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Piotr Duda: Żyjemy w kraju wolnym, 
ale niektórzy wykorzystują tę wolność, 
żeby zniewalać drugiego człowieka 
do ciężkiej pracy. » STRONA 3

Dominik Kolorz: Kadra kierownicza jest 
dobierana na zasadach wierności partyjnej 
obecnej koalicji. A aparat partyjny ma 
przywileje większe niż ten 34 lata temu. » STRONA 3

W
prowadza-
jąc obowią-
zek szkolny 
na sześcio-
latkach, ko-

lejni ministrowie edukacji 
przekonywali, że w większo-
ści państw Unii Europejskiej 
nauka rozpoczyna się w tym 
wieku, a nawet wcześniej. I 
był to jedyny argument. Sze-
fowie resortu nie zastanawiali 
się nad tym, że we Francji czy 
w Wielkiej Brytanii mniejsze 
dzieci uczą się przede wszyst-
kim poprzez zabawę, a cały 
system edukacji zbudowany 
jest zupełnie inaczej. Naukę 
w pierwszej klasie można 
porównać co najwyżej do 
polskiej zerówki.

W dyskusji na temat obo-
wiązkowego wysłania sześ-
ciolatków do szkół zabrakło 
odwołania do tych państw 
europejskich, w których po-
ziom edukacji uważany jest 
za najwyższy. Jednym z nich 
z pewnością jest Dania. Tam 
dzieci rozpoczynają naukę w 
wieku siedmiu lat. Dopiero w 
2009 roku zerówką zostały 
objęte wszystkie sześciolatki. 
W Danii obowiązkowe jest 
kształcenie, a nie „uczęsz-
czanie” do szkoły. Nauczanie 
wcale nie musi odbywać się w 
szkołach publicznych. Może 
być prowadzone w placów-
kach prywatnych, a nawet 
w domach, pod warunkiem, 
że podstawa programowa 
jest zgodna z wymaganiami 
szkoły państwowej.

Nauka w szkole podsta-
wowej i średniej I stopnia 
tzw. Folkeskole trwa 10 lub 
11 lat – ostatnia klasa nie jest 
obowiązkowa. Uczeń, który 
chce kontynuować naukę, ma 
do wyboru trzyletnią szkołę 
średnią o orientacji akademi-
ckiej, handlową szkołę śred-
nią, trzyletnią szkołę naucza-
nia technicznego oraz szkołę 
zawodową. Podobny podział 
na szkoły podstawowe oraz 
średnie I i II stopnia jest stan-
dardem w większości państw 
tzw. starej Unii.

Do potrzeb ucznia
Normą jest tam także indy-
widualne podejście do ucz-

niów, szczególnie w szkołach 
podstawowych i średnich I 
stopnia. Poziom nauczania 
dostosowany jest do moż-
liwości i potrzeb każdego 
dziecka. W Danii nie istnieje 
lista podręczników zaleca-
nych przez resort edukacji. 
Indywidualne podejście do 
uczniów jest widoczne także 
w sposobie ich oceniania. 
Rodzice uczniów klas od I 
do VII przynajmniej raz w 
roku szkolnym otrzymują 
pisemne informacje o po-
stępach swoich dzieci z po-
szczególnych przedmiotów, 
dowiadują się z nich także 
jakie dziecko ma problemy i 
nad czym powinno popraco-
wać. Duńskie szkoły muszą 

prowadzić indywidualne 
plany kształcenia uczniów 
na wszystkich poziomach 
nauczania. W Wielkiej Bry-
tanii zebrania z rodzicami 
należą do rzadkości. Kon-
takty rodziców z nauczy-
cielami sprowadzają się do 
rozmów na temat postępów 
dziecka.

Nie tylko resort edukacji
W wielu państwach UE m.in. 
w Niemczech i w Danii de-
cyzje dotyczące systemu 
edukacji podejmuje nie tylko 
odpowiedni resort, ale także 
lokalne władze. Duńskie mi-
nisterstwo edukacji ustala 
jednie ogólne cele progra-
mów nauczania i wytyczne 

do ich realizacji, zostawiając 
nauczycielom sporą swobo-
dę w tym zakresie. Resort 
określa minimalny wymiar 
zajęć dydaktycznych dla 
poszczególnych poziomów 
nauczania. W oparciu o te 
wytyczne, o liczbie godzin 
lekcyjnych w szkole podsta-
wowej i średniej I stopnia 
decydują lokalne władze. 
W duńskiej szkole godzina 
lekcyjna trwa 45 minut, ale 
władze lokalne mogą zde-
cydować o jej wydłużeniu 
bądź skróceniu.

Zakaz płatnych korepetycji
Innym krajem europejskim, 
w którym obowiązkowa 
nauka rozpoczyna się w 

wieku siedmiu lat jest Fin-
landia. Fińscy uczniowie od 
lat osiągają najlepsze wyniki 
w nauce a edukacja w tym 
kraju jest naprawdę bez-
płatna. Państwo finansuje 
szkoły publiczne i prywatne 
oraz zakazało prowadzenia 
płatnych korepetycji. W 
każdej szkole uczniowie 
mają do dyspozycji kilku 
korepetytorów, z pomocy 
których korzystają,  gdy 
nauczyciele zauważą kło-
poty z opanowaniem jakie-
goś zagadnienia. Młodsze 
dzieci korzystają z pomocy 
korepetytora do momentu 
poradzenia sobie z proble-
mem. Uczniowie klas VII – 
IX mają prawo do takiego 

wsparcia raz lub dwa razy 
w tygodniu. 

W fińskich szkołach nie 
ma ocen. Przez pierwsze 
trzy lata szkoły podstawowej 
dziecko nie może zostać na 
drugi rok w tej samej klasie. 
W starszych klasach na po-
wtarzanie roku muszą wy-
razić zgodę rodzice.

Uczą się w szkole
W wielu państwach UE ucz-
niowie przebywają w szkole 
do późnego popołudnia. Tam 
też odrabiają lekcje domowe. 
W Wielkiej Brytanii ucznio-
wie nie noszą podręczników, 
tylko zostawiają je w szkol-
nych szafkach. Inna jest także 
organizacja roku szkolnego. 
Na Wyspach nauka rozpo-
czyna się w pierwszym lub 
drugim tygodniu września, a 
kończy w połowie lipca. Rok 
szkolny podzielony jest na 
sześć okresów. Po każdym z 
nich następują krótkie wa-
kacje, które trwają tydzień 
lub dwa.

Tradycyjne mundurki
Szkolne mundurki wciąż nie 
wyszły z mody m.in. w Wielkiej 
Brytanii, gdzie są obowiązko-
we na wszystkich poziomach 
szkolnictwa. Ich wygląd zależy 
od rodzaju, poziomu i renomy 
szkoły. Zazwyczaj są to ciemne 
spodnie lub spódniczki, jasne 
bluzki oraz bluzy z logo szkoły. 
Większość tych rzeczy można 
kupić w sklepach z odzieżą 
szkolną oraz w marketach. 
Koszt mundurków dla ucz-
niów szkół podstawowych, 
czyli Primary School, jest 
niewielki.

AGNIESZKA KONIECZNY
źródło: Eurydice – europejska 

sieć informacji o edukacji

Uzasadniając kolejne reformy w systemie oświaty Ministerstwo Edukacji Narodowej odwołuje się do 
doświadczeń innych państw europejskich, ale rzadko wybiera najlepsze wzorce.

Jak się uczą dzieci w Europie?

W krajach Unii Europejskiej normą jest indywidualne podejście do uczniów, szczególnie w szkołach podstawowych i średnich I stopnia

W dyskusji na temat 
sześciolatków zabrakło 
odwołania do tych 
państw, gdzie poziom 
edukacji jest najwyższy. 
W Danii dzieci 
rozpoczynają naukę 
w wieku siedmiu lat.
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Wielkieś nam uczynił pustki w peło moim, 
Nasz drogi Donaldzie, tym zniknieniem swoim! 

Pełno nas, a jakoby nikogo nie było:
Z jednym Donkiem tak wiele ubyło.

A mogła Angela zażądać przyłączenia 
Gdańska do RFN. Mogła domagać się eks-
terytorialnej autostrady do Kaliningradu, 
i to nawet bez bramek. A ona od razu z 
wysokiego C. Zażądała Donalda i Słońce 
Nasze nam zabrała. Na roboty do Brukseli. 
Żeby chociaż cichcem go wywiozła przez 
Zaleszczyki, ale nie. Ofi cjalnie powiedzia-
ła, że w Polsce to już koniec. Donek ma 
trzy miesiące na spakowanie walizek i 1 
grudnia musi się stawić na stanowisku 
pracy namiestnika Angeli w Brukseli. 
Taaakiego premiera nam Niemcy zabie-
rają. A Brytole jak zwykle noż w plecy, 
bo poparli kanclerski pomysł. I co teraz 
będzie? Co z tą Polską? Jak żyć? 

No i czy będzie ciepła woda w kranie, 
czy tylko zimna pozostanie? 

Łzy się człowiekowi do oczu cisną 
I trudno powstrzymać szloch. 

A jeszcze tyle mógł złożyć obietnic, 
Tyle uścisnąć rąk. 

Nikt nie pytał, ile jeszcze mógł w na-
szym biednym kraju wybudować ekranów 
akustycznych, stadionów i orlików, ilu 
pedofi li mu zostało do wykastrowania, 
ile sklepów z dopalaczami do zamknię-
cia. Niemcy przyszli i Donka zabrali. 
Jakby był ich.

