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Minister Grad chce z³amaæ prawo odrzucaj¹c pracowniczy wybór przedstawicieli do RN

wiête krowy
POza prawem
Brak reprezentacji za³ogi w Radzie Nadzorczej i podwy¿ki dla osób
zasiadaj¹cych w radzie? To najbardziej optymalny przebieg wydarzeñ dla ministra Aleksandra Grada. Nie doæ, ¿e Rada Nadzorcza
mog³aby podejmowaæ nawet najbardziej niepopularne decyzje, to
dodatkowo kolesie mogliby wiêcej zarobiæ. Solidarnoæ uprzedzaj¹c fakty podjê³a uchwa³ê i z³o¿y³a zawiadomienie o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa.
Przypomnijmy, ¿e 18 maja 2011r. Aleksander Grad - pe³ni¹cy funkcjê
Ministra Skarbu Pañstwa, a tym samym wykonuj¹cy uprawnienia w³acicielskie Skarbu Pañstwa m. in. w zakresie prawa g³osu na zgromadzeniach wspólników (akcjonariuszy) spó³ek kapita³owych z udzia³em
Skarbu Pañstwa - publicznie, to jest w trakcie obrad Europejskiego
Kongresu Gospodarczego w Katowicach, owiadczy³, ¿e podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy KGHM Polska Mied SA, które odbêdzie siê dnia 15 czerwca 2011 r., przedstawiciel Skarbu Pañstwa nie
bêdzie g³osowa³ za powo³aniem do rady nadzorczej wybranych przez
pracowników cz³onków, albowiem nigdy nie zag³osuje za osobami,
które zosta³y wybrane, s¹ cz³onkami rady nadzorczej i w taki sposób siê
zachowa³y (mowa o manifestacji z 5 maja).
Komisja Krajowa 8 czerwca 2011r. podjê³a nastêpuj¹c¹ uchwa³ê ws.
owiadczenia Ministra Skarbu Pañstwa na temat niepowo³ywania do
Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied SA wybranych przedstawicieli
pracowników:
Komisja Krajowa NSZZ Solidarnoæ z oburzeniem przyjê³a publiczne
owiadczenie Ministra Skarbu Pañstwa w sprawie niepowo³ywania do
Rady Nadzorczej osób wybranych przez pracowników zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji oraz publiczne zobowi¹zanie przedstawicieli administracji pañstwowej do naruszenia jej postanowieñ.
W zwi¹zku z powy¿szym Komisja Krajowa NSZZ Solidarnoæ upowa¿nia Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoæ do powiadomienia prokuratury o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa przez Aleksandra Grada Ministra Skarbu Pañstwa.
Ani minister, ani walne zgromadzenie akcjonariuszy nie maj¹ prawa
odmówiæ powo³ania przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej. Jak mówi komentarz do jednego z artyku³ów w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych: Zgromadzenie
akcjonariuszy (wspólników) przyjmuje tylko do wiadomoci wynik
wyborów, bez prawnej mo¿liwoci ich podwa¿enia na podstawie komentowanej ustawy. Wi¹¿¹cy jest jednak wynik wyborów wa¿nie przeprowadzonych.
Minister nie kwestionuje wa¿noci wyborów, jedynym argumentem s¹
zniszczone drzwi do Biura Zarz¹du, których wymiana trwa ca³¹ wiecznoæ. Wiadomo, Centralne Biuro Zakupów musi rozpisaæ przetarg, a z
dowiadczenia wiemy, ¿e biurokratyzacja w CBZ znacznie wyd³u¿a na-

wet tak prost¹ czynnoæ jak zakup drzwi. Plusem jest to, ¿e Prezes
podobnie jak na spotkaniu ze Zwi¹zkami Zawodowymi zaoszczêdzi na
klimatyzacji.
Odwo³uj¹c siê do kodeksu karnego musimy Pana Ministra ostrzec, ¿e:
funkcjonariusz publiczny, który, przekraczaj¹c swoje uprawnienia lub
nie dope³niaj¹c obowi¹zków, dzia³a na szkodê interesu publicznego lub
prywatnego, podlega karze pozbawienia wolnoci do lat 3 przy czym
odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony
sam albo wspólnie i w porozumieniu z inn¹ osob¹, ale tak¿e ten, kto
kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inn¹ osobê lub wykorzystuj¹c uzale¿nienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu. Czy¿by minister Grad nie zna³ prawa? A mo¿e jego kodeks
karny nie dotyczy?
Doskonale zdajemy sobie sprawê, i¿ zarówno minister Grad, jego
koledzy z PO i Zarz¹du KGHM w wystarczaj¹cym stopniu znaj¹ prawo. Sk¹d taki wniosek? Otó¿ wystarczy przytoczyæ sprawê niewyp³acenia 14-stych pensji pracownikom ZG Rudna, gdzie dzieñ przed
zapadniêciem oczywistego wyroku z korzyci¹ dla pracowników, z
podkulonymi ogonami przyniesiono potwierdzenia wp³aty na konta zaleg³ych pieniêdzy z odsetkami

