskich. Histo-
ryczna bramka padła niemal dokładnie 120 
lat temu – 14 lipca 1894 roku. 

Tego dnia podczas zlotu gimnastycznych 
organizacji młodzieżowych Sokół zmierzy-
ły się ze sobą drużyny ze Lwowa i Krakowa. 
Mecz zaplanowano już z dwuletnim wyprze-
dzeniem, a w jednym z lwowskich parków 
specjalnie na tę okazję wybudowano stadion. 
Spotkanie, które rozpoczęło się o godz. 17.00, 
przyszło obejrzeć 3 tys. widzów. Sześć minut 
później było już po wszystkim. O 17:06 16-letni 
uczeń drugiej klasy lwowskiego seminarium 
nauczycielskiego Włodzimierz Chomicki 
strzelił gola, a sędzia skończył mecz. Ponoć 
było tak, że chłopaki przed meczem zapo-
mniały ustalić jak długo ma on potrwać, a po 
golu zapanowało tak ogromne zamieszanie, 
iż wszyscy zgodnie uznali, że najlepszym 
rozwiązaniem będzie skorzystać z okazji i 
spotkanie zakończyć. Decyzja sędziów niko-
go specjalnie nie zdziwiła. Publika nie miała 
zielonego pojęcia o zasadach gry, a wiedza 
samych uczestników na ten temat była tylko 
nieco obszerniejsza. Zdobywca zwycięskiej 
bramki w książce „Sportowe wspomnienia” 
opisał przebieg spotkania następująco: „Była 
to wielka gonitwa za piłką... Mowy być nie 
mogło o tym, żeby się zatrzymać. Brawuro-
wo odbiliśmy piłkę i zaczęliśmy ją kierować 
w stronę bramki naszych gości, którzy całą 
drużyną rzucili się jej bronić i wybijali nam 

piłkę jak tylko potrafi li (...). Stałem trochę w 
oddali od naszej grupy pod bramką krakowian, 
gdzie trwała piekielna kopanina. Nagle, z tego 
kotłowiska wyskoczyła piłka i poturlała mi 
się prosto pod nogi. Nie zastanawiając się 
długo, mocnym uderzeniem wybiłem piłkę, 
która poszybowała nad głowami zawodni-
ków obu drużyn i zupełnie niespodziewanie 
okazała się tuż przed krakowskim bramka-
rzem. Zdążył on podnieść ręce, było jednak 
za późno – piłka już go minęła”.

Początki bywają trudne. Futbol na dobre 
zaczął się u nas rozwijać dopiero po odzyskaniu 
niepodległości. Choć pierwszego sezonu roz-
grywek o mistrzostwo Polski w 1920 roku nie 
udało się dokończyć, ze względu na wojnę z 

bolszewikami, rok później szło już znacznie 
lepiej. W 1921 roku liczba klubów piłkarskich 
w Polsce przekroczyła 100, a zawodników 2000. 
W 1923 roku staliśmy się członkiem FIFA, 
a rok później nasza reprezentacja zagrała 
na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Na 
mundial udało nam się awansować nieco 
później, bo dopiero w 1938 roku. Podczas tur-
nieju rozgrywanego we Francji ulegliśmy w 
1/8 fi nału Brazylii po dramatycznym meczu 
zakończonym 5:6. Cztery gole strzelił wtedy 
piłkarz Ruchu Ernest Wilimowski. 

W dwie dekady międzywojennej Polski 
udało nam się zbudować coś z niczego. Mimo 
biedy, zniszczeń wojennych, 123 lat niewoli itd. 
itp. Dzisiaj 25 lat po ponownym odzyskaniu 
niepodległości, w rankingu FIFA jesteśmy za 
Burkina Faso i Uzbekistanem, prezes naszej 
federacji piłkarskiej jest twarzą fi rmy bukma-
cherskiej, a najlepszy piłkarz zamiast w Brazylii, 
gra w reklamie. Coś poszło nam chyba nie tak. 
I nie chodzi wyłącznie o piłkę nożną. 

TRZECI Z CZWARTĄ:)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Pierwszy gol w pierwszym 
udokumentowanym meczu piłki 
nożnej na ziemiach polskich 
padł dokładnie 120 lat temu.

LICZBA tygodnia

8,5
tyle euro będzie od 2015 roku 
wynosić jednolita godzinowa stawka 
minimalna w Niemczech. Przy pracy 
na pełen etat będzie to ok. 1,5 tys. 
euro miesięcznie, czyli ponad 6 tys. 
zł. 4 lipca ustawę o jednolitej płacy 
minimalnej przegłosował Bundestag. 
Dotychczas odnośnie płacy minimalnej 
w Niemczech obowiązywały ustalenia 
branżowe. Po wejściu w życie w 
styczniu 2015 roku nowej ustawy 
branżowe stawki minimalne, często 
poniżej 8,50 euro, będą obowiązywały 
jeszcze przez rok. Szefowa niemieckiego 
resortu pracy Andrea Nahles 
powiedziała po przyjęciu ustawy, że 
jej zapisy wyeliminują nieuczciwą 
konkurencję pomiędzy przedsiębiorcami 
polegająca na oszczędzaniu na 
wynagrodzeniach pracowników. 
– Od stycznia cztery miliony pracowników 
poczują się lepiej widząc, że ich 
wysiłek też się opłaca – powiedziała 
dziennikarzom minister Nahles. 

KRÓTKO  

Foto: w
ikipedia.pl

Spotkanie z metropolitą katowickim
» METROPOLITA KATOWICKI arcybiskup Wiktor Skworc 
gościł w ubiegłym tygodniu w siedzibie Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność. Arcybiskup Skworc 
spotkał się z przedstawicielami władz ślasko-dąbrowskiej So-
lidarności na kadencję 2014 – 2018 – z przewodniczącym 
Zarządu Regionu Dominikiem Kolorzem oraz z członkami 
Prezydium ZR: Justyną Latos, Ryszardem Drabkiem, Piotrem 
Nowakiem i Mirosławem Truchanem.
– Rozmawialiśmy m.in. o planach śląsko-dąbrowskiej Soli-
darności w obecnej kadencji i o współpracy przy realizacji 
ważnych projektów społecznych. Arcybiskup w swojej posłu-
dze duszpasterskiej szczególny nacisk kładzie właśnie na ten 
element działalności Kościoła. Podmiotowe traktowanie pra-
cowników, zrównoważony rozwój naszego regionu czy kwestia 
wolnych niedziel to tylko część obszarów, w których planujemy 
prowadzić wspólne działania, zachęcając do współpracy także 
inne organizacje i stowarzyszenia społeczne – mówił po spot-
kaniu Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności. 

Porozumienie w spółce Gimplast
» W FIRMIE GIMPLAST W SOSNOWCU PODPISANO 
porozumienie, które zakończyło trwający od półtora roku spór 
zbiorowy w spółce. – W trakcie sporu zawieraliśmy kolejne usta-
lenia w ważnych dla pracowników sprawach, m.in dotyczących 
przekształceń umów terminowych na stałe umowy o pracę. 7 
lipca zawarte zostało ostatnie ustalenie, dotyczące przywróce-
nia funduszu socjalnego oraz zmiany harmonogramu pracy– 
poinformowała Izabela Będkowska, przewodnicząca Między-
zakładowej Organizacji Związkowej w Bitron Poland, która 
obejmuje również Gimplast. – Zakładowy Fundusz Świad-
czeń Socjalnych został przywrócony i podzielony na dwie 
premie, które zostaną wypłacone wszystkim pracownikom. 
Będzie to premia wakacyjna, która wyniesie 600 zł oraz 
premia świąteczna w wysokości 500 zł. Ustaliliśmy również, 
że wysokość premii nie będzie jak to było dotychczas ,obni-
żana o dni, w których pracownik przebywał na urlopie bądź 
oddawał krew– podkreśla Będkowska.
–  Kolejny ważny punkt porozumienia dotyczy uregulowania 
harmonogramu pracy w zakładzie. Pracodawca ma czas do 
końca września na wprowadzenie zmian do regulaminu pracy, 
zgodnie z którymi pracownicy Gimplastu będą pracować 
wyłącznie od poniedziałku do piątku. Wcześniej w części wy-
działów praca trwała od poniedziałku do niedzieli – tłumaczy 
przewodnicząca. Podkreśla, że negocjacje były bardzo trudne. 
Zarząd Gimplastu przez wiele miesięcy nie uznawał sporu 
zbiorowego. – Dlatego tym bardziej cieszy nas, że pracodawca 
zmienił swoją postawę i przychylił się do naszych argumentów 
– zaznacza Izabela Będkowka. 
Sosnowiecki Gimplast zatrudnia ok. 100 pracowników. Firma 
produkuje podzespoły do sprzętu AGD.

