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Bez wyroku s¹du pozbawiono przedstawicieli pracowni-
ków mo¿liwo�ci zasiadania w radzie nadzorczej

Samos¹d ministra Grada
W poprzednim numerze pisali�my o mo¿liwo�ci bezprawnego nie-
powo³ania cz³onków z wyboru za³ogi do rady nadzorczej. Józef
Czyczerski i dwaj pozostali cz³onkowie rady nadzorczej ponownie
zostali wybrani w legalnych i wa¿nych, przeprowadzonych zgod-
nie z prawem wyborach, w których licznie udzia³ wziê³a za³oga.

Minister Skarbu Aleksander Grad �wiadomy wagi wypowiadanych s³ów
spe³ni³ swoj¹ publiczn¹ �obietnicê� i nie powo³a³ reprezentacji za³ogi
do rady. Przypomnijmy s³owa ministra: Chcê bardzo wyra�nie powie-
dzieæ: ja nigdy na walnym zgromadzeniu nie zag³osujê za osobami,
które zosta³y wybrane, s¹ cz³onkami rady nadzorczej i w ten sposób
siê zachowa³y. Wrêcz w tej chwili, na zwyczajnym walnym zgromadze-
niu, bêd¹ g³osowa³ za odwo³aniem tych osób z rady nadzorczej. Nigdy
nie bêdê popiera³ tych osób, które sz³y na czele tego pochodu. Byæ
mo¿e inny minister skarbu zmieni zdanie, ale na pewno ja tego nie
zrobiê.

Prawo zawarte w �ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiê-
biorstw pañstwowych�, �Statucie KGHM Polska Mied�� i �Regulami-
nie wyboru i odwo³ania cz³onków Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied�
S.A. wybieranych przez pracowników Spó³ki�  ewidentnie stanowi¹, i¿
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowi¹zane jest do powo³ania
legalnie wybranych przedstawicieli pracowników.

Na zreflektowanie i przyznanie siê do b³êdu ministra nie ma co liczyæ.
Cierpliwie czekamy na decyzjê w sprawie zawiadomienia, o podejrze-
niu pope³nienia przestêpstwa przez Aleksandra Grada, wys³anego do
Prokuratora Generalnego. Wygl¹da na to, ¿e sprawa bêdzie mia³a swój
fina³ w s¹dzie. Problem tkwi w d³ugim okresie czasu takiego postêpo-
wania. W miêdzyczasie mog¹ zapa�æ decyzje niepopularne, a wrêcz
szkodliwe dla spó³ki takie jak ³¹czenie oddzia³ów (co próbowano ju¿
po cichu zrobiæ), podwy¿ki za �dokonania� dla Zarz¹du czy inwestycje
za granic¹ do spó³ki z podejrzanymi firmami � podczas, gdy z³o¿a
gotowe do eksploatacji mamy na dolnym �l¹sku.

Niepowo³anie przedstawicieli za³ogi do rady nadzorczej wpisuje siê w
kampaniê nienawi�ci rz¹du wobec zwi¹zków zawodowych. Domaga-
nie siê prawa cz³owieka do godnego ¿ycia, przestrzegania prawa pra-
cy, wy¿szej p³acy minimalnej itp. prospo³eczne kwestie musz¹ bardzo
boleæ rz¹d Donalda Tuska.

Nie wpiszemy siê
w rz¹dowy scenariusz

³amania prawa
Wywiad Beaty Gajdziszewskiej z Józefem Czyczerskim, przewodnicz¹-
cym Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ�, zamiesz-
czony w �Tygodniku Solidarno�æ�.

Proszê wyja�niæ, dlaczego decyzja ministra Grada niezgodna jest z
ustaw¹, regulaminem i statutem spó³ki?
Podstaw¹ prawn¹ powo³ywania rady nadzorczej jest ustawa o komercja-
lizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych z 30 sierpnia 1996r.
W tym dokumencie zapisano, ¿e cz³onkowie rad nadzorczych wybierani
przez pracowników, wybierani s¹ w wyborach bezpo�rednich i tajnych,
przy zachowaniu zasady powszechno�ci. Wynik wyborów jest wi¹¿¹cy
dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (WZA). Zgodnie ze s³owni-
kiem jêzyka polskiego s³owo �wi¹¿¹cy� zobowi¹zuje do czego� i ma skut-
ki prawne. Dysponujê opiniami prawnymi, z których wynika, ¿e wybór
przedstawicieli pracowników do rady nadzorczej jest skuteczny. A zatem
WZA nie mo¿e podj¹æ uchwa³y o niepowo³aniu. W tym przypadku mini-
ster skarbu pañstwa postawi³ siê ponad prawem, a przypomnê, ¿e ka¿dy
minister zostaje powo³any po to, ¿eby przestrzegaæ ustaw. Akcjonariu-
sze, którzy wnosili zastrze¿enia dotycz¹ce niepowo³ywania reprezentacji
za³ogi do rady nadzorczej KGHM zapowiedzieli, ¿e skieruj¹ sprawê do
s¹du gospodarczego. Ta sytuacja wyra�nie pokazuje, ¿e zapowiedzi pre-
miera Tuska o tym, i¿ w Polsce bêdzie druga Irlandia s¹ k³amstwem, bo to
co dzieje siê w naszym kraju przypomina raczej Bia³oru�. To kuriozalne, ¿e
konstytucyjny minister ma prawo za nic. Je�li rz¹dz¹cym nie podoba siê
ustawa, to niech j¹ zmieni¹. A skoro jej nie zmienili, to zobowi¹zani s¹ jej
przestrzegaæ.