Solidarnoæ w Energetyce
ma sztandar
3 czerwca w Bazylice Matki Bo¿ej £askawej w Krzeszowie powiêcono sztandar NSZZ Solidarnoæ przy ,,Energetyce Lubin. Ksiê¿a Marian Kopko i Wies³aw Migda³ dokonali wiêceñ sztandaru z
wizerunkiem Ks. Jerzego Popie³uszki i s³owami Z³o Dobrem Zwyciê¿aj, które Przewodnicz¹cy Jaros³aw Ratka oraz pozostali cz³onkowie KZ S Energetyki uznali za w³aciwe zarówno w pracy zwi¹zkowej jak i codziennym ¿yciu ka¿dego z nas.
Oprócz pracowników Solidarnociowej Energetyki, obecni byli równie¿ przedstawiciele z WPEC Legnica, ZG Rudna i Zarz¹du Regionu.
Nie mo¿na zapomnieæ o pozosta³ych gociach, którzy wziêli udzia³ we
mszy w tym radni sejmiku dolnol¹skiego Dorota Czudowska i Krzysztof Skóra oraz wiceprezes Energetyki Ryszard Jakowski.
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu Zag³êbie Miedziowe Bogdan Or³owski przemawiaj¹c w trakcie mszy powiedzia³: Serdecznie dziêkujê
wszystkim za udzia³ w tej piêknej uroczystoci, ale najbardziej dziêkujê
wam drodzy przyjaciele z Solidarnoci Energetyki skupieni przy tym
piêknym sztandarze. Dziêkujê naszym przyjacio³om ksiê¿om za powiecenie sztandaru. Sztandary s¹ piêknym wyrazem zewnêtrznej mi³oci i
odwagi poprzez wypisywanie s³ów Bóg Honor i Ojczyzna. Wy na swoim
sztandarze umiecilicie postaæ b³ogos³awionego ksiêdza Jerzego Popie³uszki, który poprzez swoje ¿ycie Z³o dobrem zwyciê¿a³. I my musimy teraz udowodniæ, ¿e tak jak ksi¹dz Jerzy mo¿emy pracowaæ dla
dobra naszego, dobra Zwi¹zku i Polski.
Przewodnicz¹cy KZ NSZZ ,,Solidarnoæ przy ,,Energetyka Lubin sk³ada podziêkowania fundatorom za wsparcie finansowe: pracownikom
,,Energetyka Lubin, Zarz¹dowi Regionu ,,Zag³êbie Miedziowe, Klubowi radnych PiS sejmiku województwa dolnol¹skiego oraz Zarz¹dowi ,,Energetyka Lubin.

Jednak mo¿na wywalczyæ podwy¿ki i gwarancje pracownicze  teraz nasza kolej!