I znów nam Polska na pół pękła. Jedni 
płaczą, drudzy się cieszą. Jedni gratulują, 
inni kpią. Jedni przekonują, że oto Eu-
ropa doceniła Polskę, drudzy, że główni 
europejscy rozgrywający przesuwają 
pionki na planszy i właśnie przesunęli 
Tuska. Jedni mówią, że to nobilitacja, 
inni, że ewakuacja. Wielu grzmi, że oto 
Donald Tusk jednym posunięciem zała-

twił wiele swoich własnych problemów. 
Stał się, przynajmniej przez czas jakiś, 
nietykalny. Bo przecież szefa Rady Eu-
ropejskiej, takiego, panie, prezydenta 
całej Unii Europejskiej, nikt nie będzie 
rozliczał za to, co robił przez siedem lat 
jako premier polskiego rządu, wzywał 
przed komisje śledcze czy do prokura-
tury. Bo co by nasi sąsiedzi z Europy o 
nas powiedzieli? 

I jedna, i druga strona błądzi. Donek 
po prostu jest konsekwentny. Nie robi 
polityki, tylko buduje Polskę. Wszak 
gdyby chciał, to uciekłby niemieckim 
porywaczom. A on dostrzegł szansę, 
która nam, maluczkim, szansą się nie 
wydawała. On się uczy na niespełnionych 

obietnicach. Kiedyś zachęcał emigrantów 
do powrotu do Polski, bo, jak obiecywał, 
wkrótce to będzie już normalny kraj, 
który wszystkim daje szanse na godne 
życie. Rządził raptem tylko siedem lat, 
to jak mrugnięcie okiem, i mimo tak 
krótkich rządów zrozumiał, że owo we-
zwanie do powrotu było przedwczes-
ne. Że trzeba mieć zasady: Tam gdzie 
naród, tam król. A ponad dwa miliony 
rodaków na emigracji czeka. 

Nasi kochani emigranci otrzymają 
prezent mikołajkowy. I to już 1 grud-
nia. Sześć dni przed terminem. Donek 
obejmie ważne stanowisko w Brukseli i 
będzie mógł utworzyć aż 30 miejsc pracy 
(ojacie!) w swoim gabinecie politycznym. 
Podobnie jak jego poprzednik powinien 
też mieć do dyspozycji trzech kamerdy-
nerów i czterech kierowców. Wystarczy, 
że ogłosi, iż każdy z nich musi znać polski 
perfect i mamy kolejnych siedem miejsc 
pracy. Tak się pracuje dla Polski. 

JEDEN Z DRUGĄ:)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Niemcy przyszli i Donka 
zabrali. Jakby był ich. 
I co teraz będzie? 
Co z tą Polską? Jak żyć? 
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Tusk nie załatwi dla nas żadnych spraw
Wybór Donalda Tuska na przewodniczące-
go Rady Europejskiej to prestiż dla Polski, 
wyłącznie osobisty sukces premiera, czy 
może ucieczka z tonącego okrętu?

– W mojej ocenie to rodzaj ucieczki na 
okoliczność przewidywalnych problemów 
Platformy Obywatelskiej w wyborach. 
Ale z punktu widzenia Polski i szerokiej 
opinii europejskiej awans Tuska służy 
polskiemu prestiżowi, który utrzyma się 
przynajmniej w krótkim okresie. Czas po-
każe, czy ten prestiż uda się zachować w 
dłuższej perspektywie. To zależeć będzie 
od rezultatów jego pracy na stanowisku 
prezydenta UE. 
Jak Pan przewiduje, która strona polskiej 
sceny politycznej zyska, a która straci na 
wyborze Tuska na prezydenta UE? 

– Na pewno przejściową poprawę 
notowań odnotuje PO. Zawdzięczać to 
będzie emocjonalnej fali, trochę tak jak 
w piłce nożnej: nasz człowiek strzelił 
bramkę, został prezydentem UE. Sądzę, 
że zwłaszcza teraz wcześniejsze wybory 
bardzo by tej partii służyły. Na miejscu 
PiS byłbym bardzo daleki od tego pomy-

słu. Bo w dłuższym okresie nie wróżę PO 
dobrych rezultatów. Gdy opadną emocje 
będzie dziwne, jeśli to ugrupowanie od-
niesie wyborczy sukces.
Politycy z prawej strony twierdzą, że 
niezależnie od tego, kto zostanie premie-
rem: Siemoniak, Kopacz czy Schetyna, 
to nowy szef rządu będzie tylko mario-
netką Donalda Tuska. Czy Pan podziela 
tę opinię?

– Myślę, że taki właśnie jest plan. W tym 
kontekście bardzo krytycznie postrzegam 
kandydaturę pani Kopacz. Została marszał-
kiem Sejmu, świecąc wyłącznie światłem 
odbitym od Tuska, nie mając żadnej samo-
dzielnej pozycji. Nie chciałbym też, by pre-
mierem polskiego rządu była osoba znikąd, 
jak Tomasz Siemoniak. Na jego temat nie 

mam żadnej wiedzy. Na tym stanowisku 
nie widzę też Grzegorza Schetyny, bo moim 
zdaniem, to polityczny gracz.
Co dobrego dla naszej polityki gospo-
darczej i społecznej może zrobić Donald 
Tusk, przewodząc UE ? 

– W Polsce już jest oczekiwanie, że 
powinien zrobić wiele. Ale zajmowane 
przez niego stanowisko w UE na pewno 
nie będzie miało przełożenia na polskie 
sprawy społeczno-gospodarcze. Jeśli ma 
być w Brukseli skuteczny, to nie może re-
prezentować naszych interesów i promo-
wać rozwiązań korzystnych dla polskiej 
gospodarki. To byłaby ogromna niezręcz-
ność gdyby Tusk, stanowiący ważną część 
europejskiego establishmentu, powiedział 
np., że Polsce nie pasuje euro. Ale jeśli po-
strzegany będzie jako sprawny prezydent 
UE, to na pewno wzrośnie prestiż naszego 
kraju. A to dla nas ważne, bo w Europie 
mimo wszystko mamy opinię gorszą, niż 
na nią zasługujemy. Jednak na pewno za 
pośrednictwem stanowiska Tuska nie zała-
twimy żadnych konkretnych spraw.

BEA

Stanowisko Tuska w UE 
nie będzie miało przełożenia 
na polskie sprawy 
społeczno-gospodarcze.

CZTERY pytania
Prof. Ryszard Bugaj, ekonomista i polityk 

7 września wybory w Rybniku

7 września odbędą się wybory uzupełniające do Senatu 
w Rybniku. Jedną z kandydatek jest Izabela Kloc, posłanka 
Prawa i Sprawiedliwości. W kampanii wyborczej do Sena-
tu sporo miejsca poświęcała problemom górnictwa, w tym 
kwestii nadmiernego importu węgla zza wschodniej granicy, 
który jest jedną z przyczyn dramatycznej sytuacji w śląskich 
kopalniach. Jako posłanka złożyła w tej sprawie interpelację 
do premiera w imieniu klubu PiS. W trakcie kampanii wybor-
czej akcentowała również potrzebę odbudowy przemysłu w 
naszym regionie. Obie te kwestie, a więc ograniczenie importu 
węgla i reindustrializacja to jedne z kluczowych postulatów 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności zgłaszanych w ostatnich la-
tach. Fakt, że politycy zaczynają rozumieć wagę problemów 
podnoszonych przez związek, a nawet są gotowi postulaty 
związkowe wymieniać na liście swoich priorytetowych zadań, 
z pewnością cieszy członków związku, choć oczywiście naj-
ważniejsze jest to, aby za słowami, poszły również czyny. 

Posłanka Izabela Kloc liczy, że w wyborach uzupełnia-
jących do Senatu poprą ją członkowie NSZZ Solidarność. 
Zapowiada, że w Senacie chce również reprezentować in-
teresy naszego związku. To jedyna kandydatka w wybo-
rach uzupełniajacych do Senatu w Rybniku, która złożyła 
taką deklarację.

RY
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9 września przed siedzibą zarządu spółki Lidl Polska w Tar-
nowie Podgórnym koło Poznania zostanie przeprowadzona 
akcja protestacyjna, przeciwko łamaniu praw pracowniczych 
i związkowych w tej sieci handlowej. 

– To już kolejny etap kampanii Solidarności skierowanej 
przeciwko nagannym praktykom stosowanym w Lidlu. Do-
tychczasowe próby skłonienia tego pracodawcy do rozpo-
częcia dialogu społecznego nie przyniosły skutku. Dlatego 
postanowiliśmy wykrzyczeć nasze postulaty przed siedzibą 
spółki, aby zarząd na pewno je usłyszał – mówi Alfred Bujara, 
przewodniczący handlowej Solidarności.

Konfl ikt w Lidlu trwa od wielu miesięcy. W styczniu ubie-
głego roku pracownicy tej sieci założyli organizację związko-
wą Solidarności. Zdaniem związkowców kierownictwo Lidla 
od samego początku unikało rzeczywistego dialogu ze stroną 
społeczną, a wszelkie skargi i propozycje pracowników zrzeszo-
nych w NSZZ Solidarność były ignorowane. W grudniu 2013 
roku przewodnicząca zakładowej organizacji związkowej w 
Lidl Polska Justyna Chrapowicz i jej zastępca Artur Szuszkie-
wicz otrzymali wypowiedzenia z pracy . Zdaniem Solidarności 
zwolnienie liderów związkowych było bezprawne. 

W lutym 2014 roku NSZZ Solidarność zorganizowała ogól-
nopolską akcję protestacyjną polegającą na bojkotowaniu 
sklepów Lidl. W kolejnych miesiącach przed sklepami tej sieci 
w całej Polsce były organizowane akcje ulotkowe oraz happe-
ningi polegające na płaceniu za zakupy groszówkami.

Do końca września trwać będzie internetowa kampania 
Solidarności i Uni Global, światowej federacji związków zawo-
dowych zrzeszających m.in. pracowników handlu. Polega ona 
na wysyłaniu drogą elektroniczną petycji w sprawie sytuacji 
w polskich sklepach Lidl do centrali sieci w Niemczech. Wziąć 
udział w akcji można za pośrednictwem specjalnej strony in-
ternetowej http://www.labourstartcampaigns.net.