Czy mo¿liwe jest wasze odwo³anie od decyzji ministra?
W tej sprawie mog¹ interweniowaæ wy³¹cznie akcjonariusze. Nikt inny
nie mo¿e zaskar¿yæ uchwa³ WZA. Dziennikarze pytaj¹ mnie, czy bêdziemy
strajkowaæ, a ja cierpliwie informujê, ¿e nie, bo tylko z ustawy o rozwi¹zy-
waniu sporów zbiorowych wynika mo¿liwo�æ przeprowadzania przez
zwi¹zek protestów. Nie mo¿emy siê wpisaæ w zaproponowany przez rz¹d
PO scenariusz ³amania prawa. Je�li my je z³amiemy, to nas siê od razu
zamknie. A oni z u�miechniêtymi twarzami i w piêknych garniturach bêd¹
nadal spo³eczeñstwu opowiadali bajki.

Czy nieobecno�æ reprezentantów za³ogi w radzie nadzorczej KGHM
mo¿e powa¿nie zagra¿aæ interesom pracowników?
S¹dzê, ¿e tak. Widaæ wyra�nie, ¿e dla ministra Grada decyzja pracowni-
ków KGHM nie ma najmniejszego znaczenia. Przypuszczam, ¿e ten uk³ad
polityczny potrzebuje przerwy w patrzeniu mu na rêce. My�lê, ¿e obec-
no�æ przedstawicieli za³ogi w radzie nadzorczej by³a, z perspektywy rz¹-
dowych planów wobec biznesu miedziowego w Polsce, niewygodna. Te
plany poznamy wcze�niej czy pó�niej, szkoda tylko, ¿e nie bêdzie mo¿na
im przeciwdzia³aæ. Warto�ci¹ naszej obecno�ci w radzie nadzorczej by³o
to, ¿e mieli�my dostêp do informacji na temat strategicznych decyzji
spó³ki i pracowników. To musia³o bardzo mocno przeszkadzaæ rz¹dz¹-
cym. Ich zapowiedzi o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
przedsiêbiorstw pañstwowych s¹ w daleko id¹cej sprzeczno�ci z pra-
wem unijnym. W UE obowi¹zuje zasada, ¿e pracownicy wspó³uczest-
nicz¹ w decydowaniu o losie przedsiêbiorstw, które ich zatrudniaj¹.

Sprzeciw wobec antyspo³ecznej polityki rz¹du

Manifestacja w Warszawie
W dniu oddania do druku bie¿¹cego numeru Pryzmatu, ma miejsce
zapowiadana manifestacja w Warszawie. Rz¹d pozostaj¹c g³uchy na
nasze apele nie pozostawi³ nam wyboru. Organizowany protest celo-
wo, dla lepszego rozg³osu zorganizowano 30 czerwca, poniewa¿ Pol-
ska rozpoczyna swoj¹ prezydencjê w Unii Europejskiej.

Prezydencja Polski w Unii Europejskiej datowana na 1 lipca od d³u¿szego
czasu jest jednym z tematów zastêpczych obecnej w³adzy. Niestety, dla



rz¹du Donalda Tuska, ten wa¿ny moment zostanie przyæmiony �Solidar-
no�ciow¹� manifestacj¹, która ma przypomnieæ o wszystkich nierozwi¹-
zanych od trzech i pó³ roku problemów, z którymi boryka siê Polska.
Wspó³cze�nie zarówno publiczne, jak i (w dominuj¹cej wiêkszo�ci) pry-
watne media maj¹ w zwyczaju nie pokazywaæ lub umniejszaæ znaczenie
niekorzystnych wydarzeñ dla rz¹du Donalda Tuska. Zaplanowana mani-
festacja bêdzie nie lada wydarzeniem medialnym, którego pomin¹æ siê
nie da, choæ podawana w mediach ilo�æ manifestantów bêdzie odpo-
wiednio mniej okaza³a�

Jak ustalono na posiedzeniu Komisji Krajowej: najwa¿niejszymi has³ami,
pod którymi odbywaæ siê bêdzie protest, jest podniesienie p³acy mini-
malnej, czasowe obni¿enie akcyzy na paliwa, przekazanie �rodków na
Fundusz Pracy oraz zwiêkszenie liczby osób upowa¿nionych do korzy-
stania z pomocy spo³ecznej. Podczas ostatniego posiedzenia Komisji
Krajowej w Poznaniu dosz³y dwa kolejne postulaty: zawieszenie i renego-
cjacja pakietu klimatyczno-energetycznego oraz prowadzenie aktywnej
polityki prorodzinnej, w tym zapewnienie stabilnych warunków zatrud-
niania ludzi m³odych.

W artykule z �Tygodnika Solidarno�æ� Tadeusz Majchrowicz, wiceprze-
wodnicz¹cy Komisji Krajowej, mówi o przyczynach manifestacji:

Na pewno 25 maja podczas 16 manifestacji w miastach wojewódzkich
pokazali�my, ¿e nie jeste�my awanturnikami i autentycznie upominamy
siê o najubo¿szych. W�ród czterech g³ównych postulatów nie ma ¿¹dañ
o charakterze politycznym. Nasze postulaty zosta³y zauwa¿one przez Po-
laków, przez media i szkoda, ¿e nie dostrzegli ich rz¹dz¹cy. Zapowiadali-
�my, ¿e je�li rz¹d nie podejmie dialogu, nie zajmie siê rozwi¹zywaniem
problemów spo³ecznych, bêdziemy zmuszeni zorganizowaæ ogólnopolsk¹
manifestacjê w Warszawie. Chcemy w przeddzieñ rozpoczêcia polskiej
prezydencji w UE pokazaæ, ¿e Polska jest krajem wielu problemów, w
którym nie szanuje siê zasad dialogu spo³ecznego, a przedstawiciele rz¹-
du dopuszczaj¹ siê ³amania prawa. Dlatego jako Komisja Krajowa przyjê-
li�my stanowisko o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa przez ministra
skarbu, który zapowiedzia³, ¿e nie bêdzie powo³ywa³ przedstawicieli pra-
cowników do rad nadzorczych spó³ek skarbu pañstwa.