NY, ŁK

Na początek przeczytajcie taką opinię: „Dla 
mnie polskie szkolnictwo wyższe to patologia, 
niejako dalszy ciąg PRL-u. To nie są uniwer-
sytety, tylko struktura wodzowska. Tak jak 
w Polsce Ludowej w każdym zakładzie była 
komórka PZPR-u z I sekretarzem, tak teraz 
mamy katedry uniwersyteckie z profesorem, 
szefem katedry na czele”. Wielu przyklaśnie 
tej opinii, prawda? Miło się szanownej pro-
fesurze i kadrze uczelnianej zrobiło? 

Można też napisać tak:  „Dla mnie polskie 
dziennikarstwo to patologia, niejako dalszy ciąg 
PRL-u. To nie jest żadna kontrola społeczna, 
tylko jeszcze jedna struktura władzy odpo-
wiedzialna za propagandę. Tak jak w Polsce 
Ludowej dzienniki i czasopisma z redakto-
rem naczelnym służyły PZPR-owi, tak teraz 
z pozoru niezależne dzienniki i czasopisma 
służą obecnej władzy”.Tu również poklask, 
nieprawdaż? Cieszy państwa redaktorów i 
pracowników mediów taka syntetyczna i 
zasłużona opinia?

Te powyższe opinie nie są moje. To tylko 
parafraza komentarza prof. Andrzeja Barczaka 
opublikowanego w Dzienniku Zachodnim, a 
dotyczącego, a jakże,  związków zawodowych 
w polskim górnictwie. To zresztą znamienne, 
że zawsze, gdy dochodzi do wypadku w ko-
palni, to winien jest górnik, który padł ofi arą 
wypadku i zawsze, gdy górnictwo znajduje 
się w kryzysie, winą obarcza się związki za-
wodowe. Ale wracając do komentarza prof. 
Andrzej Barczaka z Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach. Rzecze on tak: „Dla 
mnie ruch związkowy to patologia, niejako 
dalszy ciąg PRL-u. To nie jest strona społeczna, 
tylko struktura wodzowska. Tak jak w Polsce 
Ludowej w każdym zakładzie była komór-
ka PZPR-u z I sekretarzem, tak teraz mamy 
związek z jego przewodniczącym”.

Ani to prawdziwe, ani to uczciwe, a na 
pewno obraźliwe wobec tysięcy członków 

związków zawodowych,obraźliwe wobec 
działaczy, bez których wysiłków stosunki 
pracodawca - pracownik w naszym kraju by-
łyby jeszcze gorsze niż są obecnie, obraźliwe 
wobec pracowników wyrzuconych z pracy 
tylko dlatego, że ośmielili się założyć związek 
zawodowy w swoim zakładzie.

Dziennikarze cenią sobie pana profesora 
Barczaka. On chętnie się wypowiada, a tytuł 
profesorski komentatora nadaje rangi artyku-
łowi. Choć czasem trudno pozbyć się wrażenia, 
że prof. Barczak mówi to, co pytający chciałby 
usłyszeć, a nie to, co myśli i sądzi naprawdę. 
Wiem, co mówię, bo zdarzało mi się niegdyś  w 
swoich publikacjach korzystać z wypowiedzi 
owego ekonomisty. Ale przytoczę jeszcze inny 
znamienny fakt. Otóż działacze związkowi pa-

miętają rozmowy, jakie prowadzili ze stroną 
rządową kilkanaście miesięcy temu w Śląskim 
Urzędzie Wojewódzkim. Pan profesor chwalił 
wówczas związki za wnikliwe spostrzeżenia, 
wiedzę i merytoryczne pomysły. Tak! Chwa-
lił przedstawicieli tego patologicznego ruchu! 
Zostało to zresztą zapisane w protokołach, więc 
trudno się będzie wyprzeć, ale przecież każdy 
może zmienić zdanie i to wielokrotnie. Prze-
cież człowiek uczy się przez całe życie, nawet 
profesor. I być może nie powinienem się cze-
piać. Być może powinienem wziąć pod uwagę, 
że to jednak profesor ekonomii, a nie etyki. 
Ale wydawało mi się, że mimo wszystko na 
tzw. wyższym poziomie obowiązują wyższe 
standardy. Naiwny jestem patologicznie. 

ERWIN KOTOWSKI

Profesor uczy się przez całe życie

Kołnierze z futra gronostaja (zwierzątko na zdjęciu) to element uroczystego stroju profesorów 
uniwersyteckich. Gronostaje to gatunek ginący, ale nikt rozsądny nie powie, że ginący z winy profesury. 

Foto: w
ikipedia.pl/Tony W

ood
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– Dzięki konsekwentne-
mu stanowisku polskich 
związkowców i pracodaw-
ców reprezentowanych w 
Sektorowej Komisji Dialogu 
Społecznego w Przemyśle 
Wydobywczym, dzisiaj zna-
cząca część uczestników 
jej prac popiera sprzeciw 
wobec polityki klimatycznej 
Unii Europejskiej – mówi 
Krzysztof Leśniowski, który 
od ośmiu lat reprezentuje 
w Komisji górniczą Soli-
darność. 

Mająca siedzibę w Bruk-
seli Sektorowa Komisja 
Dialogu Społecznego w 
Przemyśle Wydobywczym 
opiniuje projekty unijnych 
aktów prawnych mogących 
mieć bezpośredni wpływ 
na sytuację górnictwa w 
państwach członkowskich 
Unii Europejskiej (UE). W 
jej skład wchodzą przed-
stawiciele pracodawców 
i związków zawodowych 
z tych państw członkow-
skich UE, gdzie funkcjonu-
je przemysł wydobywczy. 
Towarzyszą im urzędnicy 

reprezentujący Komisję 
Europejską.

Jak zaznaczył Leśniow-
ski w sprawozdaniu z prac 
komisji przedstawionym 
podczas obrad VII Kon-
gresu Sekretariatu Gór-
nictwa i Energetyki NSZZ 
Solidarność, największym 
wyzwaniem dla Komisji 
na przestrzeni minionych 
czterech lat były ponawiane 
próby zaostrzenia unijnej 
polityki klimatycznej w 
tym najdalej idące propo-
zycje zakładające niemal 
całkowitą rezygnację ze 
spalania węgla do roku 
2050. Innymi obszarami 
prac komisji były m.in. 
kwestie związane z za-
pewnieniem bezpieczeń-
stwa energetycznego UE, 
bezpieczeństwem pracy 
w zakładach górniczych 
funkcjonujących na ob-
szarze Unii, a także po-
tencjalna rola gazu łup-
kowego w europejskim 
miksie energetycznym i 
konsekwencje eksploatacji 
tego surowca dla pozo-

stałych gałęzi przemysłu 
wydobywczego.

W ocenie Krzysztofa Leś-
niowskiego największym 
sukcesem polskiej delegacji 
w Komisji jest przekonanie 
jej pozostałych członków do 
konieczności podejmowania 
konkretnych działań wobec 
coraz brutalniejszej walki 
z przemysłem węglowym 
na poziomie UE. – Dzisiaj 
znacząca część uczestników 
Komisji popiera sprzeciw 
wobec takiej polityki kli-
matycznej Unii Europej-
skiej, która sprowadza się 
do stosowania przepisów 
wymierzonych w górnictwo 
węglowe pod pretekstem 
ratowania klimatu Ziemi, a 
w praktyce wzmacnia ener-
getykę jądrową oraz szeroko 
pojęty przemysł związany z 
wykorzystaniem odnawial-
nych źródeł energii. Przeko-
naliśmy do węgla znaczną 
część Europy, przynajmniej 
tej związkowej i – traktując 
rzecz nieco szerzej – bran-
żowej – komentuje.

MJ

Zarząd Regionu Śląsko-Dą-
browskiego NSZZ Solidarność 
domaga się weryfi kacji zapi-
sów Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020. 
Dokument przyjęty przez Za-
rząd Województwa eliminuje 
możliwość wsparcia nowoczes-
nych technologii węglowych. W 
zamian zakłada m.in. wsparcie 
na Śląsku i w Zagłębiu przed-
sięwzięć związanych z energe-
tyką morską.

