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17 tys. z³ brutto za wykup deputatu wêglowego po przej-
�ciu na emeryturê, to za ma³o

Referendalna
marchewka na kiju

�Operacja wykupu prawa do emeryckiego deputatu musi mieæ cha-
rakter biznesowy. Trzeba wykazaæ, ¿e wykupuj¹c  to prawo dzisiaj,
nasza spó³ka realnie zaoszczêdzi koszty w przysz³o�ci. Przy kwocie
wykupu na poziomie 60 tys. z³, operacja ca³kowicie traci sens bizne-
sowy� � to odpowied� Prezesa Herberta Wirtha na list z pytaniami od
przewodnicz¹cego Józefa Czyczerskiego. Innymi s³owy Prezes chce
powiedzieæ: wiemy, ¿e tyle powinna dostaæ za³oga, ale my chcemy na
was zaoszczêdziæ, dlatego proponujemy ponad trzy razy mniej. Od kil-
ku lat nie mo¿emy doczekaæ siê podwy¿szenia stawek zaszeregowa-
nia o 300 z³, teraz próbuj¹ zaoszczêdziæ na nas wykupuj¹c prawo do
�emeryckiego� ekwiwalentu za deputat wêglowy.

Pracodawca przyznaje w li�cie, i¿ pracownik zarobi nie 17 tys. z³, lecz ok.
11 tys. z³. Czy to aby na pewno s¹ pieni¹dze warte rezygnacji z deputatu
wêglowego na emeryturze? Dwa tysi¹ce z³otych ka¿dego roku (np. na
wakacje) piechot¹ nie chodzi� �Solidarno�æ� stoi na stanowisku, i¿ nie
warto rezygnowaæ z tego przywileju. Nie mo¿na zapomnieæ, i¿ warto�æ
ekwiwalentu za deputat wêglowy ro�nie z roku na rok. W ci¹gu ostatnich
10 lat zwiêkszy³a siê o 85% i wszystko wskazuje na to, i¿ nadal bêdzie
wzrastaæ. Sama ró¿nica powsta³a z wzrostu warto�ci ekwiwalentu na prze-
strzeni lat, bêdzie wiêksza ni¿ 17 tys. z³ proponowane przez Zarz¹d.

Referendum bêdzie wa¿ne, je�li co najmniej po³owa za³ogi opowie siê za
wykupem deputatu � innymi s³owy oko³o 9250 g³osów na �tak�. Pieni¹-
dze zosta³yby wyp³acone w przysz³ym roku na koniec ka¿dego kwarta³u.
W pierwszej kolejno�ci emerytom i rencistom, a nastêpnie pracownikom
zaczynaj¹c od tych z najd³u¿szym sta¿em. Wi¹za³oby siê to ze zwiêksze-
niem odpisu na Pracowniczy Program Emerytalny z 5% na 6%. Niestety
wykup deputatu oznacza, i¿ nowozatrudnieni nie bêd¹ mieæ prawa ani do
ekwiwalentu, ani do 17 tys. z³ brutto. Nie jest wyja�niona kwestia przeby-
waj¹cych na zasi³ku rehabilitacyjnym i formalnie nie bêd¹cych pracowni-
kami.

Obecne rozwi¹zanie gwarantuje godniejsz¹ emeryturê ni¿ propozycja
Zarz¹du. Jednak¿e decyzja nale¿y do ka¿dego z nas. W dniach 8-9
listopada na referendum  korzystniej bêdzie zag³osowaæ przeciw wy-
kupowi deputatu za wêgiel.

¯eby za³oga mog³a odwo³aæ sympatyków Platformy z Rady
Nadzorczej, niezbêdne jest zebranie nieca³e 3 tys. podpi-
sów

Zbieranie podpisów
na finiszu

Na ostatnim Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy powo-
³ano trzech Panów do Rady Nadzorczej. Ca³a trójka wziê³a udzia³ w
wyborach uzupe³niaj¹cych, w których nie mieli konkurencji. O wiary-
godno�ci wyborów �wiadczy kilkuprocentowa frekwencja i sam wynik.

Podczas, gdy Józef Czyczerski w majowych wyborach zdoby³ 5895,
�zwyciêzca� z wyborów wrze�niowych uzyska³ 666 g³osów. �miesznie
brzmi¹ s³owa z jego ust o byciu reprezentantem za³ogi podczas, gdy
zdoby³ prawie dziewiêciokrotnie mniej g³osów od Józefa Czyczerskie-
go i 180 g³osów mniej w porównaniu do w³asnego wyniku z majowych
wyborów.

Podpisy praktycznie zosta³y ju¿ zebrane, jednak¿e trzeba dope³niæ formal-
no�ci. Gdy uruchomiona zostanie procedura odwo³ania, za³oga ponow-
nie bêdzie mog³a pokazaæ kto ma ich reprezentowaæ w Radzie Nadzor-
czej. Zarz¹d bêdzie mia³ ciê¿ki orzech do zgryzienia. I to nie jeden. Józef
Czyczerski razem z pozosta³ymi dwoma przedstawicielami za³ogi z wybo-
rów majowych, pozwali do s¹du KGHM. Argumentuj¹ swój pozew cho-
cia¿by tym, i¿ Zwyczajne Walne Zgromadzenie uzna³o wynik majowych
wyborów za wa¿ny. Dodatkowo nie uniewa¿niono majowych wyborów,
przed zorganizowaniem nowych we wrze�niu, tzw. uzupe³niaj¹cych.