30 czerwca w Warszawie bêdziemy protestowaæ przeciw polityce rz¹du,
która polega na ciêciu kosztów i wydatków na cele socjalne, np. na ak-
tywne formy walki z bezrobociem. Jest inna droga � zwiêkszanie przy-
chodów, które mo¿na uzyskaæ niekoniecznie przez podnoszenie podat-
ków, ale np. przez likwidacjê zbêdnych agend rz¹dowych, co zreszt¹ Plat-
forma zapowiada³a. Agendy nadal obsadza siê swoimi lud�mi i sowicie
ich wynagradza.

Problemem pozostaje emigracja zarobkowa. Jeste�my niezwykle rozrzut-
ni, bo przecie¿ wykszta³cenie cz³owieka bardzo du¿o kosztuje � i pañ-
stwo, i rodzinê. A my wykszta³conych oddajemy za darmo innym krajom.
To karygodne.

Manifestacja bêdzie mia³a charakter pokojowy, nie bêdzie palenia opon,
bo nie chcemy dawaæ pretekstu do ataków ze strony przedstawicieli
rz¹du czy nieprzychylnych zwi¹zkowi mediów. Poka¿emy, ¿e nasi cz³on-
kowie i sympatycy potrafi¹ spokojnie demonstrowaæ i jeszcze akcje pro-
testacyjne nie wymknê³y siê spod kontroli. Bo mo¿e byæ tak jak w innych
krajach, gdzie ludzie w gwa³towny sposób upominaj¹ siê o swoje s³uszne
prawa. Nam zale¿y na podjêciu przez rz¹d dialogu spo³ecznego. Upomi-
namy siê o ludzi, o których nikt siê w Polsce nie upomina.

Nie wykluczamy kolejnej manifestacji, tym razem zorganizowanej we
Wroc³awiu wspólnie z Europejsk¹ Konfederacj¹ Zwi¹zków Zawodowych
podczas spotkania ministrów finansów krajów Unii. Ju¿ podczas euro-
manifestacji w Budapeszcie podkre�lali�my, ¿e nie zgadzamy siê, by skut-
kami kryzysu obci¹¿aæ pracowników i najubo¿szych. Cieszymy siê, ¿e w
czasie prezydencji zostanie przypomniane, ¿e to dziêki Solidarno�ci upad³
mur berliñski i obalono komunizm. Ale nie mo¿e byæ tak, ¿e ludzie, którzy
wywalczyli wolno�æ, s¹ dzi� biedakami.

Podnie�my Polakom p³acê minimaln¹!

Pomó¿ innym godniej ¿yæ
Do 20 lipca w ogólnopolskiej akcji NSZZ �Solidarno�æ� zbiera podpi-
sy pod projektem ustawy o podniesieniu p³acy minimalnej. Obecnie

p³aca minimalna wynosi 1386 z³ brutto. To o wiele zbyt ma³o je�li przy
takich zarobkach ma siê na utrzymaniu ca³¹ rodzinê.

Dotychczas p³aca minimalna systematycznie by³a podwy¿szana w czasie
obrad Trójstronnej Komisji ds. Spo³eczno-Gospodarczych. Niestety obecny
rz¹d w czasach gwa³townie rosn¹cych cen produktów niezbêdnych do
¿ycia, zamiast obywateli woli wspieraæ przedsiêbiorców, którzy wykorzy-
stuj¹ fakt wysokiego bezrobocia i p³ac¹ ��mieszne� pieni¹dze za ciê¿k¹
pracê. Wzrost p³acy minimalnej przynosi wiele korzy�ci, w tym lepsz¹
jako�æ ¿ycia osób najmniej zarabiaj¹cych i ich rodzin, wy¿sze emerytury,
lepszy start dla nowych, m³odych pracowników na rynku pracy, wy¿sze
wp³ywy do bud¿etu m.in. poprzez podatek VAT czy akcyzê oraz ogólny
rozwój gospodarczy, poniewa¿ im wiêcej ludzie maj¹ tym wiêcej wydaj¹,
a to owocuje rozwojem ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw.

Proponowana ustawa przewiduje, by stopniowo podwy¿szaæ minimalne
wynagrodzenie, które docelowo ma osi¹gn¹æ 50% przeciêtnego wyna-
grodzenia w gospodarce krajowej (na dzieñ dzisiejszy by³oby to ok.
1700z³). Takie rozwi¹zanie chocia¿ czê�ciowo rekompensuje z roku na
rok zwiêkszaj¹ce siê wydatki zwi¹zane z rosn¹cymi cenami ¿ywno�ci,
odzie¿y, utrzymania mieszkania, op³atami za pr¹d, wodê, ogrzewanie itp.
W Polsce a¿ 12% pracowników zatrudnionych na pe³nym etacie ¿yje na
granicy minimum egzystencjalnego. Aby daæ pe³ny obraz odzwierciedla-
j¹cy rzeczywisto�æ, nale¿y doliczyæ rodziny wspomnianych pracowni-
ków i osoby zatrudnione na umowy zlecenie lub �na czarno�. Niestety
takie nieludzkie umowy pisemne lub s³owne zawierane s¹ przez praco-
dawców coraz czê�ciej wykorzystuj¹c ludzk¹ niedolê.