– Proponowane rozwiązania 
w zakresie zwiększenia efek-
tywności energetycznej oraz 
gospodarki niskoemisyjnej li-
teralnie wykluczają wsparcie 
dla innowacyjnych rozwiązań 
niskoemisyjnych wykorzystują-
cych węgiel kamienny, który jest 
głównym bogactwem naszego 
regionu, podstawowym i domi-
nującym surowcem w energe-
tyce oraz w ciepłownictwie w 
woj. śląskim. Węgiel kamienny 
stanowi też podstawę stabilności 
produkcji energii elektrycznej 
i cieplnej w Polsce – zaznacza 
Zarząd Regionu w stanowisku 
przyjętym 9 lipca.

Związkowcy przypominają, 
że wydobycie, obróbka, sprzedaż 
i przetwarzanie węgla kamien-
nego generują znaczną liczbę 
miejsc pracy w województwie 
śląskim, a sektor górniczy oraz 
powiązane z nim branże stanowią 
fundament gospodarki naszego 
regionu – Ograniczenie energe-
tyce węglowej możliwości pozy-
skiwania funduszy europejskich 
na inwestycje w innowacyjne 
rozwiązania niskoemisyjne oraz 
programy badawczo-rozwojowe 
w tej dziedzinie grozi destabili-
zacją społeczną i gospodarczą 
całego regionu. Skutki eliminacji 
przemysłu węglowego możemy 
do dzisiaj obserwować w tych 
śląskich miastach, które naj-
bardziej ucierpiały w procesie 
restrukturyzacji górnictwa węgla 
kamiennego w latach 90-tych – 
czytamy w stanowisku. 

W ocenie władz śląsko-dą-
browskiej Solidarności zapisy 
RPOWŚ  wykluczające wsparcie 
dla nowoczesnych niskoemisyj-
nych technologii spalania węgla 
kamiennego są niespójne z Re-
gionalną Strategią Innowacji 
Województwa Śląskiego na lata 

2013-2020 oraz z Programem 
Rozwoju Technologii Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2010-2020. 
W obu tych dokumentach in-
westycje w czyste technologie 
węglowe są wymieniane wśród 
priorytetów. 

Członkowie ZR w przyjętym 
stanowisku zwracają również 
uwagę, że w zapisach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 wyklucza się inwesty-
cje związane z wykorzystaniem 
węgla, za to przewiduje się wspar-
cie dla przedsięwzięć związanych 
z energetyką morską. Zdaniem 
związkowców to najbardziej 
kuriozalny przykład na to, jak 
głębokiej weryfi kacji wymaga 
program. – Przypominamy, że 
Śląsk od Morza Bałtyckiego dzie-
li ponad 600 km, a aby dotrzeć 
do Morza Adriatyckiego, trzeba 
pokonać około 1000 km. Morze 
Czarne też nie leży w sąsiadu-
jącej ze Śląskiem i Zagłębiem 
Dąbrowskim Małopolsce – na-
pisano w stanowisku Zarządu 
Regionu Śląsko Dąbrowskiego 
NSZZ „S”.

AND

Śląsk nie leży nad morzem O węglu w Brukseli

M
asówki miały 
bardzo burzliwy 
przebieg. Ludzie 
są wzburzeni 
informacjami 

o tym, że zakład ma zostać za-
mknięty wcześniej niż plano-
wano, że może zabraknąć pie-
niędzy na wypłaty, że nie będą 
przedłużone umowy o pracę tym 
pracownikom, których zatrud-
niono na czas określony – mówi 
Grzegorz Sułkowski, przewod-
niczący Solidarności w kopalni 
Kazimierz-Juliusz.

Podczas masówek górnicy 
wysunęli trzy postulaty. – Za-
łoga żąda terminowej wypłaty 
wynagrodzeń, cofnięcia decy-
zji o nieprzedłużeniu umów o 
pracę 29 pracownikom kopalni 
i pilnego spotkania z zarządem 
Katowickiego Holdingu Węglo-
wego. Jeśli te żądania nie zostaną 
spełnione, załoga jest gotowa na 
strajk. Do akcji strajkowej może 
dojść już w piątek, jeśli się okaże, 
że górnicy nie otrzymali na czas 
wypłaty. W czwartek 10 lipca 
mija termin wypłaty wynagro-
dzeń za czerwiec – powiedział 
Sułkowski.

Pracownicy kopalni Kazimierz
-Juliusz wiedzieli, że złoża ich 

zakładu się wyczerpują, ale nie 
spodziewali się, że tak decyzja 
zapadnie z dnia na dzień. Jesz-
cze kilka lat temu opracowano 
strategię dla Kazimierza-Juliusza 
na lata 2007-2027. Później ży-
wotność kopalni została skró-
cona najpierw do 2021 roku, 
a ostatecznie do 2018 roku. W 
czerwcu prezes KHW w rozmo-
wie z jednym branżowych por-
tali powiedział, że „w zasadzie 
już zostało wyczerpane złoże, a 
pozostająca ilość węgla nie jest 
na tyle duża, by perspektywicz-
nie utrzymać strukturę kopalni 
i zatrudnienie ponad tysiąca 
pracowników”. Tymczasem z 
szacunków związków zawodo-
wych wynika, że kopalnia ma do 
wydobycia jeszcze blisko 2 mln 
ton węgla, co oznacza pracę za-
kładu jeszcze przez 2-3 lata.

Dwa lata temu dyrekcja 
Kazimierza-Juliusza, poszuku-
jąc rozwiązań na przedłużenie 
funkcjonowania zakładu, ze 
środków własnych kopalni 
zainwestowała spore sumy w 
odwierty rozpoznawcze w polu 
po byłej kopalni Jan Kanty w 
Jaworznie. Znajduje się tam 
ok. 25 mln ton węgla i jest to 
szansa nie tylko na przedłużenie 
żywotności Kazimierza-Juliu-
sza o 20-30 lat, ale zarazem na 
stworzenie ok. 2 tys. nowych 
miejsc pracy dla mieszkańców 
Sosnowca i Jaworzna. – Na 
zrealizowanie tej inwestycji 
poszły ogromne pieniądze. 
Zorganizowaliśmy też m.in. 
przetarg na przygotowanie 
wniosku koncesyjnego. W 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska na zaopiniowa-
nie oczekuje też nasz raport 
środowiskowy. Teraz zarząd 
KHW chce to wszystko puścić 
lekką ręką – podkreśla prze-
wodniczący.

Na czwartek 10 lipca za-
planowano spotkanie zarzą-
du KHW z przedstawicielami 
związków zawodowych z ko-
palni Kazimierz-Juliusz.

BEATA GAJDZISZEWSKA, POD

Załoga ostatniej kopalni 
w Zagłębiu gotowa na strajk

8 lipca w kopalni Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu przedstawiciele związków zawodowych przeprowadzili 
masówki, podczas których informowali załogę o trudnej sytuacji kopalni i o planach zarządu Katowickiego 
Holdingu Węglowego, aby zamknąć zakład.

Szacuje się, że w kopalnii jest blisko 2 mln ton węgla, co oznacza pracę zakładu jeszcze przez 2-3 lata

Foto: wikipedia.plZałoga jest wzburzona 
informacjami, że 
zakład ma zostać 
zamknięty wcześniej 
niż planowano, 
że może zabraknąć 
pieniędzy na wypłaty.
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Jak informuje Karol 
Pluszczyk, przewod-
niczący zakładowej So-
lidarności, zapisy ukła-
du są korzystniejsze od 

tych, które obowiązywały w 
poprzedniej wersji dokumen-
tu. W nowym ZUZP zawarte 
zostały wszystkie porozumie-
nia, które związkowcom udało 
się podpisać z pracodawcą od 
2001 do 2013 roku.