Sukces w JSW
Pracownicy Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej wspólnymi si³ami doprowadzili do uznania w³asnych postulatów przez pracodawcê.
JSW wchodz¹c na gie³dê powodowa³a niepokoje wród pracowników obawiaj¹cych siê utraty kontroli pañstwa w Spó³ce. Gro¿¹c strajkiem generalnym ugiêto siê pod ich uzasadnionymi ¿¹daniami. Gwarancje zatrudnienia, akcje dla pracowników, zachowanie kontroli Skarbu Pañstwa nad Spó³k¹, podwy¿ki i nagroda
z zysku.
10-letnie gwarancje zatrudnienia dla za³ogi Jastrzêbskiej Spó³ki
Wêglowej, akcje dla wszystkich pracowników oraz zachowanie
w³adztwa korporacyjnego skarbu pañstwa w spó³ce - to najwa¿niejsze zapisy porozumieñ podpisanych przez przedstawicieli zwi¹zków zawodowych z JSW i stronê rz¹dow¹. Zgodnie z zapisami porozumienia zawartego na posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu Spo³ecznego w Katowicach za³ogi kopalñ otrzymaj¹ podwy¿ki w
wysokoci 5,5 proc. do stawek osobistego zaszeregowania od lutego 2011 r. oraz nagrodê z zysku za 2010 r. w wysokoci 160 mln
z³ do podzia³u.  donosi portal www.solidarnosc.org
W naszej Spó³ce, gdy s¹ zyski, nie ma pieniêdzy dla pracowników (z
wyj¹tkiem podwy¿ek Zarz¹du), poniewa¿ trzeba inwestowaæ. W
gorszych czasach nie bêdzie pieniêdzy dla za³ogi, bo nie bêdzie
pieniêdzy. Z takim podejciem Zarz¹du KGHM pracownicy nigdy nie
dostan¹, po czterech latach zmagañ symbolicznych ju¿, 300z³. Solidarnoæ proponowa³a 20-letnie gwarancje zatrudnienia dla pracowników w przypadku prywatyzacji, czy us³yszelimy jakiekolwiek
propozycje kompromisu ze strony Zarz¹du?

W KGHM nie pracuj¹ debile
Podczas zaplanowanego na 15 czerwca walnego zgromadzenia akcjonariuszy KGHM przedstawiciele skarbu pañstwa nie zag³osuj¹ za
powo³aniem do rady nadzorczej na now¹ kadencjê pracowników,
wybranych przez za³ogê 11 maja. Ich obecnoæ w radzie wyklucza
minister skarbu Aleksander Grad. Powód? Na pocz¹tku maja zwi¹zkowi liderzy zorganizowali protest w spó³ce wymierzony przeciwko
jej zarz¹dowi. Z Józefem Czyczerskim, przewodnicz¹cym Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ, reprezentantem za³ogi w radzie nadzorczej KGHM Polska Mied, rozmawia Beata Gajdziszewska.
Jak strona zwi¹zkowa z KGHM przyjê³a zapowied ministra Grada?
Odebralimy j¹, jako ogromn¹ arogancjê. Przypomnê, ¿e wybory do
rady nadzorczej KGHM reguluj¹ trzy dokumenty: ustawa î komercjalizacji ³ prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych, statut spó³ki
oraz regulamin wyborów ³ odwo³ania cz³onków rady nadzorczej, wybieranych przez pracowników KGHM. Wynika z nich, ¿e pracownicy
spó³ki nie wybieraj¹ wy³¹cznie zwi¹zkowców, lecz swoich przedstawicieli. Wybory reprezentantów za³ogi maj¹ charakter bezporedni.
Ka¿dy z pracowników mo¿e wzi¹æ w nich udzia³. Nagle minister konstytucyjny og³asza publicznie, ¿e to on jest najwa¿niejszy, a nie ustawa, której powinien przestrzegaæ. Z jego wypowiedzi cytowanych w
prasie wynika, ¿e pan Grad ma pe³n¹ wiadomoæ tego, ¿e ³amie
prawo. Zastanawiaj¹ce, ¿e w tej sprawie totalnie milcz¹ wszyscy,
którzy tak chêtnie krytykuj¹ dzia³ania partyjnej opozycji oraz zwi¹zkowców. Nikt nie reaguje. Okazuje siê, ¿e w Polsce minister mo¿e
mówiæ, ¿e z³amie prawo. Sugestia rzecznika prasowego KGHM Dariusza Wyborskiego, jakoby w statucie spó³ki istnia³a luka prawna
pozwalaj¹ca na realizacjê zapowiedzi ministra Grada, przypomina mi
powiedzenie z czasów PRL dajcie mi cz³owieka, a znajdê na niego
paragraf. Jestem przekonany, ¿e zlecono jakiej kancelarii prawnej
opracowanie dokumentu, dziêki któremu minister skarbu bêdzie móg³ to prawo naruszyæ. ¯adna z dotychczas rz¹dz¹cych w Polsce partii politycznych nie
posunê³a siê do takiego paradoksu, by
ewidentnie lekcewa¿yæ prawo ³ w taki
sposób publicznie siê wypowiadaæ.
Czy zamierzacie podj¹æ kroki prawne
wobec ministra Grada, zwi¹zane z ograniczeniem przez niego prawa pracowników do posiadania reprezentacji w
radzie nadzorczej spó³ki?
Na ten temat prowadzimy rozmowy m.in.
z prawnikami ³ ekspertami z Komisji Krajowej. Ale przyk³ady nieskutecznych odwo³añ poszczególnych ministrów wyranie wskazuj¹, ¿e rz¹d Donalda Tuska lekcewa¿y wszelkie stawiane mu zarzuty. To
jest towarzystwo wzajemnej adoracji,
które, jak siê okazuje, ³amie prawo. Dlatego wybralimy inny kierunek przedstawienia ekspertyz, pokazuj¹cych bez cienia w¹tpliwoci, ¿e minister z premedytacj¹ zapowiada ³amanie prawa.
Czy w Pana ocenie, zamiar nie powo³ania reprezentantów za³ogi do rady
nadzorczej KGHM jest kolejnym elementem prowadzonej przez rz¹d krucjaty przeciwko zwi¹zkom zawodowym
dzia³aj¹cym w spó³ce?
Zdecydowanie tak. Spo³eczeñstwo jest
napuszczane na pracowników KGHM. Na
czele krucjaty przeciwko rozpasanym
zwi¹zkowcom, którzy od trzech lat bezskutecznie domagaj¹ siê podwy¿ek w
wys. 300 z³ dla wszystkich pracowników
³ sprzeciwiaj¹ siê prywatyzacji spó³ki, stoi