Poprzyj obywatelski projekt ustawy o wzro�cie p³acy minimalnej. Cze-
kamy na Twój podpis w Komisji Zak³adowej NSZZ �S� w Twojej firmie
lub w Zarz¹dzie Regionu NSZZ �S� Zag³êbia Miedziowego w Legnicy
przy ul. Fryderyka Skarbka 9. W imieniu najmniej zarabiaj¹cych, któ-
rzy nie maj¹ si³y broniæ swoich praw, prosimy o poparcie naszej ini-
cjatywy, liczy siê ka¿dy podpis!

Spróbuj siê tylko obróciæ, a poczujesz prawdziw¹ �mi³o�æ�!

Polityka mi³o�ci Platformy
Obywatelskiej

Polska by³a ju¿ drug¹ Japoni¹, potem Irlandi¹, a¿ siê okaza³o, ¿e jest
zielon¹ wysp¹. Nic z tych rzeczy. Tylko rz¹dy Platformy Obywatelskiej
nabi³y nam ju¿ oko³o 300 mld z³ zad³u¿enia, to ponad po³owa zad³u-
¿enia, które mia³a Polska gdy Donald Tusk zacz¹³ pe³niæ urz¹d Pre-
miera. Mo¿na by powiedzieæ - a¿ chce siê ¿yæ! Dodatkowo podczas
obchodów 10-lecia Platformy Obywatelskiej Donald Tusk powiedzia³,
¿e nie bêdzie siê nisko k³ania³ m.in. zwi¹zkowcom. No tak, premier
nikomu siê nie k³ania, a ju¿ z pewno�ci¹ nie k³ania siê pozosta³ym
dwóm tenorom, których tak zrêcznie siê pozby³. No, ale przecie¿ Plat-
forma to partia demokratyczna, partia mi³o�ci!

Ju¿ wielu wyborców przewioz³o siê na Platformie, ale najwyra�niej niewy-
starczaj¹co du¿o, bo je�li wierzyæ propagandzie wiêkszo�ci nieobiektyw-
nych mediów, to wyborcy s¹ zachwyceni i popieraj¹ rz¹d w jego �dzia³a-
niach� � czy jako� tak � i s¹ sk³onni zag³osowaæ na partiê mi³o�ci w
kolejnych wyborach.

¯eby oceniæ te dzia³ania trzeba odwo³aæ siê do g³ównych obietnic przed-
wyborczych Platformy Obywatelskiej:

1. Przyspieszymy i wykorzystamy wzrost gospodarczy � kosztem za-
d³u¿enia Polski, a efektów i tak brak

2. Radykalnie podniesiemy p³ace dla bud¿etówki, zwiêkszymy
emerytury i renty � zwiêkszono ilo�æ urzêdników o nieca³e 40 tysiê-
cy

3. Wybudujemy nowoczesn¹ sieæ autostrad, dróg ekspresowych,
mostów, obwodnic � bez komentarza

4. Zagwarantujemy bezp³atny dostêp do opieki medycznej i zlikwi-
dujemy NFZ � dostêp zawsze by³, tylko czekaæ trzeba miesi¹cami
lub latami, a NFZ dalej istnieje

5. Upro�cimy podatki - bêdzie podatek liniowy z ulg¹ prorodzinn¹,
zlikwidujemy ponad 200 op³at urzêdowych � podatki zwiêkszyli,
ulg nie ma, op³aty s¹



Platforma, czyli wszystko
Na pytanie, dlaczego Platforma Obywatelska postawi³a na korupcjê
polityczn¹, odpowied� jest prosta: bo innej mo¿liwo�ci rozwoju nie
ma

A  mia³o byæ tak piêknie. Czy kto� jeszcze pamiêta? Zamiast kolejnej partii
� a tych wszyscy mamy ju¿ powy¿ej uszu � szeroki ruch obywatelski. Po
prostu �ludzie, którzy chc¹ razem zrobiæ co� dobrego�. Ludzie po³¹czeni
t¹ wspóln¹ ide¹, a nie kultem wodza, bo ¿adnego wodza mia³o nie byæ �
trzech równorzêdnych inicjatorów i animatorów ruchu jedynie pobudza-
³o dynamikê obywatelskiej aktywno�ci, wspania³omy�lnie jednak odda-
j¹c w³adzê tym, którzy odpowiedz¹ na zachêtê. O tym, kto bêdzie kierowa³
regionalnymi strukturami Platformy Obywatelskiej i kto bêdzie z jej ramie-
nia kandydowaæ do samorz¹dów, Sejmu i Senatu, decydowaæ mia³y, jak
w partiach amerykañskich, prawybory. A szczególnym powodem do dumy
i podstaw¹ nowej �obywatelskiej� to¿samo�ci powstaj¹cego ruchu by³a
krytyka partii politycznych za to, ¿e ¿yj¹ na koszt podatników � z bud¿eto-
wych dotacji. Bowiem ruch, którego skrótu nikt jeszcze wtedy nie rozwija³
jako �Partia Ob³udników�, od siêgania po publiczne pieni¹dze od¿egny-
wa³ siê stanowczo.