Zdaniem przewodniczącego 
dużym sukcesem jest stworze-
nie transparentnego taryfi ka-
tora płac oraz uaktualnienie 
wysokości zakładowej płacy 
minimalnej do poziomu 2,8 
tys. zł. – Po przepracowaniu 
roku każdy pracownik fi rmy 
powinien otrzymać wyna-
grodzenie przynajmniej w 
tej wysokości – mówi Karol 
Pluszczyk. Zmienione zostały 
zasady przyznawania premii 
miesięcznej. Zgodnie z nimi 
jej wysokość nie będzie zale-
żała od wyników kwartalnej 
oceny pracownika, tak jak 
do tej pory. – Wszyscy pra-
cownicy będą otrzymywali 
premię miesięczną w wyso-
kości 10 proc. wynagrodze-
nia zasadniczego – zaznacza 
Karol Pluszczyk. Podkreśla, że 
wcześniej jedni pracownicy 
dostawali do 10 proc. premii, 
a inni do 40 proc. – Te osoby, 
które miały wyższą premię, 
będą otrzymywały 10 proc., 
a pozostała część zostanie im 
wliczona do wynagrodzenia 
– wyjaśnia przewodniczący.
Zgodnie z zapisami ZUZP, 
jeżeli zaistnieje konieczność 
pracy w sobotę, pracownicy 

otrzymają za nią dodatek. Jed-
nak wcześniej zgodę na pracę 
w tym dniu muszą wyrazić 
związki zawodowe.

Za sukces związkowcy uwa-
żają także zobowiązanie pra-
codawcy do systematycznego 
przekazywania informacji na 
temat średnich zarobków w 

fi rmie, sytuacji ekonomicz-
nej spółki i ewentualnych 
zwolnień. – Takie informacje 
będziemy dostawać raz na 
kwartał, chyba że  wcześniej 
zwrócimy się o nie do praco-
dawcy – mówi Pluszczyk.

Projekt nowego ZUZP został 
przygotowany przez zakładową 

Solidarność. Negocjacje tego 
dokumentu z pracodawcą 
trwały półtora roku. 7 lipca 
układ zostanie przekazany do 
Państwowej Inspekcji Pracy do 
zarejestrowania. Związkowcy 
mają nadzieję, że zapisy do-
kumentu zaczną obowiązywać 
1 sierpnia.

J a k  i n f o r m u j e  K a r o l 
Pluszczyk, dwa tygodnie temu 
w firmie podpisane zostało 
także porozumienie płacowe. 
Zgodnie z nim wszyscy pra-
cownicy od 1 czerwca otrzy-
mali podwyżkę wynagrodzeń 
w wysokości 125 zł brutto. 
Szef zakładowej Solidarności 

podkreśla, że w poprzednich 
latach związkowcom udawa-
ło się wynegocjować większe 
podwyżki, jednak w tym roku 
ze względu na trudną sytuację 
całego koncernu nie było to 
możliwe. – Kondycja naszej 
firmy jest dobra, cały czas 
mamy zamówienia, ale Alstom 
ma problemy, rozważa nawet 
sprzedaż niektórych zakładów, 
więc w tej sytuacji nie mieliśmy 
szans na większe podwyżki – 
zaznacza Pluszczyk.

Zakład zajmuje się pro-
dukcją taboru szynowego, 
głównie wagonów tramwa-
jowych. Spółka zatrudnia ok. 
950 pracowników. 400 z nich 
to członkowie NSZZ Solidar-
ność. – W ostatnich miesiącach 
zatrudnienie w fi rmie wzro-
sło o ok. 400 osób. Będziemy 
te osoby przekonywać, aby 
zapisywały się do związku. 
Systematyczne podwyżki 
wynagrodzeń i korzystne za-
pisy ZUZP, które udało nam 
się wynegocjować, na pewno 
będą sporym atutem – dodaje 
przewodniczący związku w 
chorzowskim Alstomie.

AGNIESZKA KONIECZNY

4 lipca w spółce Alstom Konstal w Chorzowie podpisany został nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. 
Dwa tygodnie wcześniej zakładowa Solidarność wynegocjowała podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników fi rmy.

Nowy układ zbiorowy i podwyżki w Alstom Konstal

Chorzowski Alstom Konstal zajmuje się produkcją taboru szynowego, głównie wagonów tramwajowych

Jak podkreśla 
Karol Pluszczyk,
zapisy nowego ZUZP 
są korzystniejsze 
od tych, które 
obowiązywały w 
poprzedniej wersji 
dokumentu.

Coraz więcej dyrektorów szpi-
tali bezpodstawnie wykorzy-
stuje rozporządzenie Minister-
stwa Zdrowia o minimalnych 
normach zatrudnienia pielęg-
niarek i położnych – alarmują 
związkowcy z Solidarności 
Ochrony Zdrowia. Ich zdaniem 
pielęgniarek w szpitalach jest 
za mało i nie ma przesłanek do 
ograniczania ich liczby.

– Ten problem dotyczy 
coraz większej liczby szpitali. 
W naszej ocenie to rozporzą-
dzenie może być stosowane 
w konkretnej placówce tylko 
pod warunkiem, że naprawdę 
istnieje potrzeba wykorzystania 
tego rozwiązania i po dogłęb-
nej analizie stanu zatrudnienia 
wśród pielęgniarek i położnych. 
W przygotowywaniu tej ana-
lizy obligatoryjnie powinna 
uczestniczyć strona społecz-
na – uważa Halina Cierpiał, 
przewodnicząca Solidarności 
Ochrony Zdrowia i szefowa 
związku w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym nr 
2 w Jastrzębiu Zdroju.

To właśnie m.in. w tej pla-
cówce dyrekcja bez konsulta-
cji ze związkami zawodowy-
mi zamierza przesunąć część 
pielęgniarek ze szpitalnych 
oddziałów do pracy w zakła-
dach opiekuńczo-leczniczych 
znajdujących się w strukturach 
szpitala. Zdaniem związkow-
ców te działania są bezzasadne, 
bo na oddziałach występuje 
poważny niedobór personelu 
pielęgniarskiego. 

– W szpitalu jest totalna 
blokada na przyjęcia do pracy 
nowych pielęgniarek. Wszyst-
kie dziury kadrowe próbuje się 
łatać niewielką liczbą personelu. 
Teraz dyrekcja planuje przesu-
wać pielęgniarki do pracy w 
innych podmiotach placów-
ki. Szuka się oszczędności w 
najsłabszej grupie zawodowej 
– mówi Halina Cierpiał. Zda-
niem związkowców to właś-
nie kosztem oszczędności na 
personelu pielęgniarskim w 
szpitalu odbywają się awanse 
pracowników na stanowiska 
kierownicze. W placówce 

zatrudnieni zostali też nowi 
dyrektorzy. 

Podobnie dzieje się w Wo-
jewódzkim Szpitalu Specjali-
stycznym w Rybniku. – Pani 
dyrektor oszczędza na pie-
lęgniarkach, by zatrudniać 
swoich ludzi i tworzyć dziwne 
stanowiska. Jeszcze niedawno 

w naszym szpitalu pracowa-
ło prawie 700 pielęgniarek, o 
obecnie mamy ich niewiele 
ponad 500. To nie jest dużo, 
ale także u nas polityka kadro-
wa nie zakłada przyjmowania 
nowych pielęgniarek – mówi 
Piotr Rajman, szef Solidarności 
w rybnickiej placówce.

Tymczasem dyrekcja szpi-
tala w Jastrzębiu-Zdroju od-
rzuciła wspólne żądanie So-
lidarności i Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pielęg-
niarek i Położnych dotyczące 
powstrzymania stosowania 
ministerialnego rozporzą-
dzenia w placówce. Mimo że 
żądanie poparli ordynatorzy 
ze wszystkich oddziałów oraz 
pielęgniarki oddziałowe, pani 
dyrektor podtrzymała decy-
zję, że zwróci się do nich o 
wskazanie osób, które mia-
łyby zostać przeniesione do 
pracy w zakładach opiekuńczo
-leczniczych. 

O problemie związanym 
z nadużywaniem przez dy-
rektorów szpitali zapisów 
rozporządzenia o minimal-
nych normach zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych 
związkowcy poinformowali 
wicemarszałek województwa 
śląskiego oraz Departament 
Pielęgniarek i Położnych w 
resorcie. Nie wykluczają też 
protestów, jeśli pracodawcy 

będą je nadal bezpodstawnie 
stosować.

Obowiązujące od 1 kwietnia 
rozporządzenie o minimalnych 
normach zatrudnienia pielęgnia-
rek i położnych zezwala dyrek-
torom szpitali na ograniczanie 
do minimum pielęgniarskiego 
personelu. Obszerny artykuł 
na temat jego konsekwencji 
opublikowaliśmy w nr 11 TŚD 
z 20 marca br.