D¹¿ymy do tego, aby ta farsa jak najszybciej znalaz³a swój koniec. Nie
mo¿e byæ tak, ¿e byli dyrektorzy, a obecnie pracownicy umys³owi na naj-
wy¿szych stanowiskach, bêd¹ reprezentowaæ w Radzie Nadzorczej gór-
ników, hutników i przeróbkarzy, którzy stanowi¹ dominuj¹c¹ wiêkszo�æ
za³ogi. Sympatykom Platformy Obywatelskiej ju¿ dziêkujemy. Pokazali,
¿e mo¿na siêgn¹æ ni¿ej ni¿ dno. Trzeba przyznaæ, ¿e gar�æ srebrników (w
postaci wynagrodzenia za zasiadanie w radzie) potrafi przekonaæ niejed-
nego Judasza do wyzbycia siê godno�ci i honoru.

Spó³ka telekomunikacyjna wchodz¹ca w sk³ad grupy kapi-
ta³owej KGHM zosta³a sprzedana za nieca³y miliard z³o-
tych

Dialog sprzedany
Utworzenie spó³ki telekomunikacyjnej Dialog mia³o byæ dywersyfikacj¹
dochodów na gorsze czasy. KGHM osi¹ga najwy¿sze zyski w historii,
podczas gdy pozbyto siê wszystkich aktywów telekomunikacyjnych
(wcze�niej sprzedano Polkomtel, w³a�ciciela sieci komórkowej �Plus�).
Czy t³umaczenia, i¿ niezbêdne s¹ fundusze na inwestycje w KGHM, to
nie zwyczajne pustos³owie?

Z naszych informacji wynika, i¿ w Dialog zainwestowano 3 miliardy z³o-
tych, podczas gdy sprzedano go zaledwie za nieca³y 1 miliard z³otych.
Je�li ta informacja jest prawdziwa, to mieliby�my jeszcze wiêkszy niewy-
pa³ inwestycyjny, ni¿ sprzeda¿ 10% akcji KGHM, gdzie po roku czasu ich
warto�æ wzros³a o ponad miliard z³otych�

Sprzeda¿ aktywów telekomunikacyjnych ograniczy³a bezpieczeñstwo fi-
nansowe KGHM. Wszyscy doskonale pamiêtaj¹, jak cena miedzi by³a wie-
lokrotnie ni¿sza ni¿ obecnie. Dialog i Polkomtel powinny byæ pozostawio-
ne na �czarn¹ godzinê�. Niestety, zamiast tego mamy pseudo prywatyza-
cjê. Z doniesieñ medialnych wynika, i¿ KGHM planuje kupowaæ kolejne
spó³ki od Skarbu Pañstwa. Oznacza to tylko tyle, i¿ w ca³o�ci pieni¹dze za
zakup innych spó³ek nale¿¹cych do Pañstwa, bêd¹ ³ataæ dziurê bud¿e-
tow¹, która w tym roku bêdzie znacznie wiêksza ni¿ w latach ubieg³ych.



Prawda objawiona
w �Kurierze PeBeKa�

Nie od dzisiaj gazeta zak³adowa wzbudza sensacje i zamieszanie w
za³odze, ale ostatnimi czasy zauwa¿yli�my zwiêkszon¹ aktywno�æ z
ich strony. Nie mo¿emy pozostaæ g³usi, a raczej udawaæ, ¿e nie widzi-
my co wypisuje siê na ³amach Kuriera.

W sierpniowym numerze miesiêcznika � Kurier PeBeKa� 47/2011, ukaza³
siê artyku³ �Zgrzyt� autorstwa nieznanego, w którym redakcja zarzuca
organizacjom zwi¹zkowym �negatywne zaopiniowanie kandydatur zakwa-
lifikowanych przez Pana Prezesa do odznaczeñ�. Wyrwane jedno s³owo z
kontekstu ca³ego pisma, jakie organizacje zwi¹zkowe w dniu 17 sierpnia
br. przekaza³y Panu Prezesowi, z którego jasno wynika³o, ¿e naszej odpo-
wiedzi nie mo¿e byæ z powodu braku podstawowych informacji, jak cho-
cia¿by takich ile wniosków i dlaczego zosta³o odrzuconych. Oczywi�cie
autor lub autorka artyku³u nie chcia³(a) zwróciæ na to uwagi. Taki styl
informacji uprawia³ i by³ z tego s³ynny w latach stanu wojennego rzecznik
rz¹du PRL Jerzy Urban. Ale sk¹d u osób, które w okresie stanu wojenne-
go dopiero raczkowa³y lub jeszcze ich nie by³o na �wiecie takie zdolno-
�ci? Wiêc zgrzyt jest i ludzie to podkre�laj¹. Jak to jest mo¿liwe, ¿e osoby,
które ledwie przepracowa³y dekadê w PeBeKa, a ju¿ tak siê zas³u¿y³y? Ale
o to nale¿y pytaæ Pana Prezesa, on wie najlepiej i zatwierdza wszystko
sam!