Powtórka z PZPR
Patrz¹c na t³um partyjnych funkcjonariuszy zwiezionych specjalnymi
poci¹gami i autokarami do Trójmiasta na obchody dziesiêciolecia tego
�ruchu obywatelskiego�, mo¿na siê by³o tylko gorzko �miaæ. Z dawnych
za³o¿ycieli nie by³o tam ju¿ bodaj nikogo � oprócz oczywi�cie wodza,
jedynego i niekwestionowanego, który wszystkich ich ju¿ dawno z partii
ró¿nymi sposobami usun¹³ i którego wola rozstrzyga dzi� o wszystkim, o
najmniejszych lokalnych drobiazgach równie¿. Ca³y jubileusz, urz¹dzony
z propagandowym rozmachem, za grube miliony pochodz¹ce oczywi-
�cie z bud¿etowej dotacji, stanowi³ jego apoteozê. A w wyre¿yserowany
entuzjazm faluj¹cego w uwielbieniu i poparciu dla partyjnego przywódcy
t³umu wpisana by³a wdziêczno�æ obecnych za piastowane dziêki niemu
i partii posady w gminie, powiecie i województwie, w obrastaj¹cych sa-
morz¹dy i administracje publiczn¹ spó³kach, w rozmaitych paso¿ytuj¹-
cych na Polsce coraz liczniej urzêdach.

Mówi¹c krótko � eksperyment pod nazw¹ Platforma Obywatelska zamie-
ni³ siê w powtórkê z PZPR. My�lê, oczywi�cie, nie o PZPR u jej zarania, ale
o tej z czasów gdy � jak to uj¹³ zastêpca genera³a Kiszczaka pu³kownik
Garstka � �wst¹pienie do Partii by³o wyborem sytuacyjnym, a nie ide-
owym�.

To prawda, ¿e w przeciwieñstwie do partii z lat 80. Platforma Obywatelska
nigdy nie udawa³a organizacji spojonej jak¹� jednoznaczn¹ ideologi¹.

Nawet w heroicznych pocz¹tkach deklarowano �szerokie otwarcie� na
wszystkich, którzy popierali � nazwijmy je � �reformy� i uznawali priorytet
�modernizacji�. Modernizacji rozumianej jako zmiana gospodarcza w kie-
runku wolnego rynku i podniesienie poziomu ¿ycia do standardów za-
chodnich, a nie jako postulowana przez �rodowiska liberalnej inteligencji
modernizacja obyczajowa. Ten umiarkowanie konserwatywny, chadecki
wizerunek partii nie wynika³ z ¿adnych pryncypiów, ale z konformizmu �
oceniono po prostu, ¿e taka w³a�nie jest wiêkszo�æ Polaków, ¿e Europa
oznacza dla nich przede wszystkim tani¹ i ³atwo dostêpn¹ konsumpcjê, w
znacznie mniejszym stopniu za� �ma³¿eñstwa� homoseksualistów i cen-
zurowanie w imiê politycznej poprawno�ci kartek �wi¹tecznych.

Prawdopodobnie zreszt¹ ten swoisty konformizm zadecydowa³ nie tylko
o wizerunku partii, który czêsto zastêpowa³ jej program, ale i o jej kszta³cie.
Zadzia³a³a po prostu �pamiêæ materia³u�, przyzwyczajenie, ¿e partia to
taka w³a�nie struktura, w której najsprytniejsi przedstawiciele spo³eczeñ-
stwa robi¹ kariery poprzez zrêczne �podwieszanie siê� i zmienianie w porê
tych �podwieszeñ�. A Donald Tusk odniós³ zwyciêstwo wcale nie dlate-
go, ¿e, jak klasyczny polityczny lider, potrafi³ narzuciæ sw¹ wolê masom,
uwie�æ je swoj¹ wizj¹, nape³niæ wiar¹ w wyznaczony przez siebie cel �
tylko wrêcz przeciwnie, poniewa¿ w przeciwieñstwie do poprzedników i
rywali okaza³ siê wyprany z takich ambicji, sk³onny w imiê sukcesu dosto-
sowaæ siê do ka¿dego spo³ecznego zapotrzebowania. A konkretne zapo-
trzebowanie III RP, po pierwszych bólach transformacji i w chwili wzglêd-
nego dobrobytu opartego na przejadaniu owoców akcesji do Unii, ukszta³-
towa³o siê pod przemo¿nym wp³ywem wyidealizowanej legendy o cza-
sach dobrobytu i �jedno�ci ideowo-politycznej� z czasów Gierka.

Tu dotykamy mo¿e najsmutniejszej sprawy, jak¹ nam u�wiadomi³o dzie-
siêciolecie projektu, który mia³ byæ emanacj¹ obywatelskiej aktywno�ci, a
sta³ siê powtórk¹ z rozrywki: ¿a³osne fiasko próby zbudowania �szerokie-
go ruchu obywatelskiego� i uruchomienia w polityce oddolnej aktywno-
�ci Polaków trzeba interpretowaæ jako skutek nie tyle �spisku elit�, co
niedojrza³o�ci spo³eczeñstwa ukszta³towanego przez PRL.

Panowaæ nad emocjami milionów
Wydaje siê, ¿e �cis³e kierownictwo Platformy zdaje sobie sprawê z tego
oczekiwania i dzisiaj ju¿ zupe³nie �wiadomie stara siê nawi¹zaæ do wzor-
ców PRL-owskich. Nie mam tu na my�li drobnych podobieñstw takich
jak przyci¹ganie do partii by³ych sekretarzy KC PZPR ani szeregu zdarzeñ
jako ¿ywo przypominaj¹cych PRL-owskie praktyki � drakoñskich wyro-
ków s¹dowych na opozycyjnych dziennikarzy albo nastolatka, który na-
malowa³ na szkole antyrz¹dowy napis, policyjnych instrukcji nakazuj¹-
cych na imprezach sportowych w pierwszej kolejno�ci zwalczaæ antyrz¹-
dowe transparenty czy gorliwo�ci warszawskiej stra¿y miejskiej posuniê-
tej do absurdalnej akcji �aresztowania� upamiêtniaj¹cych �p. Mariê Ka-
czyñsk¹ tulipanów.