W tym tekście Elżbieta Żu-
chowicz, przewodnicząca 
Solidarności w Szpitalu Spe-
cjalistycznym w Dąbrowie 
Górniczej m.in. przestrzegała, 
że rozporządzenie umożliwi 
pracodawcom dalsze obniżanie 
wydatków wynikających z dzia-
łalności zakładów medycznych 
kosztem pielęgniarek.

– Ta grupa zawodowa zu-
pełnie straci poczucie bezpie-
czeństwa zatrudnienia, a cięcia 
w jej obrębie zagrażać będą 
zdrowiu i życiu pacjentów 
– mówiła wówczas Elżbieta 
Żuchowicz. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

Minimalne normy, czyli cięcie zatrudnienia

Pielęgniarek w szpitalach jest za mało – podkreślają związkowcy

Foto: wikipedia.org/wilq

Foto: fl ickr.com
/digital cat
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Solidarność powtarza, że klu-
czową kwestią dla przyszłości 
górnictwa węgla kamiennego 
jest połączenie tego sektora 
z energetyką...

– O konieczności powiązania 
kapitałowego polskiego prze-
mysłu wydobywczego z polską 
energetyką mówi się od lat. Od 
lat powtarza się, że byłoby to 
rozwiązanie ze wszech miar 
korzystne dla obu sektorów, 
dla polskiej gospodarki, dla 
bezpieczeństwa energetycz-
nego kraju. Gdy jest kryzys, 
mówi się o tym głośniej. Gdy 
kryzys mija, sprawa przycicha. 
Obecna bardzo trudna sytua-
cja w górnictwie pokazuje, że 
to już ostatni moment, aby do 
problemu podejść poważnie i 
doprowadzić do powiązania 
kapitałowego górnictwa z ener-
getyką, bo wkrótce może być 
już za późno. 
Górnictwo zależy od energe-
tyki, ale też energetyka od 
górnictwa. Gdzie więc leży 
problem? 

– Z tą zależnością nie do 
końca jest tak, bo węgiel ka-
mienny nie jest jedynym su-
rowcem, z którego korzysta 
energetyka. Problem polega 
na tym, że polska energetyka 
jest obecnie nastawiona na 
maksymalizację zysku. Tak 
działa Tauron. Tak działają 
inne polskie grupy energe-
tyczne. W tym kluczowym 
dla państwa, strategicznym 
sektorze takie krótkowzroczne 
myślenie nie powinno mieć 
miejsca.
Tauron to spółka giełdowa, 
więc maksymalizację zysku 
niejako wymuszają na niej 
akcjonariusze...

– Tak, ale to także spółka 
należąca do Skarbu Państwa, 
ważny element strategicznego 
sektora polskiej gospodarki. 
Zasada, że trzeba maksyma-
lizować zysk powoduje, że 
producenci węgla kamien-
nego mają olbrzymie kłopoty 
fi nansowe. Gdyby jeszcze ta 
strategia spółek energetycznych 
przekładała się na spadek cen 
prądu dla przeciętnego odbior-
cy indywidualnego, gdyby ra-
chunki za prąd dla Kowalskiego 
czy Nowaka były załóżmy o 10 
proc. niższe, to można byłoby to 
zrozumieć. Ale tak nie jest. Nie 
płacimy niższych rachunków, 
te zyski energetyki, osiągane 
m.in. kosztem górnictwa, tra-
fi ają do innych kieszeni.
Sektor przemysłowy też nie 
zyskuje?

– Przemysł nie tylko nie 
zyskuje, ale wręcz traci, bo 
musi płacić więcej za energię. 
W ostatnich miesiącach energia 

na rynku podrożała średnio 
o ok. 3 euro za MWh. 
Tauron zapewnia, że do pro-
dukcji w swoich blokach ener-
getycznych wykorzystuje wy-
łącznie polski węgiel. 

– To prawda, ale wykorzystu-
je go w zdecydowanie mniej-
szej ilości niż zakontraktował 
to na 2014 rok i to zarówno 
w Tauron Wydobycie, jak i 
w podmiotach spoza grupy. 
Grupa zapewnia też, że kupuje 
energię na polskim hurtowym 
rynku energii. Ale nie mówi, 
że jest to energia m.in. z grupy 
PGE, czyli produkowana z 
węgla brunatnego. Jest ona 
obecnie tańsza od energii z 
węgla kamiennego i jej kupo-
wanie w takich ilościach, jak 
robi to Tauron, wpisuje się w 
strategię maksymalizacji zy-
sków. Chcę też zwrócić uwagę, 
że na polskim hurtowym rynku 
energii znajduje się również 
energia z Niemiec czy Szwecji. 
Otrzymaliśmy nieoficjalne 
informacje, że na początku 
roku Tauron kupił energię z 
importu. Nie jestem w stanie 
stwierdzić, czy to była ener-
gia niemiecka czy szwedzka, 

która trafi ła do nas w ramach 
tzw. transakcji transgranicz-
nej, ale na pewno coś takiego 
miało miejsce. Potwierdzili to 
zresztą przedstawiciele rządu 
podczas niedawnych rozmów 
ze stroną społeczną.
Czy można zaryzykować tezę, 
że to import energii jest jednym 
z głównych czynników obec-
nych problemów górnictwa 
węgla kamiennego?

– Sprawa jest o wiele bar-
dziej złożona. W zeszłym roku 
w tym samym okresie więcej 
energii eksportowaliśmy, niż 
importowaliśmy. W tym roku 
jest to już niestety fi fty-fi fty. 
Po drugie spadek energii pro-
dukowanej z węgla kamiennego 
za 5 miesięcy tego roku osiągnął 
w porównaniu z pierwszym 5 
miesiącami 2013 roku 2,7 TWh. 
To się przekłada na mniej więcej 
1,5 mln ton węgla kamiennego 
mniej w odbiorze energetyki 
węglowej. Po trzecie w miksie 
energetycznym zdecydowanie 
wzrósł udział odnawialnych 
źródeł energii (OZE). O 100 
proc. w stosunku do 2013 roku. 
To jest najdroższa energia, za 
którą my płacimy. Przy czym 

to już wynik decyzji nie grup 
energetycznych, ale Urzędu 
Regulacji Energetyki i Polskich 
Sieci Energetycznych. To one 
decydują o proporcjach tzw. 
miksu energetycznego i jest 
to ściśle powiązane z unijną 
polityką klimatyczną. Słyn-
ne 3x20, czyli 20 proc. OZE 
w miksie energetycznym. 
W dodatku my tej energii 
z OZE nie produkujemy w 
wystarczających ilościach i 
musimy ją importować. To 
energia głównie z Niemiec i 
ze Szwecji. 
W polskim miksie energe-
tycznym ogromne znaczenie 
ma energia z węgla brunat-
nego.

– Do niedawno było tak, 
że udział węgla kamiennego i 
brunatnego w miksie, liczony 
w TWh, był podobny. Teraz ten 
stosunek wygląda znacznie ko-
rzystniej dla węgla brunatne-
go. Ale to też ma krótkie nogi, 
bo wiąże się z przyspieszoną 
eksploatacją złóż. Bełchatów 
miał być wyeksploatowany w 
ciągu 30 lat, a w związku tym, 
że produkuje się tam miesięcz-
nie dwukrotnie więcej węgla 

niż planowano, to w ciągu 15 
lat po Bełchatowie zostanie 
tylko dziura, nic więcej.
Górników węgla brunatnego 
raczej to nie martwi...

– Wręcz przeciwnie. Nasi 
koledzy z kopalń węgla bru-
natnego, szczególnie z Beł-
chatowa też są zaniepokoje-
ni tempem wybierania tego 
złoża. Doskonale zdają sobie 
sprawę z tego, że jeśli tempo 
eksploatacji zostanie utrzyma-
ne, to za kilkanaście lat, wraz 
z wyczerpaniem pola, znikną 
miejsca pracy. 15 lat to wcale 
nie jest odległa perspektywa. 
A co potem? Węgiel kamien-
ny, brunatny, energetyka to 
sektory, gdzie przede wszyst-
kim trzeba pamiętać o zacho-
waniu równowagi. Szaleńczy 
pęd, nierównowaga to prosta 
droga do katastrofy.
Ale we wszystkich tych przy-
padkach, o których mowa de-
cyzje powinien podejmować 
właściciel, czyli państwo. Jest 
URE, które decyduje o kształcie 
miksu energetycznego...