dzielny szeryf Donald. W mediach rozpowszechniane s¹ totalne bzdury, ¿e u nas dzia³a 46 central zwi¹zkowych, które kosztuj¹ spó³kê
9mln z³ rocznie. Te dzia³ania czynione s¹ z premedytacj¹, przez wynajête za pieni¹dze pracowników KGHM firmy, specjalizuj¹ce siê w
czarnym pijarze (propagandzie). Podczas ostatniej, g³onej pikiety
pracowników przed siedzib¹ zarz¹du, zmontowany zosta³ film, w
którym wybiórczo prezentuje siê zatrudnionych w polskiej miedzi,
jako ho³otê. W filmie porównywani jestemy do kibiców.
Ta nagonka mia³a zdyskredytowaæ zwi¹zkowców w wyborach do
rady nadzorczej?
Jestem î tym przekonany. Liczono, ¿e przy imiennej nagonce na
mnie ³ pozosta³ych kandydatów pracownicy nie pójd¹ do wyborów
³ nie zag³osuj¹ na zwi¹zkowych bandziorów. Teraz, po wyborach,
wiadomo, ¿e zarz¹d zmarnowa³ ogromne pieni¹dze, bo jego dzia³ania przynios³y odwrotne skutki. Frekwencja wyborcza wynios³a 53
proc. Na mnie g³osowa³o 5895 pracowników. Widaæ wyranie, ¿e
pracownicy KGHM nie gêsi ³ swój rozum maj¹. Wiêkszoæ zatrudnionych tu ludzi posiada wykszta³cenie rednie albo wy¿sze, tu nie
pracuj¹ debile. Pan Grad nie mo¿e siê pogodziæ, ¿e nagonka na
dzia³aczy zwi¹zkowych nie odnios³a ¿adnego skutku ³ dlatego zamierza zablokowaæ nasz¹ pracê w radzie nadzorczej KGHM.
Prasa donosi³a, ¿e zapowied ministra Grada rozwcieczy³a
zwi¹zkowców. Jak wygl¹da wciek³y dzia³acz zwi¹zkowy?
Mylê, ¿e tak samo, jak wciekli redaktorzy, którzy to pisali. Ja jestem raczej pragmatykiem ³ nie wciekam siê. Po wyborach ¿aden z
dziennikarzy ze mn¹ nie rozmawia³. Mylê, ¿e próbuje siê nas znies³awiaæ za poprawne wykonywanie obowi¹zków. Tak samo, jak znies³awia siê pracowników KGHM, ¿e zarabiaj¹ wiêcej ni¿ wynosi rednie wynagrodzenie w kraju. Nie jest ich win¹, ¿e pracuj¹ w tak prê¿nej ekonomicznie firmie. Wyranie widaæ, ¿e tzw. niezale¿ne media
wykonuj¹ zalecenia partii rz¹dz¹cej. To mo¿e boleæ, ale na pewno
nie prowadzi do wciek³oci.
Dlaczego tak wa¿ne jest, by za³ogi mia³y swoj¹ reprezentacjê w
radach nadzorczych spó³ek?
Zacytujê wypowied prof. Stanis³awa Speczika, by³ego prezesa
KGHM, który powiedzia³, ¿e przedstawiciele za³ogi w radach znaj¹
firmê ³ bran¿ê lepiej od pozosta³ych jej cz³onków, nawet tych z profesorskimi tytu³ami. To samo w sobie stanowi wartoæ.
Tygodnik Solidarnoæ