Choæ je�li nawet wierzyæ wersji oficjalnej � ¿e premier nic o tym wszystkim
nie wiedzia³ i jest zirytowany �nadgorliwo�ci¹� niskiej rangi podw³adnych
� stanowi¹ one znak, i¿ kadry, na których opiera siê III RP, to nadal kadry
PRL-owskie, z tym samym instynktem podlizania siê za wszelk¹ cenê 
prze³o¿onym, wyæwiczone w odgadywaniu i spe³nianiu ¿yczeñ �góry�,
zanim jeszcze zostan¹ one wyartyku³owane. Tych kilka faktów ka¿e zreszt¹
zupe³nie powa¿nie braæ pod uwagê tak wyszydzan¹ przez prorz¹dowe
media mo¿liwo�æ sfa³szowania najbli¿szych wyborów. Je�li w�ród sê-
dziów, prokuratorów i szefów s³u¿b obserwujemy ju¿ dzi� tyle gotowo�ci
do przys³u¿enia siê w³adzy, mo¿liwo�æ, i¿ rozmaitego szczebla urzêdnicy
pañstwowi uznaj¹ za swój obowi¹zek pomaganie partii tak¿e poprzez
�sypanie� g³osów, staje siê zupe³nie realna.

W tej chwili jednak my�lê o czym� innym. Platforma uzna³a najwyra�niej,
¿e aby utrzymaæ siê przy w³adzy, musi � celnie zanalizowa³ to ostatnio
Norbert Maliszewski � staæ siê w oczach przeciêtnego Polaka parti¹ je-
dyn¹, wzorem czasów PRL-owskich, parti¹, poza któr¹ nie ma niczego
godnego uwagi. W obecnych czasach nie mo¿e oczywi�cie Donald Tusk
�niæ o monopolu instytucjonalnym. Dysponuj¹c jednak poparciem wszyst-
kich � poza niszow¹ Trwam � telewizji, panuj¹cych nad emocjami milio-
nów wyborców, mo¿e kusiæ siê, i w³a�nie to robi, o monopol na miano
�powa¿nej, rozs¹dnej si³y politycznej�, poza któr¹ znajduj¹ siê jedynie
skrajno�ci.

Aby osi¹gn¹æ pozycjê partii jedynej, musi dokonaæ PO rzeczy karko³om-
nej � zagarn¹æ lewicê, nie trac¹c umiarkowanej centroprawicy, wedle
zasady � wszystko furda, kto jest za �modernizacj¹�, ten musi byæ z nami,
bo tylko my �modernizujemy�. Ugrupowanie bêd¹ce piramid¹ interesow-
no�ci i podleg³o�ci samo z siebie rozwin¹æ siê nie mo¿e � po prostu nic
siê w nim nie urodzi, nikt nowy nie przebije. Dlatego jedyna mo¿liwo�æ

6. Przyspieszymy budowê stadionów na Euro 2012 � przep³acili, s¹
usterki i nie skoñcz¹ w planowanych terminach

7. Szybko wype³nimy nasz¹ misjê w Iraku � za poprzednich dwóch
rz¹dów wycofano 2/3 ¿o³nierzy, wiêc to by³o tylko dope³nienie for-
malno�ci

8. Sprawimy, ¿e Polacy z emigracji bêd¹ chcieli wracaæ do polski i
inwestowaæ � zamiast tego wyje¿d¿aj¹ pracowaæ do Niemiec, a
Donald cieszy siê, ¿e bezrobocie spadnie

9. Podniesiemy poziom edukacji i upowszechnimy internet � na
pocz¹tek chcieli�my podziêkowaæ szefowi Polsatu za medialny
�obiektywizm�; z innej beczki � kilka dni temu w³a�cicielowi Polsatu
przyznano wy³¹czno�æ na negocjacje w sprawie zakupu Polkomtela
(telefonia komórkowa Plus) od Skarbu Pañstwa; z jeszcze innej becz-
ki � gdzie obiecane laptopy dla m³odzie¿y?

10. Podejmiemy rzeczywist¹ walkê z korupcj¹ � Julia Pitera wy�ledzi³a
dorsza za 8,16 z³

No có¿� To by by³o tyle je�li chodzi o dzia³ania rz¹du. Podsumowuj¹c:
cztery lata kampanii wyborczej. Co ciekawe rz¹d Donalda Tuska ma pro-
blem, bo ju¿ musi korygowaæ zani¿ane prognozy stopy bezrobocia na
koniec 2011 roku z 10,5% na 11%, podczas gdy w maju bezrobocie
wynios³o 12,2%. Obywatele, premier liczy na was � czym prêdzej arbeiten
za Odrê!