– I takich racjonalnych 
decyzji, mających na uwadze 
polski interes gospodarczy i 

społeczny oczekujemy. Ale 
o ile na państwowe polskie 
podmioty polskie państwo 
ma wpływ, to zupełnie ina-
czej wygląda sytuacja w pol-
skich elektrowniach należą-
cych do EDF czy w GdF Suez. 
To są prywatne podmioty w 
rękach obcych państw i Polska 
nie ma wpływu na to, skąd 
oni węgiel kupują. Z naszych 
informacji wynika, że do pro-
dukcji energii wykorzystują 
m.in. węgiel rosyjski. 
Wracając jednak do główne-
go wątku, od którego zaczę-
liśmy rozmowę. Przykładem 
powiązania kapitałowego ko-
palń z energetyką jest Grupa 
Tauron. I dziś okazuje się, 
że to też nie działa tak, jak 
powinno. Produkcja kopalń 
spółki Tauron Wydobycie też 
ląduje na zwałach... 

– To jest na tę chwilę przy-
kład negatywny, ale on nie 
wynika z faktu powiązania 
kapitałowego zakładów obu 
sektorów. To raczej efekt tego, 
że cały sektor wydobywczo
-energetyczny w Polsce nie 
przeszedł procesu konsoli-
dacji. Przypomnę, że Tauron 
Wydobycie to dwie kopalnie: 
Sobieski i Janina. Kilkanaście 
lat temu były to kopalnie 
przeznaczone do likwidacji. 
Na skutek połączenia kapita-
łowego z elektrownią Jaworz-
no i teraz z Grupą Tauron te 
kopalnie nie tylko przetrwały, 
ale miały zapewnioną stabi-
lizację i rozwój. Powiązanie 
kapitałowe zakładów obu 
sektorów to dobry model, 
ale on sam w sobie nicze-
go nie załatwia. Ważne jest 
również dobre zarządzanie 
takimi skonsolidowanymi 
podmiotami i odpowiednia 
strategia funkcjonowania w 
skali całego kraju. 
Czy nowa strategia dla gór-
nictwa, nad którą pracują 
teraz przedstawiciele rządu 
i strony społecznej przewi-
duje wprowadzenie tego 
modelu.

– Jednym z elementów 
docelowych strategii górni-
ctwa w powiązaniu ze stra-
tegią energetyczną powinna 
być możliwość kapitałowego 
połączenia węgla kamiennego 
z energetyką, aczkolwiek na 
dzisiaj ta operacja jest zde-
cydowanie trudniejsza niż 
mogła być 5 lat temu. Ale, 
jak to mówił przed dwoma 
miesiącami premier, kiedy 
zdecydował się wreszcie na 
rozmowy ze związkami zawo-
dowymi w sprawie przyszło-
ści górnictwa – lepiej późno 
niż wcale.

Z Dominikiem Kolorzem, przewodniczącym śląsko-dąbrowskiej Solidarności rozmawia Grzegorz Podżorny

Powiązać kapitałowo 
górnictwo z energetyką

Foto: TŚD
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W 
lutym śląsko
-dąbrowska 
Solidarność 
wspólnie z 
Biblioteką 

Śląską zaapelowały do wszyst-
kich osób, które zachowały 
jakiekolwiek materiały wy-
dawane przez opozycję an-
tykomunistyczą, by umożli-
wiły ich zdigitalizowanie na 
potrzeby archiwum. Chodzi 
m.in. o plakaty, ulotki, czaso-
pisma i książki, które ukazały 
się przed 1989 rokiem. – Ten 
apel cały czas jest aktualny, 
czekamy na wszystkich, którzy 
chcieliby się podzielić swoimi 
zbiorami z innymi – mówi 
Dominik Kolorz, przewodni-
czący śląsko-dąbrowskiej „S”. 
Podkreśla, że po zeskanowa-
niu kopie materiałów zostaną 
umieszczone w cyfrowym 
archiwum, a oryginały wrócą 
do właściciela.

Z prośbą o pomoc przy 
tworzeniu cyfrowego archi-
wum opozycyjnego Biblioteka 
Śląska zwróciła się do Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność pod koniec 
ubiegłego roku. Pracownicy 
biblioteki przygotowali listę 
ponad 70 tytułów czasopism i 
wydawnictw z tamtego okresu. 
Okazało się, że Zarząd Regio-
nu posiada prawa autorskie do 
ponad 50 z nich. – Większość 

tych materiałów udało się już 
zdigitalizować. W najbliższych 
tygodniach powstanie spis 
kolejnych 50 publikacji, tym 
razem mniejszego formatu, 

który także zostanie prze-
kazany śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności w celu ustalenia 
praw autorskich – mówi Re-
migiusz Lis.

W sierpniu w gmachu Bi-
blioteki Śląskiej w Katowicach 
dostępna będzie wewnętrzna 
biblioteka cyfrowa. Znajdą się 
w niej te wydawnictwa opozy-

cyjne, do których nie udało się 
ustalić praw autorskich. – To 
będą publikacje różnego typu: 
zdjęcia, ulotki, plakaty, a nawet 
rękopisy. Najczęściej takie, któ-

rych autor jest nieznany lub 
nie możemy go zidentyfi ko-
wać, więc uzyskanie licencji 
na nie jest niemożliwe. Takich 
materiałów nie możemy upo-
wszechniać w sieci – zaznacza 
Remigiusz Lis.

W Śląskiej Bibliotece Cyfro-
wej znajdą się także publikacje, 
które powstały po 1989 roku i 
archiwalne wydania Tygodnika 
Śląsko-Dąbrowskiego. Już można 
tam sięgnąć po ponad 300 nu-
merów TŚD z lat 2007-2013. 
Zostały one opublikowane w 
taki sposób, by możliwe było 
wyszukiwanie konkretnych 
haseł poprzez wprowadzenie 
słów kluczowych. W przyszłości 
w kolekcji umieszczone zostaną 
również publikacje wydawane 
przez komisje zakładowe So-
lidarności m.in. czasopismo 
Wolny Związkowiec.

AGNIESZKA KONIECZNY

Archiwum opozycyjne, które od kilku miesięcy powstaje w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej, liczy już blisko 
900 pozycji i cały czas wzbogacane jest o kolejne – mówi Remigiusz Lis, kierownik Działu Mediów Cyfrowych 
„Digitarium” Biblioteki Śląskiej.

Trwają prace nad cyfrowym
archiwum opozycyjnym

Wydawnictwa opozycyjne z lat 80-tych

W sierpniu w 
gmachu Biblioteki 
Śląskiej dostępna 
będzie wewnętrzna 
biblioteka cyfrowa. 
Znajdą się w niej 
wydawnictwa opozycyjne, 
do których nie udało się 
ustalić praw autorskich.

Mszą świętą odprawioną 
5 lipca w kościele p.w. 
Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Gliwicach 
związkowcy ze śląsko-
dąbrowskiej Solidarności 
upamiętnili 10. rocznicę 
śmierci o. Jana Siemiń-
skiego, duszpasterza So-
lidarności.

– W nabożeństwie 
udział wzięli przyjaciele 
kapłana, którzy zachowali 
go w swojej wdzięcznej 
pamięci. Bo o. Siemiński 
bardzo zasłużył się dla So-
lidarności i dla parafii  . To 
był znakomity duszpasterz, 
bardzo skromny i życz-
liwy człowiek. Uwodził 
ludzi dla Kościoła swoim 
niezwykłym poświęce-
niem dla każdej sprawy, 
której się podejmował. 
Na wszystkich miał bar-
dzo pozytywny wpływ 
– wspomina Eugeniusz 

Karasiński, przewodni-
czący Stowarzyszenia Re-
presjonowanych w Stanie 
Wojennym Regionu Śląsko
-Dąbrowskiego.

Członkowie Stowarzy-
szenia podkreślają, że ojciec 
Siemiński był niestrudzo-
nym bojownikiem o wol-
ność. Po odzyskaniu przez 
Polskę wolności działacze 
Solidarności represjono-
wani w stanie wojennym 
zwrócili się do niego, by 
został ich kapelanem. – 
Ojciec Jan miał dla nas 
szczególne zasługi. Od 
początku związał się z 
Solidarnością. Jako jeden 
z pierwszych księży na te-
renie Górnego Śląska od-
prawiał msze za Ojczyznę 
i pomagał internowanym 
– opowiada Karasiński.