ŁK

Protest przed siedzibą Lidla

Izabela Kloc podczas obchodów 34. rocznicy Porozumienia Jastrzębskiego



P
odczas wystąpień pod 
pomnikiem Piotr Duda 
i Dominik Kolorz po-
wtarzali, że postulaty 
robotników sprzed 34 

lat wciąż nie zostały zrealizo-
wane, a z wywalczonej ćwierć 
wieku temu wolności nie wszy-
scy mogą korzystać w równym 
stopniu. – Nie może być tak, 
że żyjemy w kraju wolnym, 
ale niektórzy wykorzystują tę 
wolność, żeby zniewalać drugie-
go człowieka do ciężkiej pracy 
poprzez umowy śmieciowe, 
poprzez pracę na czarno, po-
przez niegodne i niegodziwe 
warunki pracy. To jest zniewa-
lanie człowieka i pracownika 
– mówił Piotr Duda.

Obaj liderzy związku mocno 
akcentowali, że Solidarność była, 
jest i będzie z robotnikami. Do-
minik Kolorz zwrócił uwagę, że 
ci, którzy kwestionują istnienie 
jednej Solidarności, to często te 
same osoby, które dzięki robot-
niczym buntom zdobyły wła-
dzę. – To są ci ludzie, którzy na 
Solidarności, na robotniczym 
buncie się uwłaszczyli. To są 
ci ludzie, którzy zapomnieli o 
korzeniach Solidarności – za-
znaczył przewodniczący śląsko
-dąbrowskiej „S”.

Przypomniał jeden ze słyn-
nych 21 postulatów Solidarności 
sprzed 34 lat. Chodzi o postulat 
13, który brzmiał: „Wprowadzić 
zasady doboru kadry kierowni-
czej na zasadach kwalifi kacji, 
a nie przynależności partyjnej 
oraz znieść przywileje aparatu 
partyjnego”. – Ten postulat w 
ogóle nie został zrealizowany. 
Dzisiaj kadra kierownicza nie 
tylko spółek Skarbu Państwa 
jest dobierana na zasadach 
wierności partyjnej obecnej ko-
alicji. Nie ma to nic wspólnego 
z kompetencjami. Wybiera się 
biernych, miernych, ale wier-
nych. A aparat partyjny ma 
przywileje większe niż ten 34 
lata temu – ocenił Kolorz.

W wystąpieniach nie zabrakło 
odniesień do obecnej trudnej 
sytuacji gospodarczej na Ślą-
sku, a szczególnie górnictwa. 
Dominik Kolorz zaapelował do 
górników ze wszystkich spółek 
węglowych o solidarność. – Nie 
wierzcie mediom mówiącym, że 
to związki zawodowe, że to Soli-
darność jest odpowiedzialna za 
obecną zapaść górnictwa. Gdyby 
nie było Solidarności, połowa z 
was już by nie pracowała. Gdyby 
nie było Solidarności, pracowali-
byśmy za minimalne wynagro-
dzenie. Gdyby nie Solidarność 
i inne związki zawodowe, co 
najmniej połowy górnictwa i 
przemysłu na Śląsku już by nie 
było – podkreślał. 

Obchody 34. rocznicy pod-
pisania Porozumienia Jastrzęb-
skiego i powstania NSZZ Solidar-
ność rozpoczęły się mszą św. w 
kościele pw. Najświętszej Marii 
Panny Matki Kościoła w Jastrzębiu
-Zdroju. Przewodniczył jej me-

tropolita katowicki abp Wiktor 
Skworc. W homilii, nawiązując 
do otwarcia Europejskiego Cen-
trum Solidarności w Gdańsku, 
podkreślił, że solidarność to 
żywa idea. – W muzeum można 
gromadzić pamiątki, uwiecznić 
wydarzenia, uczyć historii itd. 
Jednak nawet w Europejskim 
Centrum Solidarności nie da 
się wśród eksponatów zamknąć 
idei solidarności, która rozsadziła 
mury niewoli i na zawsze pozo-
stanie wezwaniem, zadaniem 
i wyrzutem sumienia – mówił 
arcybiskup. Zaznaczył, że soli-
darność jest ciągle wezwaniem i 
zadaniem do podjęcia dla ludzi, 
którzy występują pod sztanda-
rami Solidarności, a dla ludzi 
wywodzących się z pnia Solidar-
ności wezwaniem do rachunku 
sumienia i działania.

Metropolita zwrócił uwagę 
na rosnące rozwarstwienie 
społeczeństwa, na to, że oazy 
luksusu sąsiadują ze slumsa-

mi. – Mamy ich również wiele 
na Górnym Śląsku. Trzeba na 
Górnym Śląsku spotkania i 
współdziałania wielu organizacji 
i stowarzyszeń, w tym związku 
zawodowego Solidarność, aby 
w duchu solidarności podjąć i 
zjednoczyć działania na rzecz 
podniesienia jakości życia, tych, 
którzy są ofi arami transformacji 
– podkreślił arcybiskup.

W uroczystościach wzięły 
udział delegacje związkowe i 
poczty sztandarowe Solidar-
ności z całego regionu i z kraju, 
uczestnicy wydarzeń sprzed 34. 
lat, sygnatariusze Porozumie-
nia Jastrzębskiego. Przybyli też 
przedstawiciele władz i insty-
tucji państwowych oraz samo-
rządowych, a także mieszkańcy 
Jastrzębia-Zdroju. Obchody za-
kończyły się złożeniem kwiatów 
pod Pomnikiem Porozumienia 
Jastrzębskiego.

GRZEGORZ PODŻORNY, 
ŁUKASZ KARCZMARZYK

Porozumienie Jastrzębskie 
to dokument podpisany przez Mię-
dzyzakładowy Komitet Strajkowy 
z Komisją Rządową 3 września 
1980 roku w kopalni Manifest 
Lipcowy (obecnie Zofiówka). 
Potwierdzono w nim ustalenia 
zapisane w Porozumieniu Gdań-
skim, a także zniesiono 4-bryga-
dowy system pracy w górnictwie. 
Ważnym ustaleniem było wpro-
wadzenie od 1 stycznia 1981 roku 
wolnych sobót i niedziel. Przed-
stawiciele rządu zgodzili się też 
na realizację szeregu postulatów 
o charakterze socjalnym, m.in. na 
wpisanie pylicy płuc do wykazu 
chorób zawodowych.

Porozumienie Jastrzębskie to 
jedno z 4 porozumień zawartych 
przez władze PRL ze strajkującym 
robotnikami z Pomorza oraz Śląska 
i Zagłębia na przełomie sierpnia 
i września w 1980 roku. Zaowo-
cowały one powstaniem NSZZ 
Solidarność.
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11 września związkowcy 
ze śląsko-dąbrowskiej Soli-
darności uczczą 34 rocznicę 
podpisania Porozumienia 
Katowickiego. Główne uro-
czystości odbędą się pod upa-
miętniającym to wydarzenie 
pomnikiem przed dąbrowską 
Hutą Katowice. 

Uroczystości poprzedzi msza 
święta w intencji Ojczyzny, 
która rozpocznie się o godz. 
10.00 w sanktuarium pw. św 
Antoniego Padewskiego w 
Dąbrowie Górniczej – Goło-
nogu. O godz.11.30 uczestni-
cy rocznicowych obchodów 
złożą kwiaty pod Pomnikiem 

Porozumienia Katowickiego. 
– Scenariusz uroczystości nie 
będzie różnił się od tych z lat 
ubiegłych. Obchody rozpocznie-
my od złożenia wiązanek pod 
krzyżem znajdującym się tuż za 
bramą główną Huty Katowice. 
Ten krzyż w stanie wojennym 
postawili robotnicy z naszego 
zakładu. Stamtąd przejdziemy 
pod pomnik, gdzie m.in. prze-
widziane zostały wystąpienia 
zaproszonych gości. Wśród 
nich będą też sygnatariusze 
Porozumienia Katowickiego 
– informuje Jerzy Goiński, 
przewodniczący Solidarności 
w Hucie Katowice.

Przewodniczący wskazuje, 
że obchody rocznicy podpisa-
nia Porozumienia Katowickiego 
służą przede wszystkim oca-
leniu pamięci o tym ważnym 
historycznym dokumencie i 
upowszechnianiu jej, zwłaszcza 
wśród młodych ludzi. – Chce-
my ich uczyć, że zawarte w 
naszym mieście porozumie-
nie, miało ogromny wpływ 
na przemiany ustrojowe, poli-
tyczne i gospodarcze w Polsce. 
Zależy nam na ich refl eksji, że 
to m.in. dzięki strajkującym 
robotnikom z Huty Katowice, 
dziś żyją w wolnym kraju. 
Dlatego już od wielu lat na 

naszych obchodach obecni 
są uczniowie z dąbrowskich 
szkół. Ich poczty sztandarowe 
stoją obok solidarnościowych. 
Chcemy, by kiedyś oni przejęli 
od nas pokoleniową sztafetę i 
pamiętali o tej ważnej roczni-
cy– mówi Jerzy Goiński.

Swój udział w dąbrowskich 
uroczystościach zapowiedzieli 
m.in. przewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność 
Piotr Duda, szef śląsko-dą-
browskiej Solidarności Domi-
nik Kolorz, dyrektor Oddziału 
IPN w Katowicach Jan Baster i 
prezydent Dąbrowy Górniczej 
Zbigniew Podraza. 

Porozumienie Katowickie 
zawarte 11 września 1980 roku 
pomiędzy Międzyzakładowym 
Komitetem Robotniczym Huty 
Katowice a Komisją Rządową 
było zwieńczeniem porozu-
mień społecznych podpisa-
nych wcześniej w Szczecinie, 
Gdańsku i Jastrzębiu-Zdroju 
pomiędzy strajkującymi ro-
botnikami a władzami PRL. 
Pracownicy huty wymogli na 
komunistach, by wszystkie te 
umowy miały nie lokalny, lecz 
ogólnopolski charakter. 