Tylko czekaæ, a¿ naiwny elektorat polityki mi³o�ci po wygranych przez
Donalda wyborach zbaranieje przejrzawszy wreszcie na oczy � niestety
dopiero, gdy skoñczy siê wazelina�
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poszerzenia to kupowanie znanych twarzy z ró¿nych stron. Gwiazdy przed-
wyborczej konwencji to dopiero pocz¹tek. Niebawem przyjdzie pora na
�bezpartyjne autorytety�, na celebrytów, na osoby kojarzone z konkretny-
mi pozytywnymi dokonaniami w ró¿nych dziedzinach. W ostatnim rzucie
przed wyborami siêgnie zapewne Platforma po rozczarowanych cz³on-
ków PSL, spektakularnie wypowiadaj¹c w ten sposób koalicjê rz¹dow¹.
Nie chcê nikogo obraziæ insynuacj¹, ¿e jest gotowe pój�æ drog¹ by³ej
szefowej kampanii wyborczej Jaros³awa Kaczyñskiego, ale my�lê, ¿e wer-
bownicy Tuska uderz¹ w najbli¿szym czasie (je�li jeszcze tego nie zrobili)
do Henryki Krzywonos, Magdaleny �rody lub kogo� z jej krêgu oraz osób,
które kojarz¹ siê z PRL czy to z racji dokonañ � na przyk³ad do profesora
Bo¿yka � czy po prostu z racji nazwiska, jak profesor Gierek czy znana z
pism �glamour� córka genera³a Jaruzelskiego.

Polska postpolityczno�æ
Je�li marketing partii wydaje siê nam dzisiaj szyty zbyt grubymi niæmi,
je�li uznajemy, ¿e w³adzy raczej zaszkodzi, a nie pomo¿e podkupienie
ciep³¹ posadk¹ Ar³ukowicza, który zaledwie kilka miesiêcy temu gromi³
nadu¿ywanie przez Tuska w³adzy jako gwiazdor komisji �ledczej, albo
demonstracyjna niewierno�æ Kluzik-Rostkowskiej, która trzy dni przed
transferem obra¿a³a siê przed kamer¹, ¿e spekulacje o przej�ciu do Plat-
formy godz¹ w jej honor � to dlatego, ¿e nie pamiêtamy, i¿ stratedzy partii
pracuj¹ dzi� na wielkich liczbach. W wyborach bierze zwykle udzia³ oko³o
12�14 mln Polaków. Z tego tylko milion � a wed³ug najbardziej optymi-
stycznych szacunków pó³tora miliona � czyta gazety. Nawet je�li uznaæ,
¿e po³owa tej liczby ze zdobywanej w ten sposób wiedzy wyci¹ga wnioski
krytyczne wobec w³adzy, pozostaj¹ oni grup¹, na której zlekcewa¿enie
mo¿e sobie w³adza spokojnie pozwoliæ. Gra idzie o tych, którzy naci¹gan¹
telewizyjn¹ propagandê przyjm¹ za dobr¹ monetê.

Ci za� nie s¹ tak wyæwiczeni w szukaniu sprzeczno�ci. Nie my�l¹ w kate-
goriach lewica � prawica, wiêc nie razi ich, ¿e partia stara siê byæ jednocze-
�nie lewicowa i prawicowa. Przywykli do dwoistego stosunku do Ko�cio-
³a, ³¹cz¹cego pierwiastki ba³wochwalstwa z ludowym antyklerykalizmem
p³yn¹cym g³ównie z zawi�ci � wiêc nie razi ich, gdy przywódca na jednym
oddechu pod³¹cza siê do Jana Paw³a II i zapowiada, ¿e �nie bêdzie klêkaæ
przed ksiê¿mi�. Tak przynajmniej zak³ada Tusk.

O ostatecznym kszta³cie  polskiej sceny politycznej decyduje fakt, ¿e ta
sytuacja generalnie odpowiada liderowi opozycji. Tusk, po raz kolejny, z
pewnym opó�nieniem do³¹cza swoje do podzia³u kreowanego przez jego
przeciwnika. PO i PiS wchodz¹ jakby w rolê PZPR i �Solidarno�ci� w latach
80. Tusk jest przekonany, ¿e masy w nosie maj¹ Smoleñsk, honor i ojczy-
znê oraz inne ¿oliborskie, inteligenckie fanaberie, chc¹ przede wszystkim
wypiæ, zagry�æ i siê zabawiæ. Kaczyñski z kolei wierzy, ¿e naród prêdzej czy
pó�niej idzie za swoimi patriotycznymi elitami, a przeciwko partii ³¹cz¹ siê
dwie potê¿ne si³y � nieuchronne za³amanie opartej na kredytach kon-
sumpcji oraz podeptanie narodowej godno�ci.

Nie s¹ to wcale przewidywania tak sprzeczne, jak siê mo¿e wydawaæ. Po
prostu Tusk dzia³a w perspektywie wygrania najbli¿szych wyborów, a
jaki� czas potem odskoku do polityki miêdzynarodowej. Kaczyñski uk³a-
da w tej chwili plany w d³u¿szej perspektywie czasowej.

Rafa³ Ziemkiewicz
�Uwa¿am Rze�

Ka¿dy mo¿e
byæ Ma³yszem

Kolejny triumf walki z kibolstwem. Nastolatek, który na murze dosadnie
zasugerowa³ powszechn¹ konieczno�æ odbywania stosunków seksual-
nych z cz³onkami gabinetu Donalda Tuska, a potem sam z siebie zamalo-
wa³ ten napis, przyzna³ siê i podda³ karze, zosta³ skazany na dziesiêæ
miesiêcy wiêzienia w zawieszeniu na trzy lata. Frajer. Móg³ powiedzieæ, ¿e
chodzi o poprzedni rz¹d. Dosta³by Paszport �Polityki�, a w jego obronie
stawa³by sam Stefan Bratkowski.
Ka¿dy, kto choæ trochê pozna³ polsk¹ politykê, wie, a szczególnie wiedz¹