Organizatorami roczni-
cowego spotkania upamięt-
niającego o. Siemińskiego 

byli m.in. proboszcz parafii   
ks. Piotr Świerczok, Stowa-
rzyszenie Represjonowa-
nych w Stanie Wojennym 
Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego i Zarząd Regio-
nu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność, który 
podczas mszy reprezento-
wała wiceprzewodnicząca 
Justyna Latos.

Redemptorysta o. Jan 
Siemiński był więźniem 
PRL. W 1982 roku utwo-
rzył Duszpasterstwo Ludzi 
Pracy, przy którym działała 
Wszechnica Górnośląska. 
Był animatorem Tygodnia 
Kultury Chrześcijańskiej. 
W głoszonych kazaniach 
propagował wartości pa-
triotyczne. Po odzyskaniu 
przez Polskę wolności był 
duszpasterzem NSZZ So-
lidarność. Zmarł 7 lipca 
2004 roku. 

 BG

6 lipca w Świdniku Solidarność 
Regionu Środkowowschodnie-
go NSZZ Solidarność zainaugu-
rowała ofi cjalne obchody 34. 
rocznicy Lubelskiego Lipca. 
Główne uroczystości upamięt-
niające strajki na Lubelszczyź-
nie w 1980 roku odbędą się w 
niedzielę 13 lipca.

8 lipca 1980 roku jako pierw-
si zastrajkowali robotnicy Pań-
stwowych Zakładów Lotniczych 
w Świdniku. Załoga zaprote-
stowała przeciwko ogłoszonej 
przez rząd PRL podwyżce cen 
żywności oraz przeciwko złym 
warunkom pracy. Utworzony 
przez robotników komitet po-
stojowy rozpoczął negocjacje 
ze stroną rządową. 11 lipca rząd 
ustąpił i podpisał porozumienie 
zawierającego m.in. gwarancje 
podwyżek płac i nie wyciągania 
konsekwencji wobec przywód-
ców strajku. Ale jeszcze zanim 
porozumienie zostało podpisane 
protesty rozpoczęły się w innych 

zakładach pracy w regionie. 
Robotnicy tworzyli komitety 
strajkowe, wysuwali postulaty i 
negocjowali z komunistami ich 
realizację. Obok żądań zniwelo-
wania dysproporcji płacowych, 
rekompensaty podwyżki cen i 
poprawy warunków socjalno-
bytowych domagali się też po-
ciągnięcia do odpowiedzialności 
osób winnych marnotrawstwa 
i nadużyć, a także zmniejsze-
nia biurokracji oraz ustalenia 
jednakowych kryteriów przy-
działu mieszkań i samochodów. 
Ale ich żądania miały nie tylko 
charakter ekonomiczno-socjalny. 
Robotnicy z Lubelszczyzny wy-
sunęli też postulaty polityczne, 
w których domagali się zaprze-
stania represji wobec uczestni-
ków protestów, wolności słowa 
oraz demokratycznych wybo-
rów do rad zakładowych. Po-
stulowali likwidację korupcji i 
wprowadzenia rotacji kadry na 
stanowiskach państwowych. 

W lubelskiej Lokomotywowni 
zażądano nowych wyborów do 
władz związków zawodowych 
i niezależnych rad pracowni-
czych. Tam załoga przyspawała 
wagony do torów. 

Komuniści byli kompletnie 
zaskoczeni skalą i formą strajków, 
które miały zdecydowanie inny 
charakter niż wszystkie wcześ-
niejsze wystąpienia robotnicze w 
PRL. Po raz pierwszy pracownicy 
zrezygnowali z wyjścia na ulicę, 
bo tam łatwo było ich spacyfi ko-
wać. Załogi zamknęły się w swo-
ich zakładach. Po raz pierwszy 
też władze komunistycznej Polski 
zostały zmuszone do zawarcia 
porozumień korzystnych dla 
robotników. Wszystkie zostały 
wynegocjowane do 20 lipca bez 
przelewu krwi. 

Lubelskie strajki trwały od 8 
do 25 lipca. Łącznie protestowa-
ło ponad 150 zakładów i około 
50 tysięcy pracowników. 

BEA

34. rocznica Lubelskiego LipcaPamiętamy o ojcu Janie

Foto: TŚD
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Ś L Ą S K O - D Ą B R O W S K I  N S Z Z

Bilety wstępu do Miasteczka Twinpigs można nabyć w Biurze 
Administracyjnym Zarządu Regionu Ślasko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność w Katowicach przy ul. Floriana 7 
(pok. 99) tel. 32 353 84 25 wew. 199. 
Specjalna cena dla członków Solidarności to 30 zł
(w cenę biletu wliczono wszystkie atrakcje).

Ogłoszenie Ogłoszenie

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość 

o nagłej śmierci 

naszego Kolegi

RYSZARDA SAMSELA
wiceprzewodniczącego Regionalnego Sekretariatu 

Służb Publicznych NSZZ Solidarność, 
przewodniczącego Regionalnej oraz Krajowej Sekcji 

Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej NSZZ Solidarność.

Szczere słowa wsparcia i otuchy 

Rodzinie i Bliskim
w imieniu 

Prezydium Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

składa
 przewodniczący Dominik Kolorz

Wyrazy najgłębszego współczucia i żalu 

Rodzinie i Bliskim 
z powodu śmierci naszego Kolegi 

RYSZARDA SAMSELA 
składa Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

W trudnych chwilach po stracie Męża i Ojca
łączę się w bólu 

z Rodziną 

naszego Kolegi

RYSZARDA SAMSELA.

Wyrazy głębokiego i szczerego współczucia 

w imieniu Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność 
składa 

przewodniczący Piotr Duda

Najserdeczniejsze wyrazy współczucia

Rodzinie i Bliskim 

naszego Kolegi 

RYSZARDA SAMSELA
w imieniu koleżanek i kolegów

z Regionalnego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ Solidarność

składa przewodniczący Dariusz Gierek

Wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci 

Kolegi

RYSZARDA SAMSELA
Rodzinie i Bliskim

składa Andrzej Dudzik, 
przewodniczący Regionalnej Sekcji Wodociągów i Kanalizacji 

NSZZ Solidarność

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmieci 

Ryszarda Samsela
Serdeczne wyrazy współczucia

Rodzinie i Bliskim
składają przyjaciele z Regionalnej Sekcji 

Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej NSZZ Solidarność

Wyrazy głębokiego współczucia i szczere kondolencje
z powodu śmierci

 
RYSZARDA SAMSELA

Żonie, Synowi oraz Córkom
w imieniu koleżanek i kolegów z jastrzębskiej Solidarności

przekazuje Danuta Jemioło
Biuro Terenowe Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „S”

Z wielkim żalem żegnamy 

naszego Przewodniczącego i Kolegę

RYSZARDA SAMSELA
Wyrazy serdecznego współczucia 

Rodzinie i bliskim
składają koleżanki i koledzy 

z Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność 
Spółdzielni Mieszkaniowej JAS-MOS w Jastrzębiu-Zdroju

W Biurze Administracyjnym Zarządu Regionu Ślasko-
Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w Katowicach przy 
ul. Floriana 7 (pok. 99) tel. 32 353 84 25 wew. 199 można 
nabyć płytę Pawła Kukiza „Póki żyją ludzie”. Krążek zawiera 
wyłącznie utwór „Doky Zhyvut’ Ludy” nagrany podczas 
wydarzeń na kijowskim Majdanie. 
Cena 1 egzemplarza płyty to tylko 10 zł. 
Cały dochód ze sprzedaży krążka jest przeznaczony 
na cel charytatywny.

Płyta – cegiełka

W Biurze Administracyjnym Zarządu Regionu Ślasko-Dą-
browskiego NSZZ Solidarność w Katowicach przy ul. Flo-
riana 7 (pok. 99) tel. 32 353 84 25 wew. 199 można zakupić 
książkę Vademecum prawa związkowego w praktycznym 
stosowaniu autorstwa Heleny Rajczuk. 
Cena książki to 18 zł.