W Porozumieniu Katowi-
ckim strajkująca załoga Huty 
Katowice poparła 21 postula-

tów stoczniowców z Gdańska 
i ze Szczecina, dodając do nich 
własne żądania. Jego najważ-
niejsze zapisy dotyczyły m.in. 
realizacji Porozumienia Gdań-
skiego w zakresie powoływania, 
organizowania i funkcjono-
wania struktur NSZZ Solidar-
ność. Umowa gwarantowała też 
zwolnienie z obowiązku pracy 
osób pełniących funkcje związ-
kowe z zachowaniem prawa 
do wynagrodzenia. Komuni-
ści zobowiązali się również do 
zapewnienia bezpieczeństwa 
strajkującym pracownikom 
oraz ich rodzinom.

BEA

Błogosławiony ks. Jerzy 
Popiełuszko został usta-
nowiony patronem NSZZ 
Solidarność. Taką decyzję 
podjęła Kongregacja Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakra-
mentów z upoważnienia 
papieża Franciszka. Dekret 
Kongregacji został odczytany 
przez metropolitę gdańskiego 
abp. Sławoja Leszka Głódzia w 
Bazylice św. Brygidy w Gdańsku 
31 sierpnia podczas uroczystej 
mszy św. z okazji 34. rocznicy 
powstania związku.

– Ksiądz Jerzy oddał życie, 
aby Solidarność mogła żyć. 
Zawsze jest z nami. Od teraz 

nie tylko jako nasz kapelan, 
ale i patron. To wspaniały 
dzień – powiedział przewod-
niczący Komis j i  Krajowej 
NSZZ Solidarność Piotr Duda.
Decyzję o złożeniu wniosku w 
sprawie ustanowienia bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki patronem 
związku podjął Krajowy Zjazd 
Delegatów NSZZ Solidarność we 
Wrocławiu w październiku 2010 
roku. Wniosek został przekazany 
do Watykanu za pośrednictwem 
Episkopatu Polski. Kongregacja 
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów wydała dekret o 
patronacie 25 sierpnia.

DIKK, NY

Solidarność pozostanie wezwaniem i zadaniem

Nie ma pierwszej czy drugiej Solidarności, nie ma Solidarności lepszej i gorszej. Jest jeden Niezależny 
Samorządny Związek Zawodowy Solidarność, który powstał 34 lata temu – podkreślali podczas rocznicowych 
uroczystości pod pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego Piotr Duda, szef Komisji Krajowej związku i Dominik Kolorz, 
przewodniczący śląsko-dąbrowskiej „S”.

34. rocznica podpisania Porozumienia Katowickiego

Liderzy związku mocno akcentowali, że postulaty robotników sprzed 34. lat wciąż nie zostały zrealizowane

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko
patronem Solidarności

Foto: TŚD
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Od 137 do 355 zł wzrosły 
od sierpnia płace zasadni-
cze pracowników wszyst-
kich grup zawodowych na 
Śląskim Uniwersytecie Me-
dycznym w Katowicach. 
Podwyżki zostały wypła-
cone  z wyrównaniem od
1 stycznia 2014 roku. 

– To już druga podwyżka 
płac na naszej uczelni od 
ubiegłego roku. Wypłacana 
z wyrównaniem od stycznia 
na pewno jest poważnym 
wzmocnieniem domowych 
budżetów pracowników, 
zwłaszcza tych najniżej 
uposażonych. Myślę, że z 
takiego wzrostu płac ludzie 
są bardzo zadowoleni, tym 
bardziej że te podwyżki 
obejmują nie tylko pensje 
zasadnicze, ale także m.in. 
premie, dodatki stażowe i 
nagrody jubileuszowe – 
podkreśla Danuta Jarosz, 
przewodnicząca Solidar-
ności w ŚUM. 

Kolejna już podwyżka w 
ŚUM zrealizowana została na 
podstawie rządowej decyzji  
z 2013 roku, zakładającej 
w latach 2013-2015 trzyeta-
powy wzrost wynagrodzeń 
dla pracowników uczelni. 
W tym roku  na podwyżki 
w ŚUM Ministerstwo Zdro-
wia przeznaczyło ponad 

13,5 mln zł. 11 lipca uczel-
niane związki zawodowe 
podpisały z pracodawcą 
porozumienie płacowe, re-
gulujące tegoroczny wzrost 
wynagrodzeń w ŚUM. – Po-
dobnie jak w zeszłym roku 
uzgodniliśmy m.in. zasady 
podziału podwyżek dla 
pracowników-nauczycieli 
oraz dla pracowników nie 
będących nauczycielami 
– informuje przewodni-
cząca.

Podwyżki płac od  335 
zł do 355 zł brutto otrzy-
mali profesorowie ŚUM, 
zwyczajni i nadzwyczajni. 
Od 325 do 330 zł brutto 
wzrosły pensje adiunk-
tów. Zarobki pozostałych 
pracowników grupy zawo-
dowej wykładowców pod-
wyższone zostały od 170 
do 320 zł brutto. Po 245 zł 
brutto otrzymali pracow-
nicy naukowo-techniczni, 
biblioteki i administracji. 
Pensje zatrudnionych w 
ŚUM robotników wzro-
sły o 172 zł brutto, a  pra-
cowników obsługi o 137 
zł brutto. 

Trzeci etap podwyżek 
dla pracowników ŚUM 
zrealizowany zostanie w 
2015 roku.

BEA

Dzięki Solidarności pracownicy 
spółki Utex, która działa przy 
Elektrowni Rybnik, otrzymają 
odszkodowania za świadczenia 
pracownicze utracone w wyniku 
połączenia zakładu z wrocław-
ską fi rmą Renevis. 

Od 1 września spółki Utex i 
Renevis zostały skonsolidowane 
w jeden podmiot o nazwie EDF 
Ekoserwis. O połączeniu zdecy-
dował ich właściciel, francuski 
koncern energetyczny EDF.

Pracownicy Utexu zostali 
przekazani do nowego podmiotu 
na podstawie art. 231 Kodeksu 
pracy, gwarantującego im za-
trudnienie tylko przez rok. Ich 
zarobki dostosowane zostały 
do regulaminu płac obowiązu-
jącego w spółce Renevis, mniej 
korzystnego niż w spółce Utex. 
– W dodatku pracodawca chciał 
dać ludziom tylko odprawy ko-
deksowe. Bardzo dużo straciliby 
ci, którzy w ciągu najbliższych 
lat mieli nabyć prawo do na-
gród jubileuszowych i odpraw 
emerytalnych. Nie mogliśmy do 
tego dopuścić – mówi Tadeusz 
Kukiełka, szef Solidarności w 
Elektrowni Rybnik, obejmują-
cej zasięgiem swojego działania 
pracowników spółki Utex.

28 sierpnia, po miesiącu ne-
gocjacji, związkowcy podpisali 
z pracodawcą porozumienie o 
wypłacie pracownikom Utexu 

odszkodowań za te świadcze-
nia.Odszkodowania za nagrody 
jubileuszowe otrzymają pracow-
nicy, którzy w Uteksie prawo do 
nich mieli nabyć do 2019 roku. 
W 100-procentowej wysokości 
dostaną je osoby, którym nagrody 
jubileuszoe będą przysługiwały w 
ciągu najbliższego roku. Za każdy 
kolejny rok odszkodowania będą 
pomniejszane w stosunku do 
poprzednich o 20 proc. 

Na podobnych zasadach 
wypłacone będą odszkodo-

wania za odprawy emerytalne. 
Dostaną je pracownicy, którzy 
nabyliby uprawnienia emery-
talne do 2018 roku. Osobom, 
które prawo do nich uzyskają 
w ciągu najbliższego roku, od-
szkodowania wypłacone będą 
w 100-procentowej wysokości. 
Pracownicy, którzy nabędą od-
szkodowanie od 2015 do 2018 
roku otrzymają je pomniejszone 
za każdy kolejny rok o 25 proc. 
– Ludzie są zadowoleni z wy-
negocjowanych odszkodwań. 

Podkreślają, że nasz związek 
jest skuteczny i warto do niego 
należeć – podkreśla Tadeusz 
Kukiełka. 

Solidarność w spółce Uteks 
utworzona została w marcu. 
W lipcu, gdy związkowcy roz-
poczynali negocjacje, należało 
do niej 70 pracowników. W 
czasie trwania rozmów liczba 
członków związku wzrosła do 
95 osób. Spółka Utex zatrudnia 
162 pracowników. 

BG

R
ozmowy trwały wiele 
godzin, ale faktyczne 
konsultacje się nie 
rozpoczęły, bo plan, 
który nam dzisiaj za-

prezentowano, w wielu zasad-
niczych elementach różni się 
od dokumentu, który przeka-
zano związkom zawodowym i 
Radzie Pracowników w połowie 
sierpnia – poinformował po 
spotkaniu Jarosław Grzesik, 
przewodniczący górniczej 
Solidarności.

Już na samym początku 
rozmów atmosfera była gorą-
ca, bo tuż przed spotkaniem 
przedstawiciele związków 
zawodowych otrzymali in-
formację, że prezes Kompanii 
rozesłał do dyrektorów kopalń 
spółki pismo, w którym na-
kazał począwszy od sierpnia 
aż do końca roku ograniczyć 
o 50 proc. premie wszystkim 
pracownikom administracyj-
nym. – Takie postępowanie 
prezesa łamie ustawę o związ-
kach zawodowych, łamie 
obowiązujące w Kompanii 
porozumienia i regulaminy. 
Zażądaliśmy wyjaśnień i na-
tychmiastowego wycofania 
się z tej decyzji – powiedział 
Jarosław Grzesik.

Ogłoszona została prze-
rwa w spotkaniu, a prezes 
udał się na konsultacje z 

prawnikami. – Po przerwie 
poinformował, że ma dwie 
rozbieżne opinie prawników 
na temat tego, czy taka de-

cyzja jest zgodna z prawem. 
Powiedział, że wobec tego 
potrzebuje więcej czasu na 
konsultacje i do piątku po-

informuje stronę społeczną, 
czy się wycofuje z decyzji o 
obcięciu premii, czy też nie 
– dodał Grzesik.