Do Dominiki Wielowiejskiej
list bardzo otwarty
Dominiko, wybacz, ¿e tak zacznê z g³upia frant, ale znasz to stare
powiedzenie o gotowaniu ¿ab? Gdyby j¹ wrzuciæ do wrz¹tku,
uciek³aby. Ale jeli w³o¿yæ biedaczkê do normalnej wody i powoli, stopniowo podgrzewaæ, to ani zauwa¿y, jak j¹ ugotuj¹.

kroku zaprzeczy³o wszelkim wartociom i zasadom. Pozosta³ mu
tylko nawyk gadania o etosie i moralnoci, orzekania, co szlachetne,
a co pod³e. Nawyk szczególnie ¿a³osny w kontekcie waszych praktyk - tak, wybacz, ale muszê napisaæ waszych, bo przecie¿ siedzisz
w tym garnku jak ¿aba z naszej anegdoty po uszy, i nie protestujesz.
Wci¹gniêci w k³amstwo
Dominiko, nie zaprotestowa³a, kiedy Twoje rodowisko zabrnê³o w
monstrualne k³amstwo w sprawie przesz³oci Lecha Wa³êsy. Domylam siê, ¿e sprawa by³a niezrêczna, lepiej by³o milczeæ, ale z perspektywy czasu zobacz, jak wygiê³y siê wtedy wasze krêgos³upy. Tu
etos, moralnoæ - a tu zwyk³e, zmasowane k³amstwo jak w propagandzie PRL. I plucie, gnojenie historyków, którzy po prostu napisali prawdê. Wa³êsa krêci³, ciemnia³, zmienia³ wersje po trzy razy
dziennie, w koñcu nawet wrêcz przyzna³ siê publicznie (w programie
Moniki Olejnik), ¿e podpisa³ zobowi¹zanie do wspó³pracy, choæ wczeniej latami zaprzecza³, przysiêgaj¹c na Matkê Bosk¹... A przecie¿, co
tu gadaæ, wszyscy dobrze wiedzielicie. Papiery Bolka kaza³ sobie
Wa³êsa jako prezydent przynieæ do gabinetu i tam, w tym momencie, te papiery zniknê³y. Czy zginê³yby, gdyby wynika³o z nich, ¿e to
nie Wa³êsa by³ tajnym wspó³pracownikiem SB o pseudonimie Bolek, ale kto inny?
A wy, przed laty szermuj¹cy moralnym rygoryzmem, milcz¹co firmowalicie k³amstwo, skupiaj¹c siê na obrzucaniu pytaj¹cych o prawdê przymiotnikiem PiS-owski i szydzeniu ze z³ych ludzi, którzy o
wielkim narodowym bohaterze pisz¹, ¿e jako m³ody ³obuziak mia³
nielubne dziecko i nasika³ ksiêdzu do chrzcielnicy.
Z dzisiejszej perspektywy to, w jaki sposób przyzwoici ludzie, do
jakich Ciê zaliczam, wci¹gniêci zostali w to k³amstwo, wydaje siê
tylko zapowiedzi¹ upadku znacznie gorszego. Waszego milcz¹cego
udzia³u w - tak to trzeba napisaæ - k³amstwie smoleñskim. Bo, tego,
co Twoje rodowisko robi³o i nadal robi po narodowej tragedii, nie
da siê oceniæ inaczej. Z jednej strony szydzilicie uparcie z rozpylania mg³y, z drugiej sami wytwarzacie propagandow¹ mg³ê, która
ma ukryæ odpowiedzialnych za tragediê. Wyprodukowalicie i wpucilicie w publiczny obieg szereg oczywistych k³amstw.
O rzekomych naciskach, o s³owach jak tu nie wyl¹duje, to on siê
bêdzie mnie czepia³, o k³ótni, do której jakoby dosz³o miêdzy p.
genera³em B³asikiem a pilotem samolotu. A zarazem milczycie uparcie o coraz powa¿niejszych w¹tpliwociach ledztwa, milczycie o
tym, ¿e to rz¹d, nikt inny, tylko rz¹d Donalda Tuska ponosi odpowiedzialnoæ za granicz¹c¹ ze zbrodni¹ lekkomylnoæ w organizacji
lotu, za piramidalne zaniedbania, no i wreszcie za bezmylne oddanie ledztwa tym samym Rosjanom, których uporczywe k³amstwa w
wyjanianiu katastrofy Kurska s¹ a¿ groteskowe, tym samym prokuratorom, którzy wyjaniali morderstwa Litwinienki i Politkowskiej oraz tropili Chodorkowskiego. Oddano im bez s³owa sprzeciwu
wszystkie dowody tylko w imiê imageu premiera, ¿eby by³, swoim
zwyczajem, jak najdalej od problemów, ¿eby kojarzy³ siê telewizyjnym wyborcom tylko z umiechem, kopaniem pi³ki i grillowaniem.
Dominiko, to w³anie jest pod³oæ, którego to s³owa tak lubi¹
u¿ywaæ Twoi koledzy i prze³o¿eni z gazety. Pod³oæ wyj¹tkowa i nios¹ca dla Polski wyj¹tkowo fatalne skutki. A Ty milczysz.