Komunikat Rady Pracowników
W zwi¹zku z artyku³em �Zmiana regulaminu zgodna z przepisami� (Ku-
rier PeBeKa Numer 47/2011r.) Rada Pracowników wyra¿a zdziwienie i
zaniepokojenie postaw¹ redakcji Kuriera.
Informatory ogólnie dostêpne dla szerokiego krêgu odbiorców, takie jak
strona internetowa, gazetka zak³adowa powinny przedstawiaæ najistot-
niejsze informacje z zak³adu oraz robiæ to rzetelnie. Na pierwszej stronie
ostatniego Kuriera, jako najistotniejsz¹ informacjê zamieszczono artyku³,
z którego wynika³oby, ¿e Rada przekracza swoje uprawnienia, sieje nie-
pokój i wysuwa nieuzasadnione roszczenia.

Rada pragnie poinformowaæ, ¿e podjête przez ni¹ dzia³ania by³y zgodne z
Ustaw¹ z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przepro-
wadzania z nimi konsultacji. Rada nigdy nie uzurpowa³a sobie prawa do
kontroli pracodawcy, a jedynie zgodnie z ide¹ w/w Ustawy chce przekazy-
waæ swój pogl¹d na sprawy istotne dla jej zak³adu pracy. Aby dosz³o do
wymiany pogl¹dów pomiêdzy Zarz¹dem firmy, a demokratycznie wybra-
nym przedstawicielstwem za³ogi � Rad¹ Pracowników � niezbêdne jest,
aby Rada otrzymywa³a od Zarz¹du informacje przynajmniej w zakresie
wyszczególnionym w art.13 w/w Ustawy.
Niesmacznym wydaje siê taki sposób pouczania Rady, jak prezentowany
we wspomnianym artykule. Nie jeste�my wrogiem w³asnej firmy. Nasz
wieloletni sta¿ w firmie upowa¿nia nas do prezentowania w³asnego po-
gl¹du na sprawy istotne dla naszej spó³ki. Szkoda tylko, ¿e pracodawca
nie chce s³yszeæ naszego g³osu, chocia¿ Ustawa wyra�nie mówi o potrze-
bie konsultacji zamierzonych dzia³añ przez przedsiêbiorcê z Rad¹ Pra-
cowników. Chcieliby�my byæ przekonani, ¿e dzia³ania podejmowane przez
Zarz¹d s¹ jak najbardziej s³uszne, d¹¿¹ do poprawy dzia³ania firmy oraz
wzrostu jej warto�ci.

Wobec powy¿szego krzywdz¹cy jest dla Rady Pracowników zarzut pra-
codawcy o próbie pozyskania nienale¿nych jej uprawnieñ, czy podburza-
niu pracowników. Udzielenie rzetelnej informacji Radzie Pracowników
powinno byæ nadrzêdnym celem pracodawcy i zapewni³oby prawid³ow¹
pracê Rady. Stoimy na stanowisku, ¿e tylko dialog i zrozumienie przez
pracodawcê zadañ Rady zaowocuje prawid³ow¹ wspó³prac¹ oraz zapew-
ni dobre imiê naszego Przedsiêbiorstwa.

Skierowano ankietê do pracowników w sprawie pakietu
�wiadczeñ medycznych

�Dialog� Pracodawcy
z Za³og¹ PeBeKa

Dokument skierowany do pracowników ju¿ w tytule zawiera wyrazy:

STANOWISKO
Prezydium Komisji Krajowej

NSZZ �Solidarno�æ�
W 27. rocznicê �mierci b³ogos³awionego ks. Jerzego Popie³uszki Prezy-
dium Komisji Krajowej NSZZ Solidarno�æ oddaje ho³d mêczennikowi za
wiarê, bestialsko zamordowanemu przez S³u¿bê Bezpieczeñstwa.
Ks. Jerzy, niezapomniany kapelan Solidarno�ci, do koñca pozosta³ wier-
ny ewangelicznemu wezwaniu, aby z³o dobrem zwyciê¿aæ. By³ niez³om-
nym orêdownikiem umi³owania wolno�ci oraz szacunku dla cz³owieka
pracy � warto�ci, z których zrodzi³ siê Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek
Zawodowy �Solidarno�æ�.
Czcz¹c w zadumie pamiêæ b³ogos³awionego ks. Jerzego, nie mo¿emy
pozostaæ obojêtni wobec brutalnego zamachu na warto�ci, które ca³e ¿ycie
wyznawa³ i za które zgin¹³. NSZZ �Solidarno�æ� nigdy nie zaakceptuje
ataku na Krzy¿, zarówno w Sejmie, jak i w polskim ¿yciu publicznym.
Krzy¿ to symbol polsko�ci, ale równie¿ przynale¿no�ci naszego kraju do
�wiata chrze�cijañstwa i krêgu kultury europejskiej. To znak, w obronie
którego wielu Polaków po�wiêci³o wolno�æ, a czêsto i ¿ycie. Pod Krzy¿em
schronienie znajdowa³a demokratyczna opozycja lat 80. Dzi� wszyscy �
równie¿ wrogowie Krzy¿a � korzystaj¹ z wywalczonych wówczas praw i
wolno�ci.
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ �Solidarno�æ� wzywa wszystkie ugru-
powania do obrony warto�ci, którymi kierowa³ siê b³ogos³awiony ks. Je-
rzy Popie³uszko, do obrony Krzy¿a w polskim ¿yciu publicznym. W 27 lat
po mêczeñskiej �mierci kapelana �Solidarno�ci� jeste�my Mu to winni.