Po zapowiedzi prezesa 
rozpoczęto prezentację „Pro-
gramu naprawczego spółki 
na lata 2014 – 2020”. – Już 
na pierwszych slajdach zo-
baczyliśmy, że to, co nam 
prezes przedstawia, ma się 
nijak do przyjętego uchwałą 
zarządu planu naprawczego, 
który przekazano związkom 
zawodowym i Radzie Pracow-
ników w połowie sierpnia. W 
pierwotnej wersji dokumen-
tu przewidywano sprzedaż 
czterech wymienionych z 
nazwy kopalń do Węglokok-
su. W prezentacji pojawił się 
wariant alternatywny, w któ-
rym wymieniono inne nazwy 
kopalń. Plan, który otrzyma-
liśmy dwa tygodnie temu, 
zakładał prywatyzację trzech 
jednostek specjalistycznych 
Kompanii. W prezentacji była 
mowa o prywatyzacji dwóch i 
likwidacji trzeciej. Różniły się 
tabele, dane liczbowe. Takie 

postępowanie władz spółki 
jest po prostu niepoważne. 
I musieliśmy zareagować w 
sposób zdecydowany – pod-
kreślił Jarosław Grzesik.

Przewodniczący górniczej 
Solidarności w imieniu wszyst-
kich organizacji związkowych 
zażądał przekazania stronie 
społecznej jednolitej wersji 
przyjętego uchwałą zarządu 
„Planu naprawczego na lata 
2014 – 2020”, zapowiadając, 
że jeśli tak się nie stanie, to 
związki zawodowe zwołają 
sztab protestacyjno-strajkowy, 
aby rozpocząć przygotowa-
nia do akcji protestacyjnej 
w Kompanii.

– Przedstawiciele zarządu 
tłumaczyli, że plan, owszem, 
różni się, ale to dlatego, że sy-
tuacja jest dynamiczna. Tylko 
po co mamy konsultować coś, 
co i tak następnego dnia się 
zmieni. Przecież to zupełnie 
bez sensu. Ostatecznie zapadła 
decyzja, że przerywamy spot-
kanie. Zarząd zobowiązał się, 
że do poniedziałku 8 września 
związki zawodowe otrzymają 
aneks do pierwotnej wersji 
planu, który będzie uwzględ-
niał wprowadzone zmiany. 
We wtorek 9 września mamy 
wrócić do rozmów – powie-
dział Jarosław Grzesik.

GRZEGORZ PODŻORNY

Podwyżki w ŚUM

Rozmowy na temat planu naprawczego mają zostać wznowione 9 września

Postępowanie władz 
Kompanii było 
po prostu niepoważne. 
Musieliśmy zareagować 
w sposób zdecydowany 
– powiedział szef 
górniczej Solidarności.

Utex to spółka utworzona przy Elektrowni Rybnik. Obecnie jest częścią EDF Ekoserwis

Zarząd Kompanii Węglowej miał 2 września rozpocząć konsultacje planu naprawczego spółki ze związkami zawodowymi. 
Zamiast startu konsultacji, mieliśmy falstart – powiedział Jarosław Grzesik, przewodniczący górniczej „S”.

Falstart konsultacji programu naprawczego

Foto: TŚD

Foto: TŚD

Odszkodowania dla pracowników Utexu
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Komisja Krajowa NSZZ Soli-
darność zaapelowała do mi-
nistra administracji i cyfryza-
cji o interwencję w sprawie 
wypowiedzenia Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy w 
Poczcie Polskiej. Zdaniem „S” 
decyzja zarządu w tej spra-
wie doprowadzi do obniżenia 
wynagrodzeń i pogorszenia 
warunków pracy ponad 80 
tys. pracowników spółki. 

– Komisja Krajowa NSZZ 
Solidarność z oburzeniem 
przyjmuje wypowiedzenie 
przez pracodawcę zakładowe-
go układu zbiorowego pracy w 
przedsiębiorstwie Poczta Polska 
SA. Sposób, w jaki to nastąpiło 
– bez prób podjęcia jakiegokol-
wiek wcześniejszego dialogu 
ze związkami zawodowymi – 
jest przykładem drastycznego 
naruszenia standardów dialo-
gu społecznego – czytamy w 
stanowisku przyjętym przez 
członków KK podczas obrad 
w Gdańsku 28 sierpnia. 

Zdaniem władz związku 
sytuacja w Poczcie Polskiej wy-
maga interwencji szefa resortu 
administracji i cyfryzacji Rafa-

ła Trzaskowskiego. – Komisja 
Krajowa oczekuje od Ministra 
Administracji i Cyfryzacji jako 
reprezentanta Skarbu Państwa, 
jedynego akcjonariusza Poczty 
Polskiej S.A., doprowadzenia 
do cofnięcia przez zarząd spółki 
wypowiedzenia układu zbio-
rowego oraz nakłonienia go 
do powrotu na drogę dialogu 
z organizacjami związkowymi 
– napisano w stanowisku. 

21 sierpnia o rezygnację z 
wypowiedzenia układu zbio-
rowego do zarządu Poczty 
Polskiej zaapelowały działające 
w spółce związki zawodowe.
– Rozumiemy, że Zarząd widzi 
potrzebę zmian w obecnie 
obowiązującym ZUZP, lecz w 
naszej ocenie zaproponowa-
ny sposób ich wprowadzenia 
– poprzez wypowiedzenie 
– jest rozwiązaniem, które 
budzi niepotrzebne napię-
cia społeczne i ma charakter 
konfrontacyjny – czytamy we 
wspólnym piśmie pocztowych 
organizacji związkowych do 
zarządu spółki. 

W dokumencie związkow-
cy zaznaczają również, że 

wycofanie się władz spółki z 
decyzji dotyczącej ZUZP wpro-
wadzi pozytywny klimat do 
negocjacji oraz zapewni spo-
kój społeczny niezbędny do 

przeprowadzenia spółki przez 
trudny okres zmian na rynku 
usług pocztowych. 

Decyzję o wypowiedzeniu 
ZUZP zarząd Poczty Polskiej 

zakomunikował 15 lipca. Jej 
powodem jest zamiar wpro-
wadzenia nowego motywacyj-
nego systemu wynagradzania 
pracowników. Ma on polegać 

głównie na zmianie proporcji 
pomiędzy stałą częścią wyna-
grodzenia, a jej zmiennymi, 
uznaniowymi składnikami. W 
ocenie zakładowej Solidarności 
wdrożenie propozycji praco-
dawcy w obecnym kształcie 
dla pracowników oznaczałoby 
utratę nawet kilkudziesięciu 
proc. ich dotychczasowych 
zarobków.

Zmiany w PP to kolejna 
odsłona niekończącej się re-
strukturyzacji spółki, która trwa 
nieprzerwanie od 9 lat. W jej 
efekcie fi rma oddała znaczną 
część rynku szeroko rozumia-
nych usług pocztowych innym 
operatorom i zmniejszyła za-
trudnienie o ok. 20 tys. osób. 
Jak wskazują związkowcy z 
pocztowej „S”, wypowiedzia-
ny w lipcu układ zbiorowy to 
stosunkowo nowe porozumie-
nie, którego zapisy obowiązują 
dopiero od 2010 roku. Jak pod-
kreślają, już podczas negocjacji 
obowiązującego do niedawna 
ZUZP pracownicy zgodzili się na 
spore wyrzeczenia oraz rezyg-
nację z części uprawnień. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

K
orpus służby cywilnej 
tworzą mianowani 
urzędnicy oraz pra-
cownicy zatrudnieni 
na podstawie umów 

o pracę. Zdecydowana większość 
to zwykli urzędnicy, którym art. 
239 par. 3 pkt. 1 Kodeksu pracy 
odbiera prawo do rokowań i 
zawierania układów zbioro-
wych pracy. – Ograniczenie 
pracownikom służby cywilnej 
zatrudnionym na podstawie 
umów o pracę prawa do obję-
cia układem zbiorowym pracy 
jest niezrozumiałe – mówi dr 
Anna Reda-Ciszewska z Działu 
Eksperckiego Komisji Krajowej. 
Zaznacza, że członków korpusu 
służby cywilnej można spotkać 
w wielu instytucjach. Jako przy-
kład podaje regionalne zarządy 
gospodarki wodnej, w których 
ustawę o służbie cywilnej stosuje 
się od niedawna. – Okazało się, 
że podpisany wiele lat wcześniej 
ponadzakładowy układ zbio-
rowy pracy trzeba częściowo 
wypowiedzieć – dodaje.

Narusza Konstytucję
We wniosku do Trybunału 
Konstytucyjnego związkowi 
prawnicy argumentują, że 
pozbawienie wszystkich człon-
ków korpusu służby cywilnej 
prawa do podpisywania ukła-
dów zbiorowych pracy narusza 
Konstytucję RP oraz konwencję 
nr 151 Międzynarodowej Or-
ganizacji Pracy. Konwencja ta 
odnosi się do spraw związanych 
z zatrudnianiem urzędników 

i zapewnieniem im wolności 
związkowych. – Art. 59 ust. 4 
naszej konstytucji w kwestiach 
ograniczania wolności związ-
kowych odsyła do aktów prawa 
międzynarodowego – wyjaśnia 
dr Anna Reda-Ciszewska.

W tym przypadku punktem 
odniesienia będzie wspomniana 
konwencja MOP, która ograni-

czenie wolności związkowych 
narzuca tylko w stosunku do 
pracowników sił zbrojnych 
i policji. Wobec osób zatrud-
nionych w urzędach zezwa-
la jedynie na wprowadzenie 
ograniczeń, ale mogą one do-
tyczyć tylko urzędników za-
trudnionych na konkretnych 
stanowiskach. – Mogą być to 

pracownicy zajmujący wyso-
kie stanowiska lub posiadający 
dostęp do poufnych informacji 
albo występujący w imieniu 
państwa i reprezentujący jego 
interesy. Nie można uznać, że 
wszyscy członkowie korpu-
su służby cywilnej spełniają 
te warunki – mówi dr Reda-
Ciszewska.