Ogłoszenie
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» SIĘ ZACZĄŁ. SEZON 
OGÓRKOWY. Uwielbiamy. 
Może to nie jest jakiś efektow-
ny start, ale jednak. Na po-
czątek nasi ulubieni kosmici 
zbożowi. Jak poinformował 
Super Express, pewien rolnik 
ze Sławska ubiega się w PZU 
o odszkodowanie za zniszczo-
ne zboże. Na jego polu poja-
wiły się aż trzy kręgi, które 
jak powszechnie wiadomo 
wykonują poruszający się 
pojazdem marki UFO kosmi-
ci zbożowi. Inspektorzy PZU 
odpowiedzieli rolnikowi, że 
zanim zostanie mu wypłaco-
ne odszkodowanie, najpierw 
trzeba ustalić sprawcę zdarze-
nia. Przy czym, nawet gdyby 
rolnikowi udało się złapać 
kosmitów i doprowadzić do 
ubezpieczalni, to i tak odszko-
dowania nie otrzyma. – Żadne 
oferowane przez PZU SA dla 
upraw rolnych nie zawiera 
odpowiedzialności od szkód 
spowodowanych przez istoty 
spoza Ziemi – poinformowało 
Super Express biuro prasowe 
ubezpieczalni. 

» DRUGA RZECZ OGÓR-
KOWA JEST GATUNKU: 
„Narodziło się dwugłowe 
cielę”. Rzecz nie dzieje się jed-
nak w naszym teoretycznym 
państwie, ale Chinach. We wsi 
o nieistotnej nazwie narodziła 
się świnka o dwóch ryjkach. 
Maciora odrzuciła mutanta, 
ale z pomocą przyszedł ho-
dowca i karmi wieprzowinkę 
mlekiem z proszku, a zwie-
rzak wsuwa oboma ryjkami. 
W sumie żal nam się zrobiło 
mutanta, bo nie będzie miał 
w życiu lekko w przeciwień-
stwie do innych osobników, 
którzy całe życie doją innych 
i potrafi ą się przyspawać do 
koryta. 

» A PROPOS. JAK PODA-
ŁA RZECZPOSPOLITA, od 
początku kadencji posłowie 
wyfruwali 14 mln zł w ra-
mach przysługujących im 
darmowych, czyli za nasze, 
biletów lotniczych. Rekordzistą 
jest Tomasz Górski (niegdyś 
PiS, później Solidarna Polska, 
obecnie niezrzeszony). Latał 
prawie 300 razy. Weszliśmy 
na stronę internetową aero-
nauty i kliknęliśmy zakładkę 
„Aktualne działania”, a tam 

pusto. Aż się prosi, aby wpi-
sać: Gdzieś latam. Zawsze 
będzie aktualne.

» NA KOLEJNYCH STOP-
NIACH PODIUM znaleźli się 
koalicjanci Grzegorz Schetyna 
(PO) i Jan Bury (PSL). Obaj na 
koncie mają po prawie 250 
lotów za nasze. Sporo fruwa 
pełoposłanka Pomaska. 232 
loty na koncie. Posłanka w 
rozmowie z „Rz” tłumaczyła, 
że w trakcie kadencji urodziła 
dziecko i latała do córki, żeby 
ją nakarmić. Wyjątkowo nas 
irytuje to tłumaczenie. To có-
runia jadała raz na kilka dni? 
Tę samą wymówkę posłanka 
wciskała dziennikarzom, gdy 
związkowcy zablokowali Sejm 
przed dwoma laty. Skarżyła 
się, że przez tych złych ludzi 
nie zdąży na samolot, a w 
domu czeka głodne dziecko 
i płacze. Pomaska była w 
Warszawie, dziecko płakało 
w Gdańsku. Ciekawe, czy 
pilot uprzejmie wyrzucał po-
słankę nad jej domem, żeby 
było szybciej.

» BEZCZELNE I ZUPEŁNIE 
niewiarygodne tłumaczenia 

to zdaje się ulubiony sport 
pełowładzy. Pewnie już w 
dzieciństwie, gdy zapomnieli 
odrobić zadania, tłumaczyli 
nauczycielom, że pies zjadł 
im zeszyt. Wydawałoby się, 
że taka postawa powinna 
mieć krótkie w nogi. Okazuje 
się, że niestety nie. Niektó-
rzy jadą na tym całe życie 
i robią polityczne kariery. 
Patrz dalej.

» AFERA TAŚMOWA!? 
JAKA AFERA!? Pani ma w 
głowie aferę! – gorączkował 
się na antenie tefałenu Ste-
fan Niesiołowski z plemienia 
peło, obsobaczając ziobryst-
kę Beatę Kempę mówiącą o 
tym, że rządząca ekipa żyje 
od afery do afery. Niesioł 
sprawia wrażenie, jakby 
uciekł z ośrodka leczniczego 
dla osób o zszarpanych ner-
wach i dziwi nas, że władcy 
plemienia wciąż go wypusz-
czają , aby sobie pohasał po 
telewizjach. Może chodzi o 
to, że facet, mimo trudnych 
do ukrycia wad, ma jeden 
dar. Potrafi  w kilku słowach 
przekazać obwiązującą nar-
rację establishmentu. Afera 

taśmowa? Żadnej afery nie 
było. 

» I JAK TU NIESIOŁOWI 
NIE WIERZYĆ. Po aferze 
powinny być dymisje, praw-
da? A nie było. Więc żadnej 
afery też nie było. I tylko 
ludzie posługujący się języ-
kiem zoologicznej nienawiści 
mówią o jakichś standardach, 
uczciwości, honorze i innych 
pierdołach.

» WRACAJĄC NA KONIEC 
DO LICZBY 14. Jak wyliczył 
SE, 14 kolejek wódy wychy-
lił Roman Giertych podczas 
trzygodzinnego spotkania 
z dwoma dziennikarzami i 
go nie powaliło. Konkretnie 
cała trójka wypiła trzy bu-
telki po 0,7 litra omawiając 
kwestię handlu prawami do 
książki o Janie Kulczyku. Do 
transakcji nie doszło. Za dużo 
wódy było, czy może jednak 
za mało? Gospodzki twierdzi, 
że za dużo. Podróżny twierdzi, 
że za mało. Bo gdyby za dużo, 
to na taśmach pojawiłoby się 
wieńczące alkoholowe dzieło 
stwierdzenie: Aśnaebaem. 

PODRÓŻNY&GOSPODZKI 

Foto: dem
otyw

atory.pl

Premier w trakcie objazdu kraju 
odwiedza przedszkole:
– Ile wynosi dzienna stawka ży-
wieniowa?– pyta.
– 15 zł.
– Za dużo. Obniżyć do 7 zł.
Następnie odwiedza więzienie:
– Ile wynosi stawka żywieniowa?
– 40 zł.
– Za mało. Podwyższyć do 80
Minister nie wytrzymuje i pyta:
– Słuchaj, jaka w tym logika, że 
zabierasz dzieciom, a dajesz więź-
niom?
– A Ty myślisz, że jak nas zdejmą 
to do przedszkola poślą? 

Od lipca rusza nowy talk show w 
telewizji... „Rozmowy u Sowy”. 

***
Trzy etapy życia kobiety:
– wkurza ojca
– wkurza męża
– wkurza zięcia 

***
– Tata, kto to jest ta duża pani z 
marmuru? Tam na pomniku?
– To jest, synku, Dziewica Orle-
ańska.
– A dlaczego Orleańska?
– Bo z Orleanu...
– A dlaczego Dziewica?
– Bo z marmuru... 

Na egzaminie z socjologii pada 
pytanie:
– Proszę powiedzieć, co jest
szczytem perwersji?
Student:
– Napastować buty. 

***
Męska definicja bezpiecznego 
seksu?
– Co najmniej 50 km od domu.

***
Zagadka:
– Co to jest: małe, niebieskie i 
zjada kamienie?
– Mały, niebieski pożeracz ka-
mieni.

Teściowa ochrzania synową:
– Co to ma być? Prasować nie 
potrafi sz, gotujesz tak, że kot tego 
żreć nie chce, syn mój blady jak 
ściana, co z ciebie za żona? Ja w 
twoim wieku...
– Mamusia w moim wieku to trze-
ciego męża chowała.

***
Rozmawia dwóch pijaczków:
– Ciekawe dlaczego dali mi ksywkę 
Dżin? Pewnie dlatego, że wszystko 
mogę?
– Nie, stary, po prostu gdy tylko 
ktoś odkręca butelkę, Ty od razu 
się pojawiasz.

ROZBAWIŁO nas to

Autopromocja

Autopromocja