dialog i ankieta, które nie maj¹ nic wspólnego ze znaczeniem przypi-
sanym tym s³owom. Informacje zawarte w ankiecie okre�lane, jako
wa¿ne, budz¹ wiele w¹tpliwo�ci, ale nie pozostawiono pracownikom
mo¿liwo�ci wypowiedzenia siê lub zadania pytañ (ankieta nie ma au-
tora) i tak wygl¹da dialog pracodawcy z pracownikami.

Uwagi do tre�ci �Ankiety...� dotycz¹ przede wszystkim zapisu pkt. 1 z
którego wynika, i¿ pracodawca dokona³ wyboru Oferenta �wiadczeñ
medycznych (brak wcze�niejszych komunikatów o dokonanym wybo-
rze), a mianowicie Miedziowego Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie. Na-
stêpnie wyra¿enia w pkt. 2 �obecnych pracowników� � ma³o precyzyjne
okre�lenie. W pkt. 4 zapis, i¿ istnieje mo¿liwo�æ rozszerzenia pakietu na
wspó³ma³¿onków �obecnych pracowników� � jest w swej istocie kolej-
nym pustym zapisem, który nie precyzuje kto ponosi koszty i w jakim
zakresie. Umieszczenie w pkt. 5 zapisu dotycz¹cego wp³ywu zakupu pa-
kietu medycznego na obni¿enie poziomu wska�nika wzrostu wynagro-
dzeñ � jest �mieszne i rodzi pytanie czemu ma s³u¿yæ, ale to pytanie nale-
¿y skierowaæ do autora �Ankiety�.

Ankieta koñczy siê zapisem �Czy Pan/Pani (sk¹d w tej bezimiennej an-
kiecie znalaz³y siê nagle Pan/Pani) jest zainteresowana...�, nale¿y za-
kre�liæ w³a�ciw¹ odpowied� i, co jest najwiêkszym hitem tej �Ankie-
ty...�, a mianowicie z³o¿yæ swój podpis.

Czytaj¹c takie dokumenty, zadaæ nale¿y pytanie, czy o tak¹ szeroko rozu-
mian¹ jako�æ chodzi³o nam wszystkim? Na taki dialog pracodawcy z za-
³og¹ (ankietê) odpowied� winna byæ tylko jedna � DO KOSZA!!!

Oburzenie budzi niepodpisywanie Komunikatów Pracowniczych (szum-
na nazwa, przerost formy), które trafiaj¹ do pracowników. Czy¿by autorzy
lub autor obawia³ siê odpowiedzialno�ci za s³owo pisane? A mo¿e twórca
jest spoza PeBeKa? Wówczas istnieje pewne usprawiedliwienie, ale czy
na pewno chcemy usprawiedliwiaæ bylejako�æ?

Jak wygrywaæ w III RP
W wyborach samorz¹dowych 2010 r. pojawi³a siê ogromna liczba g³o-
sów niewa¿nych � �rednio ponad 12 proc. w kraju. Nikt wówczas nie
zaj¹³ siê t¹ spraw¹.

Jaki� czas temu portal wPolityce.pl opublikowa³ niezwykle ciekawy mate-
ria³. Prof. Przemys³aw �leszyñski zbada³ rozk³ad g³osów niewa¿nych w
wyborach do sejmików. Wyniki s¹ zdumiewaj¹ce.



Opad³ wyborczy py³
Z doniesieñ zachodniej prasy wynika, ¿e Platforma Obywatelska od-
nios³a bezprecedensowe zwyciêstwo. Lewicowy �New York Times�
cieszy siê zwyciêstwem Janusza Palikota, podkre�la z rado�ci¹, i¿ to
oznacza, ¿e Polska wcale nie jest taka katolicka i konserwatywna. Tro-
chê ³agodniej, ale w podobny sposób, pisze o tym �Economist� �
triumf PO i Ruchu Palikota oznacza, ¿e Polska jest �bardziej interesu-
j¹ca� ni¿ obowi¹zuj¹cy stereotyp o polskiej tradycji i wierze. Ten tygo-
dnik od dawna kibicuje PO, na co wielki wp³yw ma przyja�ñ redakto-
rów z ministrem spraw zagranicznych Rados³awem Sikorskim. Inne
pisma podawa³y wie�ci w podobny sposób.