Europejska Karta Społeczna
Zdaniem Solidarności pozbawie-
nie wszystkich pracowników 
służby cywilnej prawa do za-
wierania układów zbiorowych 
pracy jest także niezgodne z 
Europejską Kartą Społeczną. 
Polska ratyfi kowała art. 6 ust. 
2 tego dokumentu, który nie-
mal wszystkim pracownikom 
zapewnia prawo do rokowań. 
– To prawo zostało tam bardzo 
szeroko zagwarantowane. 
Europejska Karta Społeczna 
dopuszcza jedynie niewielkie 
ograniczenia w tym zakresie – 
zaznacza ekspertka.

Korzystny wyrok
We wniosku Solidarność po-
wołuje się również na wyrok 
Europejskiego Trybunału Spra-
wiedliwości z 2008 roku w spra-
wie Demir i Baykara. Kilka lat 
temu w jednym z tureckich 
urzędów miejskich wypowie-
dziany został układ zbiorowy 
pracy, a pracownicy musieli 
zwrócić wszystkie świadczenia, 
które zostały im wypłacone na 
podstawie tego porozumienia. 
Dwóch związkowców, a zara-

zem pracowników tej instytucji 
odwołało się do Europejskie-
go Trybunału Sprawiedliwo-
ści. – ETS uznał, że nie można 
ograniczać prawa do rokowań 
zbiorowych pracownikom samo-
rządowym – zaznacza dr Anna 
Reda-Ciszewska. Podkreśla, że 
unieważniając układ zbiorowy 
pracy rząd tego kraju odwołał 
się do art. 11 Europejskiej Kon-
wencji o Ochronie Praw Czło-
wieka i Podstawowych Wol-
ności. Artykuł ten dopuszcza 
pewne ograniczenia uprawnień 
związkowych dla pracowników 
samorządowych. Mimo to Eu-
ropejski Trybunał Sprawiedli-
wości uznał, że unieważnienie 
układu naruszyło konwencję. 
Zdaniem dr Redy-Ciszewskiej 
w tej sytuacji fakt, że chodziło 
o urzędników samorządowych, 
nie ma znaczenia. – Można 
dojść do wniosku, że konwen-
cja chroni prawo do rokowań 
także w stosunku do innych 
urzędników – mówi.

Prawo do strajku
ETS poszedł dalej, nie ograniczył 
się jedynie do kwestii rokowań 
i podpisywania układów zbio-
rowych. – W kolejnym wyroku 
przeciwko Turcji Europejski 
Trybunał Sprawiedliwości pod-
kreślił, że Europejska Konwencja 
o Ochronie Praw Człowieka i 
Podstawowych Wolności chro-
ni także prawo urzędników 
do strajku – dodaje dr Anna 
Reda-Ciszewska.

AGNIESZKA KONIECZNY

Pozbawienie wszystkich członków korpusu służby cywilnej prawa do zawierania układów zbiorowych pracy jest 
niezgodne z Konstytucją RP i prawem międzynarodowym – uważa Komisja Krajowa NSZZ Solidarność i składa wniosek w tej 
sprawie do Trybunału Konstytucyjnego.

Urzędnicy bez uprawnień związkowych

Zapisy paragrafu 3 pkt 1 jest niezgodny z uregulowaniami międzynarodowymi i prawem unijnym

Europejska Konwencja 
o Ochronie Praw 
Człowieka i 
Podstawowych Wolności 
chroni prawo 
urzędników do 
strajku.

Komisja Krajowa w obronie pracowników Poczty Polskiej

Komisja Krajowa domaga się interwencji ministra w sprawie wypowiedzenia ZUZP w Poczcie Polskiej

Foto: TŚD
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W
idok jest to 
niecodzien-
ny: piękne, 
młode kobie-
ty ubrane w 

kolorowe lniane i jedwabne 
tuniki przepasane sznurkiem, 
na ramionach spięte zapinkami 
identycznymi jak za czasów 
Imperium Rzymskiego. Strój 
rodem z rzymskich ulic sprzed 
2000 lat. Przed nimi drewniany 
blat, na którym wystawione są 
przeróżne pyszności, lecz nie są 
to dania, jakie znamy. Wszyst-
ko wykonane zostało według 
przepisów pochodzących z an-
tycznych źródeł pisanych. Tylko 
jedna starożytna księga kuchar-
ska zachowała się do naszych 
czasów. Każdy zainteresowany 
może kosztować dań, a nawet 
wziąć ze sobą kilka przepisów. 
Dziewczyny chętnie dzielą się 
wiedzą na temat starożytności, 
nie tylko kuchni antycznej. W 
niedalekiej odległości słychać 
mężczyzn, wyglądają niczym 
rzymscy gladiatorzy. Trenują 
walki, wymachują bronią, a 
to wszystko po to, by przy-
bliżać nam – widzom – życie 
w czasach antycznych. Taka 
inscenizacja miała miejsce na 
placu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie.

Rekonstrukcja czasów 
starożytnych
Jest to jeden z wielu sposobów 
na odtwarzanie historii według 
członków Stowarzyszenia Hel-
las et Roma. Aleksandra Janas 
jest jedną z niewielu kobiet 
działających w ruchach rekon-
strukcyjnych, w tym właśnie 
w lubelskich „hellasach” (tak 
potocznie nazywają siebie 
członkowie stowarzyszenia). 
Będąc studentką archeologii, 
szczególnie upodobała sobie 
okres starożytny. – Na po-
czątku pojawiło się zaintere-
sowanie światem Barbaricum 
(określenie terenów zamiesz-
kałych przez barbarzyńców, 
nie należących do Imperium 
Rzymskiego – przyp. KM), więc 
gdy dołączyłam do Stowarzy-
szenia, chciałam zajmować się 
właśnie barbarzyńcami. Jed-
nak „na chwilę” wstąpiłam w 
szeregi kuchni rzymskiej no i 
zostałam na 3 lata. Niesamo-
wicie wciągnęła mnie możli-
wość odtwarzania przepisów 
sprzed 2000 lat. I wciąga dalej. 
Ciągle się rozwijamy i próbu-
jemy czegoś nowego, choć w 
rzeczywistości bardzo starego 
– mówi Aleksandra. Podkreśla, 
że celem grupy jest pokazanie 
życia codziennego w Rzymie 
sprzed 2000 lat. – Staramy się 
pokazać jego przeróżne aspekty: 
kuchnię, kosmetykę i higienę, 
gry i zabawy, sztukę czy też 
wierzenia. Współpracujemy też 
z Legionem XXI Rapax, gdzie 
nasi mężczyźni wcielają się w 
rolę legionistów. W szeregach 

stowarzyszenia funkcjonuje 
również mężne plemię bar-
barzyńców i oddział hoplitów 
– dodaje Ola Janas.

Odtworzyć historię 
opowiadaną przez dziadków
Każdy z nas myśląc o rekon-
strukcjach, przeważnie wyob-
raża sobie walczących rycerzy 
lub żołnierzy i rzeczywiście 
spotyka się ich częściej. Szcze-
gólne zainteresowanie wzbu-
dzają wydarzenia z pierwszej 
połowy XX wieku. Niejeden z 
rekonstruktorów pewnie do-
brze zna opowieści dziadków 
o tych czasach.

W naszym regionie o histo-
rii Śląska aktywnie przypomi-
na Stowarzyszenie Powstania 
Śląskie 90. Jego członkowie 
rekonstruują m.in. potyczki 
z okresu powstań śląskich. – 
Zanim zająłem się rekonstruk-
cją, interesowałem się airsof-
tem (rodzaj gry zespołowej 
wykorzystującej repliki broni 
np. gazowe, sprężynowe, strze-
lające plastikowymi kulkami – 
przyp. KM). Organizowaliśmy 
imprezy airsoftowe o tematyce 
historycznej. Głównie skupiały 
się one na wydarzeniach z II 
wojny światowej, również dla-
tego, że nie ma replik z okresu 
wcześniejszego. Gdy pojawiła 
się możliwość dołączenia do 
grupy rekonstrukcyjnej, uznali-
śmy, że jest to genialny pomysł 
– opowiada Oskar Klimczak, 
jeden z członków grupy.

Nietypowe hobby, 
nietypowe rozwiązania
Skąd wziąć te wszystkie przed-
mioty, które pomogą odtworzyć 
przeszłość? Jak zdobyć stroje, 
ozdoby, narzędzia, naczynia 

czy broń? Nietypowe hobby 
wymaga nietypowych roz-
wiązań. Członkowie Hellas 
et Roma mogą się pochwalić 
strojami, które własnoręcznie 
wykonują. – My nie wypoży-
czamy przedmiotów. Ogromna 
część sprzętów jest własnością 
stowarzyszenia Hellas et Roma, 
którą zebrali jego członkowie. 
Zastanawiamy się wspólnie, 
co jest potrzebne, zarządzamy 
składkę i wspólnymi siłami 
udaje się nam zakupić coś, co 
będzie służyć wszystkim, np. 
namiot. Część sprzętów jest 
również własnością człon-

ków, np. stroje czy broń. To 
od nas niejednokrotnie inni 
wypożyczają stroje – dodaje 
rekonstruktorka.