Ale porównaj, jak to, w czym, chc¹c nie chc¹c, uczestniczysz od
kilku lat i w czym stopniowo tkwisz coraz g³êbiej, ma siê do wartoci, które kiedy by³y dla nas wspóln¹, niekwestionowan¹ podstaw¹ do wszelkich sporów. Gdzie u was szacunek dla prawdy?
Gdzie zwyk³a ludzka przyzwoitoæ? Gdzie zawodowa misja?

Nie chcê Ciê przywalaæ wyliczaniem spraw, które krok po kroku z
was, najpierw tylko medialnych kibiców Platformy Obywatelskiej, z
któr¹ sam kiedy wi¹za³em nadziejê (nawet na ni¹, mo¿e mi to Bóg
wybaczy, g³osowa³em), uczyni³y pracowników aparatu propagandy
dopuszczaj¹cej siê coraz wiêkszych nieprawoci w³adzy. Ale przypomnê tylko aferê hazardow¹, gdy premier bezczelnie z³ama³ ustawy,
by odwo³aæ szefa CBA i obj¹æ sw¹ kontrol¹ ostatni¹ niezale¿n¹ od
niego s³u¿bê. Bo przecie¿ wiesz dobrze, ¿e postawione Mariuszowi
Kamiñskiemu zarzuty rzeszowskiej prokuratury to hucpa. Podobnie
zreszt¹ jak wczeniej owe zbrodnie PiS, o których tyle pisalicie,
usprawiedliwiaj¹c z góry wszystkie nadu¿ycia Tuska, a z których
¿adna nie doczeka³a siê nawet cienia potwierdzenia mimo trzyletnich starañ prokuratur i a¿ dwóch sejmowych komisji. Dominiko, na
litoæ bosk¹, chyba nie bêdziesz mi próbowa³a wmówiæ, ¿e to, co
wyrabia³ Miros³aw Seku³a jako dyspozycyjny funkcjonariusz do ukrêcenia ³ba aferze, da siê w jakikolwiek uczciwy sposób obroniæ? ¯e
afery, za któr¹ sam Tusk dokona³ rzezi wród swych wspó³pracowników (za to, ¿e do niej dopucili czy ¿e dali siê przy³apaæ?), naprawdê
nie by³o?

rodowisko, z którym pozwalasz, by Ciê identyfikowano, krok po

Nim bêdzie za póno

Pozwalam sobie na ten list, kierowany do Ciebie i za Twoim porednictwem do innych dziennikarzy, którzy po ciemnej stronie mocy
znaleli siê mo¿e nie do koñca wiadomie, bo uwa¿am za swój obowi¹zek przestrzec, ¿e rz¹dz¹ce Polsk¹ nomenklatury w³anie was w
taki sposób gotuj¹. Jestem pewien, gdyby kto z³o¿y³ wam wprost
ofertê: b¹dcie dziennikarzami rz¹dowymi, zapomnijcie o zawodowej etyce i w³asnym sumieniu, realizujcie pos³usznie strategie propagandowe przygotowane przez rz¹dowych PR-owców, a sowicie
was za to wynagrodzimy - to taka oferta zosta³aby odrzucona natychmiast i gniewnie.