Zwolennicy opcji lewicowej, liberalnej i libertyñskiej rzeczywi�cie mieli
siê z czego cieszyæ 9 pa�dziernika. Liberalna i euroentuzjastyczna PO
pobi³a populistyczne i konserwatywne PiS. Po raz pierwszy w historii
Polski po 1989 r. partia rz¹dz¹ca wygra³a wybory. Do tej pory regu³¹
by³y rz¹dy przez jeden cykl wyborczy, potem nastêpowa³a przewidy-
walna pora¿ka u urn. Dlatego te¿ zwyciêstwo PO jest bezprecedenso-
we nie tylko w Polsce, ale w ca³ym bloku postsowieckim, rozumia-
nym nie tylko jako by³e zniewolone republiki ZSSR, ale równie¿ daw-
ne kolonie Kremla w Europie �rodkowej i Wschodniej.

Has³o �wywaliæ ³ajdaków� ziszcza³o siê w praktyce we wszystkich in-
nych krajach postsowieckich od czasu uzyskania relatywnej niezale¿-
no�ci. Dlatego postkomunistyczni wyborcy cyklicznie karali swoich
wybranych przedstawicieli. Zak³ada siê, ¿e naród jest generalnie bez-
bronny wobec cynicznych i kleptokratycznych elit postkomunistycz-
nych � jedyne, co ludzie mog¹ zrobiæ, to przeciw nim zag³osowaæ.
Teraz Polacy przerwali przewidywalnie monotonny rytua³. Czy znaczy
to, ¿e w koñcu usatysfakcjonowa³ ich liberalny rz¹d PO? Nic podob-
nego. Polski elektorat po prostu doszlusowa³ do wiod¹cych demo-
kracji Europy Zachodniej.

W �starej Europie� ludzie s¹ ca³kowicie wyalienowani od eurokratycz-
nych elit, które rz¹dz¹ i decyduj¹ ponad ich g³owami. Elity s¹ skorum-
powane i w³a�ciwie trudne do rozró¿nienia. W³adzê sprawuj¹ rotacyj-
nie, wymieniaj¹c siê pod p³aszczykiem rozmaitych partii: liberalnych,
socjalistycznych czy chrze�cijañsko-demokratycznych. W³a�ciwie nikt
spoza uk³adu nie mo¿e prze³amaæ magicznego krêgu. To jest w³a�nie
gwarancj¹ stabilno�ci w Unii Europejskiej. Ale jest to równie¿ powód
rosn¹cych zastêpów cyników w�ród wyborców. Dlatego wielu ludzi
nie g³osuje. W krajach Europy Zachodniej poziom uczestnictwa w wy-
borach wykazuje sta³¹ tendencjê spadkow¹. Podobne zjawisko ma
miejsce i w Polsce. Mniej ni¿ 49 proc. wyborców bra³o udzia³ w ostat-
niej przygodzie z demokracj¹. Wiêkszo�æ nie pofatygowa³a siê na g³o-
sowanie. Niektórzy dlatego, ¿e maj¹ uraz do sytuacji, w której nast¹-
pi³a polaryzacja sceny politycznej i jej monopolizacja przez PO i PiS.
Jednak wielu ludzi nie g³osowa³o dlatego, ¿e obecny system jawi im
siê jako permanentnie zamkniêty na jakiekolwiek próby prawdziwych
zmian.

W koñcu od 1989 r. nie by³o ani dekomunizacji, ani restytucji mienia.
Komuni�ci nie zap³acili za swoje zbrodnie. Byli agenci tajnej policji nie
dostali nawet klapsa za karê. W wiêkszo�ci wypadków ofiary re¿imu
totalitarnego nie uzyska³y jakiejkolwiek rekompensaty za swoje cier-
pienia. Kraj jest sparali¿owany biurokracj¹ i nadmiernym opodatko-
waniem. Urzêdowa korupcja, nepotyzm oraz brak przejrzysto�ci in-
stytucjonalnej powa¿nie podcinaj¹ przedsiêbiorczo�æ i handel.

W rezultacie tego powszechna percepcja jest taka, ¿e w³a�ciwie nic
powa¿nego nie zmieni³o siê od 1989 r. Postkomunizm to komunizm
przetransformowany w rzekomo demokratyczn¹ formê z pseudowol-
norynkowymi szatami kapitalizmu kolesiów. Byæ mo¿e wszystko siê

Prof. �leszyñski wykry³, ¿e liczba g³osów niewa¿nych �ci�le zale¿y od
województwa. Przoduje w tym mazowieckie, gdzie by³o ich kilkakrotnie
wiêcej ni¿ w s¹siednich województwach! Jak to mo¿liwe? Co sprawia, ¿e
w jakim� powiecie, a by³o takich wiele, g³osów niewa¿nych jest a¿ 30
proc., a w s¹siednim 0 proc.? Dlaczego od 1998 r. g³osów uniewa¿nio-
nych przybywa? Na mapie wygl¹da to, jak zaraza rozlewaj¹ca siê po kraju
� z Mazowsza g³ównie na zachód.