To kosztowna pasja
Zakres działań nie jest zależ-
ny jedynie od wyobraźni, czy 
też zainteresowań. Dużą rolę 
odgrywa zaplecze finanso-
we. Wielu chciałoby zapewne 
wcielać się w różne postaci, raz 
król raz husarz, innym razem 
powstaniec. Oskar Klimczak 
zaznacza, iż wiele zależy od 
oporządzenia, jakim dysponują. 
– Dla nas oczywiście kluczowe 

są powstania śląskie, jednakże 
nie ograniczamy się w żaden 
sposób tylko i wyłącznie do 
tych wydarzeń. Oporządze-
nie musi być odpowiednie 
do każdej rekonstrukcji. W 
przeszłości były przez nas uży-
wane np. mundury pruskie, 
bo powstańcy i z takich mun-
durów korzystali – tłumaczy 
Klimczak. – Zaczynaliśmy od 
wypożyczania, np. z teatrów, 
jednak jest to dość kosztowne. 
Gdy „poznajdywały się” odpo-
wiednie fi nanse, to mogliśmy 
sobie pozwolić na zakup kom-
pletnych strojów. Przez to, że 

używamy tych kostiumów na 
różnych potyczkach, nabierają 
one charakteru – dodaje. A więc 
łącząc przyjemne z pożytecznym 
– biorąc udział w bitwie, przy 
okazji, ale i celowo „postarza 
się” ubrania tak, by wyglądały 
jak historyczne. – Dzięki temu 
nabierają wiarygodnego wyglą-
du adekwatnego do odtwarza-
nego wydarzenia – podkreśla 
rekonstruktor.

Rekonstrukcje sprawiają 
wielką przyjemność, pomimo 
kosztów, warto wcielić się w 
historyczną postać. – Często 
jeździmy na zloty militarne i 
pokazujemy się po prostu jako 
powstańcy śląscy, co spotyka 
się z reguły z pozytywnym 
odbiorem i zaciekawieniem. 
Zaczepiają nas osoby, które 
interesują się rekonstrukcją, 
historią i przychodzą, oglądają, 
dopytują się. Chętnie z nami 
rozmawiają. Czasami jednak 
zdarza się, że ludzie podcho-
dzą „alergicznie” do tego co 
robimy, wiążąc to z polityką, 
a my po prostu chcemy od-
twarzać wydarzenia historycz-
ne – tłumaczy rekonstruktor 
powstań śląskich.

KINGA MUCA

Udział w rekonstrukcjach wydarzeń historycznych to fascynujący i wciągający sposób na spędzanie wolnego 
czasu. To nie jest zwykłe hobby, to zajęcie dla prawdziwych pasjonatów. 

ODTWORZYĆ HISTORIĘ

Część pasjonatów skupia się na rekonstrukcji wydarzeń z czasów starożytnych (na zdjęciu członkowie Stowarzyszenia Hellas et Roma)

Rekonstrukcja potyczki z okresu powstań śląskich 

Każdy z nas myśląc 
o rekonstrukcjach, 
przeważnie 
wyobraża sobie 
walczących rycerzy 
lub żołnierzy. 
I rzeczywiście ich 
spotyka się częściej niż 
np. damy odtwarzające 
kuchnię starożytnych. 

Foto: TŚD

Foto: fb.com
/hellasetrom

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

Małgorzata 
Karolczyk-Pundyk

www.forumpokrzywdzonych.pl

P
rzeważnie ZUS wydaje 
decyzje w sprawach 
rent i emerytur. ZUS 
opiera swoje decyzje 
na przepisach prawa 

i stanie faktycznym. ZUS wy-
daje decyzje administracyjne, 
które zawierają rozstrzygnię-
cie i uzasadnienie.

Postępowanie dotyczące 
decyzji ZUS-u jest dwueta-
powe, co często powoduje, 
że strony popełniają błędy 
formalne. Pierwszy etap to 
postępowanie przed samym 
ZUS, które jest postępowaniem 
administracyjnym prowadzo-
nym na podstawie Kodeksu 
postępowania administra-
cyjnego. 

Charakterystyczne dla tego 
postępowania jest doręczanie 
decyzji do domu.

ZUS to instytucja bardzo 
sztywna, jeśli chodzi o wy-
dawanie decyzji. Jeśli do-
kumentacja nie jest dla ZUS 
oczywista, to wszelkie wąt-
pliwości rozstrzygane są na 
niekorzyść strony. Dlatego 
często ZUS nie uznaje okresów 
do emerytury w warunkach 
szczególnych, kwestionuje 
zakres obowiązków i nazwy 
stanowisk.

W takiej sytuacji nie można 
się poddawać, ponieważ ZUS 
działa jak automat – doku-
menty wątpliwe oznaczają 
decyzję negatywną. Od decyzji 
ZUS przysługuje odwołanie 
do sądu pracy, który prze-
ważnie dokonuje wnikliwej 
analizy dowodów i stanu 
prawnego.

W normalnym trybie po-
stępowania administracyj-

nego odwołanie od decyzji 
składa się do organu wyższej 
instancji. Organ taki postępuje 
według Kodeksu postępowa-
nia administracyjnego, a jego 
decyzję można zaskarżyć do 
Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego.

W przypadku decyzji wy-
dawanych przez ZUS proce-
dura odwoławcza wygląda 
nieco inaczej.

Od decyzji ZUS przysłu-
guje co prawda odwołanie, 
ale składa się je nie do or-
ganu wyższej instancji, a do 
Sądu Okręgowego lub Rejo-
nowego. 

UWAGA: Zawsze czytaj po-
uczenia pisane drobną czcion-
ką – w pouczeniu zawsze jest 
napisane, do jakiego sądu na-
leży złożyć odwołanie.

Sąd rozpatruje decyzję w 
oparciu o przepisy Kodeksu 
postępowania cywilnego, 
a nie Kodeksu postępowa-
nia administracyjnego. To 
oznacza, że w razie odwoła-
nia sprawa trafi a od razu do 
sądu. Na złożenie odwołania 
termin wynosi przeważnie 
miesiąc od daty otrzymania 
decyzji ZUS.

Termin miesięczny liczy 
się w sposób specyficzny, 
ponieważ nie jest to 30 dni. 
Termin miesięczny liczy się 
w ten sposób, że upływ ter-
minu ma miejsce w następ-
nym miesiącu w dniu odpo-
wiadającym numerem dniu, 
w którym termin rozpoczął 
bieg, np. termin miesięczny 
rozpoczęty 7 lipca upływa 
7 sierpnia. Jeśli w danym 
miesiącu nie ma określonego 

dnia, wtedy termin kończy 
się ostatniego dnia miesiąca. 
Na przykład termin, który 
rozpoczyna się 31 stycznia 
upływa 28 lutego.

Odwołanie składa się do 
sądu za pośrednictwem ZUS, 
a to oznacza, że odwołanie 
wysyła się pocztą na adres 
ZUS lub składa się w ZUS-ie 
w biurze podawczym. Na-
tomiast na samym odwoła-
niu – piśmie umieszcza się 
nagłówek wedle poniższego 
wzoru:

Sąd Okręgowy 
w Katowicach
ul.............
Katowice ...................
 
za pośrednictwem
ZUS w Katowicach
ul..............................
Katowice........................

 
Odwołanie powinno za-

wierać zarzuty dotyczące 
zaskarżonej decyzji. W od-
wołaniu możemy powoływać 
się albo na złą interpretację 
lub nieprawidłowe zastoso-
wanie przepisów przez ZUS. 
Możemy także powoływać 
się na to, że ZUS opiera się 
na stanie faktycznym, który 
jest niezgodny z rzeczywi-
stością. Aby nasze odwołanie 
miało jakieś podstawy, po-
winniśmy powołać dowody. 
Odwołanie powinno być spój-
ne i logiczne – pozbawione 
emocjonalnych podtekstów i 
ataków na ZUS. Sąd bowiem 
będzie oceniał merytorycz-
ne podstawy odwołania – 
czyli czy decyzja ZUS-u jest 

zgodna z prawem i stanem 
faktycznym, czy jednak ZUS 
popełnił jakieś błędy.

Postępowanie w spra-
wach ubezpieczeń społecz-
nych jest nieodpłatne (jeśli 
wynajmiemy adwokata czy 
radcę prawnego, to musimy 
zapłacić za jego usługi, chyba 
że zostaniemy zwolnieni od 
ponoszenia kosztów sądo-
wych). Natomiast od wyroku 
Sądu Okręgowego przysłu-
guje apelacja do Sądu Ape-
lacyjnego nie wymagająca 
przymusu adwokackiego czy 
radcowskiego, ale odpłatna 
– opłata wynosi 30 zł.

Sąd wydaje decyzje w 
formie wyroku, a wyrok 
ogłasza na rozprawie.

UWAGA: Sąd nie doręcza 
wyroku do domu.

Jeśli chcemy odwołać się 
od wyroku sądu, musimy 
złożyć wniosek o jego uza-
sadnienie. Wniosek składa się 
w biurze podawczym sądu 
lub za pośrednictwem Poczty 
Polskiej w terminie 7 dni od 
daty jego ogłoszenia. 7 dni to 
nie dni robocze, a kolejne dni 
kalendarza. Jeśli ogłoszenie 
wyroku miało miejsce np. 
12 sierpnia we wtorek, to 
termin na złożenie wniosku 
o uzasadnienie upływa 19 
września we wtorek.

Po otrzymaniu wyroku 
z uzasadnieniem mamy 14 
dni na złożenie apelacji. 
Termin liczy się tak jak po-
wyżej, przy czym będą to 
dwa tygodnie. Termin liczy 
się od dnia otrzymania listu 
poleconego z uzasadnieniem 
wyroku.

Odwołanie od decyzji 
emerytalnej

Wyrazy szczerego współczucia 

Rodzinie i Bliskim 

naszego Kolegi

KRZYSZTOFA SOBALI 

wieloletniego członka NSZZ Solidarność 
przy Ospel Wierbka

 
w imieniu 

koleżanek i kolegów z biura terenowego Zarządu Regionu
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w Zawierciu

składa
Małgorzata Benc 

Katowicki IPN wydał właśnie książkę Jakuba Kazimier-
skiego „PZPR w województwie katowickim wobec NSZZ 
„Solidarność” w latach 1980-1982”.