Proszê, nie mów mi tylko, ¿e ka¿dej w³adzy zdarzaj¹ siê potkniêcia,
¿e do ka¿dej lgn¹ ró¿ne mêty, a w ogóle to Kaczyñski te¿... Rz¹dy PiS
nie budzi³y mojego zachwytu, ale PiS nigdy nie by³ zak³adem us³ugowym spe³niaj¹cym zachcianki rozmaitych grup interesu. Przygotowywa³ ustawy czasem nie najlepsze, ale przegotowywa³ je sam,
nie przynosi³ do Sejmu gotowców napisanych przez kancelarie prawnicze wynajête przez zainteresowane koncerny czy korporacje. Kiedy PiS wykry³ na swoim zapleczu aferê, to, dok³adnie odwrotnie ni¿
obecna w³adza, sam j¹ nag³oni³. Rz¹dy PiS, które tak zdemonizowalicie, mog³y byæ z³ymi rz¹dami, ale nie by³y rz¹dami gronymi dla
pañstwa i demokracji tak jak te obecne. PiS nie próbowa³ na chama
rozbiæ spó³ki wydaj¹cej niezale¿n¹ gazetê, by przej¹æ nad ni¹ kontrolê, PiS nie inwigilowa³ obywateli na tak¹ skalê, nie urz¹dza³ putinowskich b³azenad w rodzaju wojny z dopalaczami czy bandytami
stadionowymi, nie próbowa³ cenzurowaæ Internetu, i choæ za waszym poduszczeniem kpiono z Kaczyñskich w najobrzydliwszy sposób, nigdy do nikogo nie przysz³a z tego powodu ABW.
To, z czym mamy do czynienia dzi, jest eksplozj¹ cynizmu w³adzy.
To recydywa schy³kowego PRL, czasów, gdy ju¿ nikt w PZPR nie
wierzy³ w ¿aden socjalizm, ale wszyscy oni wierzyli jeszcze, ¿e bêd¹
rz¹dziæ wiecznie.
Dzi wybór, czy byæ dziennikarzem rz¹dowym, czy opozycyjnym,
sta³ siê wyborem moralnym. Tak jak w schy³kowym PRL albo na
dzisiejszej Bia³orusi. Przy ca³ej wiadomoci, ¿e ta opozycja jest,
jaka jest; tak jak i w PRL w latach 80. nie by³a, delikatnie mówi¹c,
wysokiej próby, czego skutki odczuwamy do dzi.
Nie wystarczy, ¿e przecie¿ Ty osobicie wykonujesz swój zawód przyzwoicie i nigdy nie sk³ama³a. Oprócz ludzi takich jak Czuchowski,
panie Kublik i Winiewska czy inni dziennikarscy cyngle, partia
potrzebuje tak¿e tych przyzwoitych - jak Ty - po to, aby milczeli. Aby
mówili wywa¿onym tonem o sprawach nie najwa¿niejszych.
Dominiko, dobrze rozumiem, dlaczego ró¿ni gwiazdorzy wol¹ miejsce w salonie od niewygodnej s³u¿by w³asnemu sumieniu. Ale dlaczego Ty i tacy ludzie jak Ty wci¹¿ tam jestecie, jakie ketmany za
tym stoj¹, jakie s¹ to kompromisy z sumieniem, jak udaje Wam siê
nie widzieæ tego, co coraz bardziej przyt³aczaj¹ce - tego naprawdê
nie rozumiem. Mo¿e naiwnie, ale wierzê, ¿e wci¹¿ jeszcze mo¿e zd¹¿ysz wyskoczyæ z tego garnka, zanim bêdzie za póno.
Rafa³ Ziemkiewicz
Uwa¿am Rze

Przedwyborczy
obciach
Zdrowo myl¹cy obywatel powinien zastanawiaæ siê nie tylko, jak
obecnie prze¿yæ do nastêpnej wyp³aty pod warunkiem, ¿e ma siê
jeszcze pracê, ale co niedobrego zaczyna siê dziaæ w g³owach polityków partii obecnie rz¹dz¹cej, ¿e wielka sodówa wali im do g³ów. I nie
dzieje siê tak ze wzrostem temperatury otoczenia, jak piewano w
jednym z utworów co siê z narodem dzieje niedobrego obecna
ocena finansowa i gospodarcza przeciêtnego Polaka jest dalece
odmienna od dobrego samopoczucia Donka futbolisty czy Wincenta od braku finansów. Zielona wyspa, nie tylko z braku opadów,
prawie ju¿ wysch³a z wielkich osi¹gniêæ gospodarczych i politycznych przede wszystkim na podwórku krajowym, zamiast zapowiadanego cudu mamy dalej medialny pic. Wali siê nam wszystko od
gospodarki, poprzez autostrady i koñcz¹c na dro¿szych ni¿ w planach i w dodatku rozsypuj¹cych siê stadionach. Ale od czegó¿ rz¹d
ma swoich sowicie wynagradzanych fachowców od lania wody?
Rozwi¹zania mo¿na znaleæ szybko. Na niewybudowane stadiony
mo¿na, jak ju¿ skutecznie uczyniono, zabroniæ wejcia kibicom. Kibice egzamin zdali poniewa¿ okaza³o siê, ¿e mog¹ gromadziæ siê