Gdy siêgniemy do cyfr pokazuj¹cych wyniki g³osowañ po 1989 r., odkry-
jemy kolejne zadziwiaj¹ce zjawiska. W niedzielnych wyborach g³osów
niewa¿nych by³o 5 proc. Niby niewiele, ale to o 100 proc. wiêcej ni¿ 4 lata
temu! A je�li zastanowiæ siê nad tym, jak dzia³a nasz system polityczny, to
czêsto nawet parê procent g³osów mo¿e decydowaæ o przejêciu w³adzy.
Bo przecie¿ te parê procent przek³ada siê na kilkana�cie mandatów posel-
skich, a o utworzeniu rz¹du mo¿e decydowaæ nawet kilka mandatów. Na
przyk³ad teraz koalicja PO-PSL ma raptem 5 g³osów przewagi nad opo-
zycj¹.

Gdy si³y poszczególnych partii s¹ wyrównane, wystarczy zmanipulowaæ
wyniki w ma³ej czê�ci �pewnych� komisji, aby przechyliæ szalê zwyciê-
stwa. Czy do tego dosz³o w tych i poprzednich wyborach? Wskazuje na to
wiele poszlak.

G³osów niewa¿nych z powodu liczby krzy¿yków w wyborach 2010 r. do
sejmików wojewódzkich by³o prawie pó³ miliona. Tyle samo by³o ich w
wyborach do rad powiatów. Tyle ¿e w pierwszym wypadku by³o jeszcze
1,3 miliona pustych kartek, a w drugim by³o ich a¿ cztery razy mniej.
Natomiast liczba �wielokrzy¿ykowych� kart okazuje siê sta³a w ró¿nych
wyborach, a to mo¿e wskazywaæ na zorganizowan¹ manipulacjê w nie-
których komisjach. Jej skala, jak wynika z tych danych, to prawdopodob-
nie od 100 do 200 tys. g³osów. A to przek³ada siê na wybór 3 do 6 po-
s³ów. To z kolei jest w stanie zawa¿yæ ju¿ na sile poszczególnych partii, bo
przecie¿ sze�æ mandatów odjêtych PO i dodanych PiS-owi oznacza³oby
zmniejszenie dystansu miêdzy nimi o 12 pos³ów.

Co wiêcej, gdyby Platforma mia³a teraz 6 miejsc w Sejmie mniej, nie
mog³aby utworzyæ rz¹du z samym PSL-em! Sytuacja polityczna by³aby
wiêc dla niej du¿o trudniejsza.

Czy trudno dokonaæ fa³szerstw na tak¹ skalê? Obwodowych Komisji
Wyborczych jest 26 tys. Za³ó¿my, ¿e uda³o siê nam obsadziæ tylko jedn¹
na 26. Wystarczy teraz w tym tysi¹cu komisji uniewa¿niæ po 100 kart, a
odbierzemy przeciwnikowi 100 tys. g³osów i kilka mandatów.

Na mapie zwraca uwagê to, ¿e w miastach prawie nie ma g³osów niewa¿-
nych. To logiczne. Na wsi wójtowi stosunkowo ³atwo jest obsadziæ komi-
sjê swoimi lud�mi, natomiast w mie�cie, gdzie s¹ media i struktury in-
nych partii, praktycznie by³oby to niemo¿liwe.

S¹ te¿ inne rodzaje mo¿liwych oszustw: dorzucanie kart do urn (jak w
2010 r. w Brukseli), kupowanie g³osów (jak w Wa³brzychu). A o ilu po-
dobnych wypadkach nigdy siê nie dowiemy?

Gazeta Polska Codziennie
www.tnij.org/glosy_niewazne (mapa)

Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� przy O/ZG
�Rudna� og³asza rozpoczêcie �wi¹tecznej akcji chary-
tatywnej

Podziel siê posi³kiem
z potrzebuj¹cymi

Zanim siê obejrzyjmy nadejd¹ �wiêta Bo¿ego Narodzenia i zasi¹dziemy
do wigilijnego sto³u w poczuciu dobrze spe³nionego obowi¹zku, ¿e dziêki
naszej ofiarno�ci inni te¿ �wiêtuj¹.

Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG �Rudna� APELUJE do
cz³onków i sympatyków Solidarno�ci � do wszystkich ludzi dobrej woli
� o przekazywanie w ramach akcji charytatywnej � bonów ¿ywno�cio-
wych.

Bony zostan¹ zamienione na ¿ywno�æ, z której przed �wiêtami Bo¿ego

Narodzenia zostan¹ zrobione paczki ¿ywno�ciowe i przekazane najubo¿-
szym rodzinom z ¿yczeniami �wi¹tecznymi od górników.

Wszystkie osoby dobrej woli, chc¹ce wesprzeæ tak szlachetn¹ akcjê cha-
rytatywn¹ mog¹ przekazaæ czê�æ swoich bonów ¿ywno�ciowych � w
Komisji Zak³adowej NSZZ �Solidarno�æ� ZG �Rudna G³ówna�, maksy-
malnie do 21 grudnia 2011r.

Organizatorzy akcji z góry dziêkuj¹ za wra¿liwo�æ i otwarte serce na
potrzeby ludzi najbardziej potrzebuj¹cych!
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zmieni³o i nic siê nie zmieni³o, jak powiada bard.