Zdaniem dr. Jakuba Kazimierskiego województwo kato-
wickie ze względu na potęgę i wielkość wojewódzkiej PZPR i 
regionalnej Solidarności, skalę eskalacji konfl iktów i stopień 
polaryzacji obu podmiotów społecznych może uchodzić za 
szczególnie wyrazisty przykład relacji między wojewódzkimi 
instancjami partyjnymi a niezależnym ruchem zawodowym. 
Dobitnie dowiodły tego dramatyczne wydarzenia na Śląsku i 
w Zagłębiu po 13 grudnia 1981 r. oraz skala kontestacji i oporu 
społecznego w województwie po wprowadzeniu stanu wojen-
nego. Książka jest próbą prześledzenia postawy katowickiej 
PZPR wobec NSZZ Solidarność, a także próbą odpowiedzi na 
pytanie, jakie podstawowe czynniki i jakie uwarunkowania 
miały decydujący wpływ na te stosunki.  

MK

Partia wobec Solidarności na Śląsku
Nowość wydawnicza IPN
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» ZE SZCZĘŚCIA SERCE 
ŁOMOCZE, głos więźnie 
w gardle, a ręce drżą tak, że 
w klawisze ledwie trafi amy. 
Trudno jednak mieć nam za 
złe euforię. Amok ogarnął 
cały naród. Media piszczą 
z zachwytu od niedzieli, 
szef rzekomo opozycyjnej 
partii twierdzi, że cieszy się 
jak wówczas, gdy Ojcem 
Świętym został Karol Woj-
tyła, a prowadzący program 
publicystyczny w publicznej, 
obiektywnej telewizji, śpiewa 
Donkowi „Sto lat”, stojąc na 
baczność. Strach pomyśleć, 
co będzie dalej. 

» SWOJĄ DROGĄ OKA-
ZUJE SIĘ, że słynne „Sto 
lat” dla Donka u pluszo-
wego redaktora nie było 
tak do końca spontaniczne. 
Okazuje się, że rozradowana 
publiczność w telewizyjnym 
studiu składała się głównie 
z członków młodzieżówki 
peło. Sprawa nie wyszłaby 
na jaw, gdyby nie szefowa 
tejże młodzieżówki nieja-
ka Kinga Gajewska, która 
wszystko opisała na facebo-
oku. Donkowi nie sposób 
odmówić talentu. Fakt, że z 
takimi współpracownikami, 
jak pani Gajewska udało mu 
się zostać kimś więcej, niż 
szefem powiatowego koła 
związku miłośników jam-
ników szorstkowłosych w 
Pcimiu Dolnym naprawdę 
zasługuje na uznanie. 

» PO AWANSIE DONKA, W 
SIECI zaczął krążyć dowcip, 
że jedzie on do Brukseli, żeby 
polscy emigranci na zachodzie 
też mieli przerąbane. Autor 
kawału powinien ugryźć się 
w język. Jak donosi dziennik 
Rzeczpospolita, nominacja 
Tuska jest efektem dealu z 
premierem Wielkiej Bryta-
nii. David Cameron poparł 
Donka w zamian za jego 
zgodę na ograniczenie praw 
socjalnych polskich imi-

grantów na Wyspach. Parę 
lat temu PDT obiecywał w 
przedwyborczych reklamów-
kach, że Polacy będą wracać 
z emigracji. Nie chcieli po 
dobroci, to teraz namówi 
ich po swojemu. 

» KOŃCZYMY TEMAT 
DONKA, bo to już w sumie 
nie nasz kłopot. Teraz niech 
inni się z nim szarpią. Żału-
jemy tylko, że nominacja 
Tuska przekreśla szanse Ra-
dzia Sikorskiego na stołek w 
Brukseli. Mieliśmy nadzieję, 
że po tym, jak wyszło na jaw, 
że Radek wysyła ofi cerów BOR 
po pizzę, szefowi polskiej dy-
plomacji zrobi się choć trochę 
wstyd i zacznie nieco głębiej 
upychać słomę wystającą z 
obuwia. Nic bardziej mylne-
go. Jak donosi Super Ekspress 
ostatnio BOR-owcy posłużyli 
Sikorskiemu za darmową ta-
ryfę dla kolegów jego dzieci 
goszczących w dworku w 
Chobielinie. Rzecznik MSZ 

Marcin Wojciechowski zapy-
tany o tę sprawę stwierdził: 
„Oczywiście można było za-
mówić taksówkę. Ale po co, 
skoro były wolne miejsca w 
aucie BOR? Nie szukałbym 
tu sensacji”. Rzeczywiście 
to nie sensacja. U Radzia to 
niestety norma. 

» JESZCZE LEPIEJ TŁU-
MACZYŁ SIĘ szef resortu 
fi nansów Mateusz Szczurek 
przyłapany na tym, że służ-
bową limuzyną wozi dzieci 
do szkoły. Pan minister rzekł: 
„Moim zdaniem wożenie 
dzieci osobnym samocho-
dem byłoby po prostu głupie. 
Zwiększałoby korki, byłoby 
ze szkodą dla środowiska.” 
No tak. U Sowy członkowie 
rządu też jedli krowie ogony 
i tatary z matiasa holender-
skiego za nasze pieniądze 
z troski o korki i ekologię. 
Przyszli, zjedli i po kłopocie. 
A tak na zakupy by trzeba 
jechać, korkując przy oka-

zji ulice. A potem jeszcze 
ugotować marnując cenny 
prąd i gaz, no i pozmywać, 
trwoniąc kurczące się zapasy 
wody na ziemi. 

» SKORO JUŻ ZAHACZY-
LIŚMY o studio nagrań u 
Sowy warto wspomnieć o 
najnowszych perypetiach 
Sławka Nowaka. Były minister 
transportu najprawdopodob-
niej uniknie jakiejkolwiek 
odpowiedzialności za ma-
chlojki w swoim oświadczeniu 
majątkowym. Ministerstwo 
Sprawiedliwości szykuje 
ustawę, która podwyższy 
wartość przedmiotów, które 
posłowie muszą wpisywać 
do oświadczenia majątko-
wego. Po zmianie przepisów 
Sławek i jego zegarek będą 
czyści jak łza. Wniosek z tego 
taki, że politycy peło nigdy 
nie łamią prawa. A nawet 
jeżeli je łamią to znaczy, że 
prawo trzeba zmienić. 

GOSPODZKI&PODRÓŻNY

Foto: fb.com
/hipsterski.m

aoizm

W pociągu, w jednym przedziale 
siedzi młoda dziewczyna i starszy pan. 
Dziewczyna zauważa u pana otwarty 
rozporek, więc śmiało mówi:
– Proszę pana, musi pan zapiąć 
rozporek, bo widać panu taki 
drobiazg..
Mężczyzna posłusznie zapina roz-
porek i wzdycha ciężko:
– Panienka mówi: „Taki drobiazg”, a 
kiedyś to był postrach Radomia...

***
Dwóch malców siedzi w piaskow-
nicy i dyskutuje:
– Mój tata jest najszybszy na 
świecie!
– A wcale że nie!
– A wcale że tak! Jest urzędni-
kiem. Pracuje codziennie do pią-
tej, a w domu jest piętnaście po 
czwartej. 

***
Jaka jest różnica miedzy bezrobot-
nym a urzędnikiem?
– Bezrobotny kiedyś pracował.

– Czy rozpatrzyliście już moje 
podanie?
Urzędnik przez godzinę szuka po-
dania petenta i wreszcie wzruszając 
ramionami stwierdza:
– Pańskiego podania nie ma. A 
kiedy pan je składał?
– No, może jakieś pięć lat temu.
– No, to mów pan tak od razu. 
Pani Stasiu! Niech mi pani poda 
teczkę „bardzo pilne”...

***
Do sali wykładowej wchodzi pan 
major. Zauważa leżący na podłodze 
pet i pyta: – Czyj to pet?
Odpowiada mu grobowa cisza, 
wiec pyta się znowu:
– Czyj to pet?!
Znowu odpowiada mu grobowa 
cisza, pan major nie daje za wy-
graną i pyta się po raz trzeci:
– Po raz ostatni pytam, czyj 
to pet?
Głos z ostatniego rzędu: 
– Niczyj, można wziąć!

Trwa szkolenie. Kapral daje ko-
mendę:
– Maski założyć!
– Maski zdjąć!
– Maski założyć!
– Maski zdjąć!
– Kowalski, dlaczego nie zdją-
łeś maski?
– Zdjąłem, obywatelu kapralu!
– Ale morda.

***
Z pamiętnika żołnierza:
– Poniedziałek. Idziemy na ćwicze-
nia. Spotkalimy dziewczynę, to ją 
w krzaki! To był dobry dzień...
– Wtorek. Idziemy na ćwiczenia. 
Spotkalimy chłopaka, to go w 
krzaki! To był dobry dzień...
– Środa. Dostałem przepustkę, 
idę na piwo. Spotkali mnie żoł-
nierze idący na ćwiczenia. To był 
zły dzień.

***
Podczas zbiórki kompanii kapral 
mówi do żołnierzy:

– Ci, co znają się na muzyce – 
wystąp!
Z szeregu występuje czterech.
– Pójdziecie do kapitana. Trzeba mu 
wnieść pianino na ósme piętro.

***
– Ile razy śmieje się z kawału 
podofi cer?
– Trzy. Raz jak mu opowiedzą, 
drugi jak mu wytłumaczą, a trzeci 
jak zrozumie.
– A ile razy śmieje się ofi cer?
– Dwa. Jak mu opowiedzą i jak 
wytłumaczą.
– A generał?
– Raz, bo on sobie nie da wy-
tłumaczyć.

***
Zocha mówi do swego męża Józka:
– Ty, Józek! Zostaliśmy za-
proszeni na bal maskowy!
– Ja nie idę, nie mam się za 
co przebrać – odpowiada mąż.
– Najlepiej nie pij, nikt cię nie 
pozna.

ROZBAWIŁO nas to

Autopromocja

Ogłoszenie

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 
zakupić książkę „Vademecum prawa związkowego 
w praktycznym stosowaniu” autorstwa Heleny Rajczuk. 
Cena książki to 18 zł.

Vademecum związkowe