niekoniecznie na stadionach i swoj¹ ocenê rz¹dowi wystawiaj¹.
Wzorem stadionowym zakazaæ administracyjnie mo¿na wszystko,
ale jeæ i ¿yæ z czego trzeba.
Zarz¹d KGHM, jak pracownicy naocznie mogli siê przekonaæ, poszed³ na ca³oæ, wzorem premiera po bandzie i doszed³ do wniosku,
¿e indywidualny wzrost wynagrodzeñ musi byæ i nie o 300z³ tak jak
domagaj¹ siê zwi¹zkowcy dla pracowników, ale o 100% podwy¿szy³ swoje wynagrodzenia. No có¿, oni musz¹ siê nag³ówkowaæ, jak
roztrwoniæ ciê¿ko wypracowane przez ludzi pieni¹dze. A ¿e bzdurnych pomys³ów ch³optasiom nie brakuje to widaæ, s³ychaæ i czuæ na
ca³ej gamie beztroskich i kosztownych pomys³ów, od czegó¿ w koñcu jest rozbudowany do granic absurdu dzia³ pijarowski  w myl
zasady, do k³amania potrzeba wielu. W ramach jubileuszu 50-lecia
firmy okazuje siê, ¿e mo¿na i to siê doskonale realizuje, wydawaæ
finanse na lewo i prawo, tylko nie na wzrost wynagrodzeñ. W ramach nowej edukacji minister Hall przewieziono do Gdañska orkiestrê górnicz¹ bodaj¿e w charakterze zajêæ muzycznych, by zagra³a
na przystani dla fok morskich. Dla wybrañców specjalne gad¿ety w
stylu z³ote i srebrne komplety piór, druki zaproszeñ na bale gdzie
koszt jednego zaproszenia, jak wróble æwierkaj¹ to wydatek liczony
w setkach z³otych, przy czym zaproszeñ by³o kilkaset. A pracownicy,
ano od nich siê wymaga by pracowali coraz ciê¿ej bez wzrostu wynagrodzeñ przy ci¹gle zmniejszaj¹cym siê zatrudnieniu, ju¿ dawno
na granicy g³upoty i absurdu, coraz gorszych warunkach klimatycznych. W zamian jubileuszowego picu zorganizuje im siê polityczny
festyn wyborczy na lotnisku z kie³bask¹ wyborcz¹ platformy, za który przecie¿ z firmowych, czyli w³asnych rodków zap³ac¹. Pozostaje
mieæ tylko nadziejê, ¿e pracownicy KGHM oka¿¹ siê jeszcze m¹drzejsi od stadionowych kibiców i bez specjalnych zakazów po
prostu olej¹ festyn wyborczy i jego g³ównych organizatorów. I
oby sta³ siê ten jedyny cud, ¿e potrafimy pokazaæ choæ ten jedyny
raz swoj¹ solidarnoæ pracownicz¹.
Górnik z Lubina

KOMUNIKAT
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin prowadzi zapisy osób chêtnych do udzia³u w organizowanej przez NSZZ
Solidarnoæ

Ogólnopolskiej Manifestacji
30 czerwca 2011r.
w Warszawie
NSZZ Solidarnoæ zaprasza inne reprezentatywne
centrale zwi¹zkowe
Jeli nie godzisz siê z obecn¹ polityk¹ gospodarcz¹ rz¹du,
lawinowym wzrostem cen ¿ywnoci i paliwa,
wzrostem bezrobocia, oka¿ to osobistym udzia³em w manifestacji
Wyjazd w ca³oci finansowany jest przez zwi¹zek  zapraszamy
W poprzednim numerze podalimy nieprawid³ow¹ datê
organizowania manifestacji
Za pomy³kê bardzo przepraszamy
Redakcja Pryzmatu
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