Wiêkszo�æ g³osuj¹cych w ostatnich wyborach Polaków nie szuka³o
zmian. Pragn¹ stabilno�ci. Ich nie obchodzi, ¿e rz¹d premiera Donal-
da Tuska ³ama³ obietnice, nie popisa³ siê wiêkszymi osi¹gniêciami
infrastrukturalnymi, osi¹gn¹³ kiepskie wyniki w zarz¹dzaniu krajem,
skupi³ na sobie oskar¿enia o korupcjê oraz w haniebny sposób pod-
da³ Rosji suwerenne prawa pañstwa po tragedii smoleñskiej w kwiet-
niu 2010 r. To nie ma znaczenia. Wyborcy PO chcieliby utrzymaæ u
w³adzy re¿im, który jest najbardziej kompatybilny z innymi ekipami
w³adaj¹cymi w Unii Europejskiej, a szczególnie w Brukseli i Berlinie.
Chc¹ rz¹du, który zbyt wiele nie zreformuje, bo zak³óci³oby to ³agodny
rytm tocz¹cej siê transformacji, która wyposa¿y³a komunistów w nie-
botyczne zapasy pieniêdzy, a tych, którzy ich wsparli i chronili w jasz-
czyki z³ota, wp³ywu i w³adzy politycznej. Ponadto obywatele, którzy
poparli PO, wierz¹, ¿e Polska jest zbyt s³aba, aby zmieniaæ cokolwiek
na scenie miêdzynarodowej, szczególnie w stosunku do Rosji.

To wszystko brzmi jak minimalistyczny program bez polotu i wyobra�ni.
Byæ mo¿e takie podej�cie pomog³oby prze¿yæ w �wietnych warun-
kach miêdzynarodowych, ale nie miêdzy podnosz¹cym g³owê Berli-
nem i rewan¿ystowsk¹ Moskw¹. Polska potrzebuje reform u siebie,
bowiem potrzebuje si³y na zewn¹trz. Kraj zamo¿ny potrafi pokazaæ
sw¹ potêgê w samoobronie. Warszawa musi równie¿ wstaæ z kolan,
aby byæ prawdziwym sojusznikiem Waszyngtonu. Trzeba by³o spra-
wy z komunistami i ich poplecznikami za³atwiæ w latach 1989�1990,
najpó�niej w 1991 r. Wtedy by³ czas nie na si³ê spokoju, a na spokój
si³y. Tego, niestety, nie by³o, zabrak³o wizji, a nieza³atwione sprawy
�limacz¹ siê i bêd¹ siê �limaczyæ a¿ do nastêpnego wielkiego przesi-
lenia. A to mo¿e siê skoñczyæ kolejn¹ utrat¹ pañstwowo�ci. Dlatego
trudno siê dziwiæ, ¿e wiêkszo�æ Amerykanów polskiego pochodzenia
g³osowa³o na PiS, mimo jego wszystkich wad. Identyfikowali siê oni z
obietnicami reform i powrotu do wielko�ci Starego Kraju. W USA PiS
wygra³ 66,5 proc. do 23,8 proc. dla PO. Libertyñski RP wzi¹³ 3,6 proc.,
podczas gdy postkomunistyczne PSL 1,9 proc., a postmarksistow-
sko-leninowski SLD � 1,5 proc.

Ojciec nowoczesnego konserwatyzmu amerykañskiego William F. Buc-
kley Jr. zaproponowa³ kiedy�, by z Izraela zrobiæ 51 stan USA po to,
¿eby zreformowaæ socjalistyczny system gospodarczy pañstwa ¿ydow-
skiego i dla ³atwiejszej obrony przed wrogami zewnêtrznymi. Ponie-
wa¿ nie zanosi siê, ¿eby Polska zosta³a 52 stanem USA, przynajmniej
powinni�my za³atwiæ rodakom z kraju mo¿liwo�æ podró¿y bezwizo-
wej, aby mogli nauczyæ siê ¿ycia poza postkomunizmem i zacz¹æ g³o-
sowaæ tak, jak ich polsko-amerykañscy kuzyni w Nowym �wiecie.

Marek Jan Chodakiewicz
www.tygodniksolidarnosc.com

Buduj¹ górniczo
-hutniczy skansen

Uprzejmie informujemy, ¿e Z³otoryjskie Towarzystwo Tradycji Gór-
niczych w Z³otoryi rozpoczê³o w 2010 roku budowê �Skansenu �
miasteczka górniczo-hutniczego� w Leszczynie. Miejscu, gdzie
od ponad 800 lat �redniowieczni górnicy kopali margle miedzio-
no�ne. Ca³e przedsiêwziêcie kosztowaæ bêdzie 3,5 mln z³, z cze-
go 60% otrzymali�my z dotacji Unii Europejskiej. Zakoñczenie
budowy skansenu przewidujemy na grudzieñ 2011r.

W ramach ekspozycji górniczo-hutniczych planujemy uruchomiæ
Izbê Tradycji Górniczych, do której zbieramy pami¹tki zwi¹zane z
górnictwem. W zwi¹zku z tym zwracamy siê z uprzejm¹ pro�b¹ o
nieodp³atne przekazanie na rzecz Towarzystwa wszelkiego rodzaju
przedmiotów bêd¹cych w waszej dyspozycji, a które mo¿na umie-
�ciæ w ekspozycji dymarkowej.

Do przedmiotów tych nale¿¹: kufle górnicze, lampki górnicze i
wspó³czesne, kaski skórzane i wspó³czesne, uniform roboczy z
oprzyrz¹dowaniem do ekspozycji na manekinie, wizerunki �w.
Barbary (obrazy i pos¹¿ki), zdjêcia z ZG �Lubin�, narzêdzia gór-
nicze, medale i odznaczenia, insygnia górnicze, zestawy wspó³-
czesnych �czako� we wszystkich kolorach pióropuszy, mundury
górnicze. Mog¹ byæ jeszcze inne nie wymienione przedmioty, za
które z góry serdecznie dziêkujemy. Prosimy o przekazywanie je
bezpo�rednio nam lub Komisjom Zak³adowym �Solidarno�ci�.

Budowê skansenu mo¿na zobaczyæ w internecie:
www.dymarkikaczawskie.pl

Gdzie tu rozs¹dek?
W dniu 9 pa�dziernika w trakcie wyborów parlamentarnych mieli�my
niepowtarzaln¹ mo¿liwo�æ posprz¹tania w naszym kraju. Kolejny ju¿
raz okaza³o siê, ¿e nie potrafimy z nadarzaj¹cej siê okazji skorzystaæ.
Nie chcemy w ¿aden sposób wyci¹gn¹æ pozytywnych wniosków z
pope³nionych przez siebie b³êdów, tym bardziej nie uczymy siê na
b³êdach innych. Okazuje siê, ¿e za naiwno�æ i g³upotê po³owy spo³e-
czeñstwa, tej czê�ci milcz¹cej, która przesiedzia³a w domu przed og³u-
piaczem telewizyjnym, rachunek powyborczy zap³acimy wszyscy.
Sprzedali�my za bezcen siebie i swoje rodziny diab³u. Zapomnieli�my
o warto�ciach, które na przestrzeni wieków by³y naszymi wyznaczni-
kami i chlub¹, broni³y nas przez totaln¹ zgub¹. Z przykro�ci¹ nale¿y
stwierdziæ, ¿e patriotyzm i warto�ci chrze�cijañskie zamienili�my na
Owsiaka i Palikota, które s¹ drog¹ donik¹d. Je¿eli dla naszych dzieci i
wnuków zamiast nowych miejsc pracy we w³asnym kraju, maj¹ byæ
wizy ministra Wincenta umo¿liwiaj¹ce ucieczkê za granicê, a dla resz-
ty dostêp do narkotyków i zwi¹zki homoseksualne, to czy dla popraw-
no�ci politycznej nie zatracili�my odczucia ludzkiego a opanowuje nas
odruch zwierzêcy?

Kiedy i czy w ogóle zaczn¹ u¿ywaæ rozumu Ci, pod warunkiem, ¿e
jeszcze go maj¹, którzy tylko ci¹gle narzekaj¹, nie chc¹ i nie uczest-
nicz¹ w dokonywaniu ¿adnych wyborów, czy a¿ tak trudno zrozumieæ,
¿e tak¹ postaw¹ robi¹ krzywdê nie tylko sobie, ale i innym? Porz¹dny
i uczciwy gospodarz na swoim podwórku dla ochrony maj¹tku za-
zwyczaj trzyma gro�nego psa, który je�li nie ugryzie to przynajmniej
zaszczeka. Wszyscy którzy nie uczestniczyli w wyborach, oraz Ci co
oddali swój g³os na trzeci¹ si³ê w obecnym parlamencie zachowali siê
gorzej jak ten przys³owiowy pies. Nie do�æ ¿e nie ugry�li, to nawet nie
potrafili zaszczekaæ, a kaganiec za³o¿yli sobie sami.

Zatroskany

Og³oszenia
Zapraszamy wszystkich, zw³aszcza z rodzinami, chc¹cych ubogaciæ
prze¿ywanie dnia 11 listopada, tak znacz¹cego �wiêta dla patriotów i
kochaj¹cych nasz¹ Ojczyznê. Obecno�æ na takim wystêpie jest po-
trzeb¹ ducha ka¿dego Polaka. Wystêpowaæ bêdzie zespó³ ¿o³nierzy
rezerwy �Rota� w ko�ciele p.w. �w. Maksymiliana Kolbe w Lubinie, po
mszy �wiêtej o godz. 18:00.

W³adys³aw Grocki

W dniu 8 listopada o godz. 18:00 w lubiñskim Centrum Kultury �Muza�
nast¹pi ods³oniêcie wystawy dotycz¹cej Katastrofy Smoleñskiej � tej
samej wystawy, która zosta³a pozaklejana w Brukseli. Po ods³oniêciu
odbêdzie siê spotkanie z go�ciem specjalnym, Anit¹ Gargas, dzienni-
kark¹ �ledcz¹, autork¹ filmów po�wiêconych tematyce katastrofy, a
tak¿e programu �Misja specjalna� z telewizji polskiej. Serdecznie
wszystkich zapraszamy!