o tym ci, którzy od tej polityki b³yskawicznie uciekli, ¿e najfajniejsze i
najbardziej ideowe zawsze s¹ m³odzie¿ówki partyjne. Ta ideowo�æ dys-
kretnie ukryta pod krawatem i ¿elem we w³osach to nasza przysz³o�æ. Nic
dziwnego, ¿e o m³odzie¿ walczy³y w zesz³ym tygodniu i PiS, i PO najnow-
szymi hitami muzycznymi. PiS z tej okazji zaprezentowa³ piosenkê �We
Will Rock You�, która powsta³a 34 lata temu, a du¿o bardziej postêpowa
Platforma pu�ci³a utwór �Jump� napisany 27 lat temu. � 40-letnia m³o-
dzie¿ � kpi³ w latach 80. zespó³ Dezerter, pisz¹c o PRL-owskich m³odzie-
¿owcach. Jak widaæ, nie by³o tak �le, nasi wspó³cze�ni m³odzie¿owcy s¹
po piêædziesi¹tce.

A�ka w sobotê na 100 proc. nie przejdzie, to by³by rekord �wiata w obcia-
chu� � przekonywa³ pisz¹cego te s³owa jeden z polityków PJN w przed-
dzieñ przej�cia Joanny Kluzik-Rostkowskiej do PO. Jak widaæ, ka¿dy z nas
ma co� w sobie z Ma³ysza, a ka¿dy rekord jest do pobicia.

Pobito tak¿e rekordy tolerancji. �Asiu, ¿yczymy ci wszystkiego dobrego,
szkoda, ¿e z nami nie wytrwa³a�, ale mamy nadziejê, ¿e bêdziesz siê reali-
zowaæ na nowej drodze ¿ycia� � tak w skrócie wygl¹da³y reakcje polity-
ków PJN na odej�cie Kluzik-Rostkowskiej. Nakazano nam, owszem, nad-
stawiaæ drugi policzek, ale jak bij¹ w pierwszy policzek, a nie wtedy, gdy
kopi¹ w krocze.

Seniorzy, osoby niepe³nosprawne i dzieci � to maj¹ byæ priorytety mini-
stra Ar³ukowicza. Jak deklaruje, jego bud¿et to �milion pomys³ów i sze-
�ciu wspó³pracowników�. Trzeba przyznaæ, ¿e Ar³ukowicz jest idealn¹
osob¹ na swoje stanowisko: ma w sobie co� z seniora, je�li chodzi o
rysuj¹c¹ siê perspektywê polityczn¹, i co� z dziecka, je�li chodzi o naiw-
no�æ, trzeci¹ kategoriê pomiñmy, bo wielu niepe³nosprawnych w przeci-
wieñstwie do pana pos³a potrafi byæ bardzo skutecznymi.

Wiktor �wietlik
�Uwa¿am Rze�

Pod�wiadomi
najemnicy

Mieszkamy w tym samym kraju, rozmawiamy w tym samym jêzyku, a
mimo to mamy powa¿ne problemy z porozumiewaniem siê w wielu spra-
wach, nie tylko w pracy, bywa ¿e rodziny s¹ sk³ócone miêdzy sob¹.
Dlaczego tak siê dzieje? Co jest tego przyczyn¹, ¿e z najdrobniejszej
nieraz b³ahostki potrafimy zbudowaæ miêdzy sob¹ mur, który rujnuje
wszystko, ³¹cznie z wiêzami rodzinnymi. Nie s³uchamy siê nawzajem, nie
chcemy prawdy i czêsto nie poszukujemy prawdy. Coraz czê�ciej w na-
szym ¿yciu k³amstwo i zysk maj¹ byæ lekiem na wszystko. Widaæ wyra�-
nie, ¿e ta droga na d³u¿sz¹ metê prowadzi nas na przys³owiowe manow-
ce.

Przed poprzednimi wyborami parlamentarnymi przez medialny zgie³k i
k³amstwo, wiêkszo�æ spo³eczeñstwa uwierzy³a, ¿e dla naszego kraju rz¹-
dy (pseudo)libera³ów bêd¹ wybawieniem mimo, ¿e liberalny kierunek
polityczny nigdzie poza Polsk¹ nie rz¹dzi i d³ugo rz¹dziæ nie bêdzie. Dzi-
siaj jakby�my dostali amnezji i narzekamy, ¿e �le, ¿e ciê¿ko, ¿e brak pracy
� na w³asne ¿yczenie stali�my siê zak³adnikami w³asnego ¿ycia.

A co dzieje siê w zak³adach pracy? KGHM nie jest tutaj wyj¹tkiem. Ilu¿
fa³szywych proroków dzia³a pod szyldem zwi¹zków do³owych (nie mó-
wiê o normalnych cz³onkach, którzy chc¹ uczciwie pracowaæ) i wykorzy-
stywani s¹ do ró¿nego rodzaju dora�nych dzia³añ politycznych i rozgry-
wek pracodawcy. Mam nadziejê, ¿e osobom, które przynale¿¹ do zwi¹z-
ków do³owych i akceptuj¹ dzia³ania wspomnianych zwi¹zkowców, za-
cznie przeszkadzaæ, ¿e ich przywódcy maj¹ procesy karne za ró¿nego
rodzaju malwersacje, inni zadowalaj¹ siê osobistymi korzy�ciami - tak
spirala k³amstwa i ob³udy siê krêci. Wygl¹da to tak, jak w tym rosyjskim
dowcipie �Spirt gdie? prodali. A diengi gdzie? Propili!�. Mam nadziejê, ¿e
przyjdzie czas na refleksjê i opamiêtanie - naiwno�æ ma te¿ ponoæ swoje
granice�

Górnik z ZG �Lubin�


