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Z okazji górniczego �wiêta � dnia �w. Barbary �
dziêkujemy naszej Patronce za czuwanie, wstawiennictwo

i szczê�liwe powroty z pracy do domu.

�w. Barbaro � miej w opiece wszystkich górników!

Wszystkim Górnikom, Emerytom, Rencistom i cz³onkom Ich rodzin
wszelkiej pomy�lno�ci, zdrowia, szczê�cia, spe³nienia marzeñ

oraz sukcesów w ¿yciu zawodowym i prywatnym
¿yczy

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ�
Komisje Miêdzyzak³adowe i Zak³adowe NSZZ �Solidarno�æ�

Redakcja �Pryzmatu�

Szczê�æ Bo¿e!

Zarz¹d KGHM og³osi³, ¿e zamierza kupiæ 10% swoich akcji
i wycofaæ je z obrotu

KGHM kupuje akcje KGHM
W 2010 r. sprzedano 10% akcji po 103 z³ za sztukê i uzyskano 2,06 mld
z³, podczas gdy równo rok pó�niej te same akcje warte by³y ju¿ 3,6 mld
z³. Po og³oszeniu w po³owie listopada br. decyzji o wykupie 10% akcji i
wycofaniu ich z obrotu zastanawiamy siê, gdzie tu logika? Zarz¹d twier-
dzi, ¿e ma to podnie�æ cenê pozosta³ych akcji, jednocze�nie zwiêksza-
j¹c udzia³ Skarbu Pañstwa w KGHM z 31,79% do oko³o 35%.

Kupowanie akcji mia³oby trwaæ do koñca 2014 roku. Warunkiem jest cena
akcji, od 10 z³ do 190 z³. W ubieg³ym roku sprzedano 10% akcji za oko³o 2
mld z³, by teraz kupiæ taki sam pakiet przeznaczaj¹c na ten cel 3 mld z³. W
2010 r. zarzucali�my polskiemu rz¹dowi i ich pomagierom w KGHM dzia-
³anie na szkodê Spó³ki, gdy sprzedawano udzia³y. Teraz widaæ jak na d³oni,
¿e �Solidarno�æ� nie by³a w b³êdzie. KGHM straci na tej transakcji okr¹g³y
1 mld z³! Stanie siê tak pod warunkiem, ¿e skupowane akcje bêd¹ �rednio
po 150 z³ za sztukê. Co je�li wiêkszo�æ kupionych udzia³ów bêdzie po
wy¿szej cenie? Zamiast 10% akcji, skupionych zostanie np. 8%?

Drugim aspektem sprawy jest zwiêkszenie udzia³ów Skarbu Pañstwa w
KGHM do ok. 35% poprzez wycofanie pakietu akcji z obrotu. Departa-
ment public relations w imieniu Zarz¹du che³pi siê, ¿e �zmniejszy praw-
dopodobieñstwo wykupu pakietu wiêkszo�ciowego akcji spó³ki przez
kogo� obcego�. Gdyby faktycznie zale¿a³o im na zwiêkszeniu udzia³ów
Skarbu Pañstwa w KGHM, nale¿a³oby kupiæ 10% akcji i nie wycofywaæ
ich z obrotu, ponownie zwiêkszaj¹c udzia³y do 41,79% ca³o�ci.

Wycofanie z obrotu pakietu akcji oznacza wzrost udzia³ów innych pod-
miotów, które skupuj¹ akcje � w tym Otwarte Fundusze Emerytalne. Po
pa�dziernikowym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wiemy, ¿e pry-
watne podmioty maj¹ udzia³ów bardzo du¿o. Kupno akcji i wycofanie ich
z obrotu to sztuczne podniesienie wyceny firmy, zamiast tego mo¿na
by³oby inwestowaæ realnie podnosz¹c jej warto�æ. �Aktywnie poszukuje-
my nowych z³ó¿ w ró¿nych rejonach �wiata. Polska Mied� ma szansê
staæ siê istotnym graczem globalnym� � nie tak dawno mówi³ prezes
Wirth. Skupuj¹c akcje da³ jasny sygna³, ¿e planowane zagraniczne inwe-
stycje za rekordowy zysk, a wiêc wykup z³o¿a innego ni¿ kanadyjskie,
zakoñczy³ siê fiaskiem. Prezes wspomina³ równie¿ o innych planach:
�Inwestujemy tak¿e w sektor energetyczny, który docelowo ma byæ wa¿-
nym elementem dywersyfikacji naszej dzia³alno�ci w kraju�. Sprzedaj¹c
udzia³y w Polkomtelu i Dialogu obni¿ono warto�æ KGHM. Czy po tej wy-
przeda¿y aktywów telekomunikacyjnych, skupowanie w³asnych akcji to
faktycznie najlepsze rozwi¹zanie na podniesienie wyceny Spó³ki?



Podatek od wydobycia miedzi i srebra to sposób na nie-
udolne rz¹dy i ³atanie dziury bud¿etowej

Expose Tuska� ograbiæ KGHM
17 listopada za akcje KGHM p³acono ok. 170 z³. Po wyg³oszonym expose
kurs miedziowego koncernu poszybowa³ w dó³ i zatrzyma³ siê na po-
ziomie 125 z³. Oznacza to spadek warto�ci Spó³ki o 9 mld z³. Winê za to
ponosi Donald Tusk, który najwidoczniej ukara³ mieszkañców Zag³ê-
bia Miedziowego za wyborcz¹ pora¿kê PO w naszym regionie.

�Zwiêkszenie i unowocze�nienie daniny, któr¹ w tej chwili pobieramy w
niewystarczaj¹cym stopniu od wydobywanych bogactw, g³ównie miedzi
i srebra� � powiedzia³ w swoim expose Donald Tusk. Zapowiadane wpro-
wadzenie �daniny� mo¿e doprowadziæ KGHM do ruiny. Polska mied� i
srebro wydobywane s¹ g³êbinowo, w przeciwieñstwie do innych �wiato-
wych koncernów, które s¹ w posiadaniu z³ó¿ w kopalniach odkrywko-
wych. Koszt wydobycia miedzi w KGHM jest wiêc znacznie wy¿szy. Wpro-
wadzenie zapowiadanego jednolitego podatku, który mia³by przynie�æ
pañstwu do 3 mld z³ stanie siê zabójcze dla Spó³ki je�li cena miedzi spad-
nie a kurs z³otówki wzro�nie. W jaki wiêc sposób KGHM ma byæ konku-
rencyjny na rynku �wiatowym?

Premier Tusk zapomnia³ wspomnieæ, ¿e KGHM odprowadza miliardowe
podatki, zapewnia 18,5 tys. miejsc pracy a kolejne kilka tysiêcy jest za-
trudnionych w spó³kach grupy kapita³owej. Dodatkowo dziêki miedzio-
wemu koncernowi funkcjonuje wiele firm kooperuj¹cych oraz wiêkszo�æ
przedsiêbiorstw us³ugowych i handlowych w regionie, daj¹c pracê co
najmniej kilkudziesiêciu tysi¹com osób.

Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidar-
no�æ� Józef Czyczerski, komentuje podjêt¹ decyzjê jednoznacznie: �Obu-
rza mnie hipokryzja rz¹du, który obcych inwestorów zwalnia z podatków
i lokuje w specjalnych strefach ekonomicznych, a polski przemys³ mie-
dziowy, kurê znosz¹c¹ z³ote jajka, nied³ugo zadusi tak, ¿e ju¿ nie tylko
z³otych, ale ¿adnych jajek nie zniesie.�

Przygoda trzech panów w Radzie Nadzorczej, samozwañ-
czych przedstawicieli za³ogi, powoli dobiega koñca

Odwo³ujemy dyrektorów z RN
Zebrano wymagan¹ ilo�æ podpisów za odwo³aniem trzech cz³onków
Rady Nadzorczej sympatyzuj¹cych z Platform¹ Obywatelsk¹. Organi-
zacje zwi¹zkowe z³o¿y³y ju¿ do Prezesa Herberta Wirtha pismo w tej
sprawie. Wymagana ilo�æ g³osów, by zainicjowaæ proces odwo³ania,
wynosi 15% z 18,5 tys. za³ogi. Mimo wszystko zebranych zosta³o ok.
3,5 tys. podpisów, o kilkaset wiêcej ni¿ minimalna ilo�æ.

�W oparciu o zapisy §39 pkt 2 �Regulaminu wyboru i odwo³ania cz³on-
ków Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied� S.A. wybieranych przez pra-
cowników Spó³ki�, wnosimy o niezw³oczne zarz¹dzenie g³osowania ma-
j¹cego na celu odwo³anie cz³onków Rady Nadzorczej wybranych w tzw.
wyborach uzupe³niaj¹cych� � brzmi jeden z fragmentów pisma.

Przypomnijmy, ¿e w majowych wyborach za³oga zdecydowa³a kto ma
reprezentowaæ j¹ w Radzie Nadzorczej. Józef Czyczerski uzyska³ najlepszy
wynik � 5895 g³osów. Minister Skarbu Pañstwa uzna³ jednak, ¿e za udzia³
w manifestacji za³ogi przed Biurem Zarz¹du, nie powo³a trzech przedsta-
wicieli pracowników do RN. Rada Nadzorcza i Zarz¹d KGHM, zgodnie z
zaleceniami ministerstwa, z³ama³ prawo i zorganizowa³ nowe wybory, w
których wziê³o udzia³ zaledwie trzech kandydatów. Ca³a trójka zajmuje
stanowiska kierownicze, dwóch z nich to byli dyrektorzy. Jak to siê ma do
reprezentowania za³ogi � tego nie wie nikt.

Po zebraniu wystarczaj¹cej ilo�ci podpisów za³oga bêdzie mog³a odwo³aæ
tych panów z RN i powo³aæ kandydatów, którzy faktycznie bêd¹ ich repre-
zentowaæ oraz dbaæ o interesy zarówno pracowników, jak i Spó³ki. Z me-
diów ju¿ po fakcie dowiadujemy siê o decyzjach podejmowanych przez
w³adze KGHM. Niejednokrotnie s¹ to decyzje niekorzystne, jak np. sprze-
da¿ aktywów telekomunikacyjnych, które mia³y stanowiæ dywersyfikacjê
przychodów Spó³ki. O wielu decyzjach nie mamy ¿adnych informacji, ale
z pewno�ci¹ znajd¹ siê w�ród nich równie niekorzystne dla firmy. Chc¹ przekonaæ polityków

do �wiêtowania
Spo³eczny Ruch �wiêtowania Niedzieli od roku walczy o ustanowienie
niedzieli dniem wolnym od pracy. Cz³onkowie przygotowali list, w któ-
rym apeluj¹ do polityków i pracodawców o �wiêtowanie Dnia Pañskie-
go.

�Niedziela jest dniem, w którym przede wszystkim katolicy powinni uczciæ
osobê Boga� � mówi ks. Bogus³aw Dro¿d¿, sekretarz Spo³ecznego Ru-
chu �wiêtowania Niedzieli. �Przez rok naszej dzia³alno�ci podjêli�my wie-
le dzia³añ maj¹cych na celu �wiêtowanie niedzieli. Miêdzy innymi wysy³a-
li�my deklaracje i stworzyli�my katalog.�

Teraz przyszed³ czas na listy do polityków i pracodawców. �Dzia³anie ma
charakter przede wszystkim spo³eczny, co w Polsce jest szczególnie wa¿-
ne� � dodaje Bogdan Or³owski, przewodnicz¹cy SR�N. �Tak¿e Solidar-
no�æ nie ustaje w walce o odpoczynek dla pracuj¹cych. Niedziela powin-
na byæ dniem na spêdzenie czasu z rodzin¹. Oczywi�cie nie wyobra¿amy
sobie, ¿eby nagle przesta³o funkcjonowaæ pogotowie, stacje benzynowe,
zak³ady energetyczne i wiele innych koniecznych zawodów. Jednak na
ka¿dym kroku jeste�my �wiadkami czystego chciejstwa pracodawców i
wyzyskiwania pracowników.�

Or³owski kontynuuje, ¿e bez wiêkszego problemu mo¿na w niedzielê za-
mkn¹æ galerie handlowe, ma³e sklepiki osiedlowe, które oferuj¹ ciep³e
pieczywo nawet w dniu Wigilii Bo¿ego Narodzenia.

W tym celu Spo³eczny Ruch Niedzieli wydrukowa³ ju¿ 40 tys. deklaracji
poparcia dla ich inicjatywy, w których ka¿dy chêtny zobowi¹zuje siê do
dbania o �wi¹teczny charakter Dnia Pañskiego. W jednym z punktów czy-
tamy: �Z chciwo�ci lub dla zaspokojenia nastawienia konsumpcyjnego
nie zabiegaæ w niedzielê o pracê zarobkow¹� i ostatni z punktów: �Jako
konsument nie robiæ zbêdnych zakupów w niedzielê�.

Deklaracje s¹ tak¿e dostêpne na stronie internetowej pod adresem
www.swietowanieniedzieli.pl.  Równie¿ w tygodniku pt. �Niedziela� uka¿e
siê cykl artyku³ów zachêcaj¹cych do tego przedsiêwziêcia. Niewykluczo-

Ogólnopolskie media na czele z Gazeta Wyborcz¹ zastanawiaj¹ siê, dla-
czego prezes Wirth popiera inicjatywê premiera Tuska, dodaj¹c przy tym,
¿e powinien dla formalno�ci broniæ zarz¹dzanej przez siebie Spó³ki. My za
to dziwimy siê wspomnianym mediom. Przecie¿ od dawna wiadomo, ¿e
nie jest prezesem z przypadku i od kilku lat sumiennie wykonuje wszyst-
kie polecenia Ministerstwa Skarbu Pañstwa pokazuj¹c przy tym w jak
g³êbokim powa¿aniu ma za³ogê polskiej Miedzi.

Donald Tusk zapowiedzia³, ¿e nowy podatek bêdzie skuteczniej pobiera³
�daninê� ni¿ dywidenda. Trzeba przyznaæ, ¿e ma ³eb do interesów. Naj-
pierw pu�ci³ 10% akcji za �mieszne pieni¹dze a teraz zorientowa³ siê, ¿e
Skarb Pañstwa ma zbyt ma³e udzia³y w KGHM i trzeba omin¹æ system
wprowadzaj¹c nowy podatek. Zamiast braæ trzeci¹ czê�æ z dywidendy,
proporcjonalnie do udzia³ów MSP w KGHM, premier bêdzie ³ataæ dziurê
bud¿etow¹ doj¹c kasê z kolejnego podatku. Ciekawe co czuj¹ inwestorzy
wyrolowani przez liberalnego Donalda?

Mo¿na by zastanowiæ siê, dlaczego premier Tusk tak bezpo�rednio po-
wiedzia³ o tej �daninie�, przecie¿ móg³ wspomnieæ chocia¿by o podatku
od kopalin, a mówienie o miedzi i srebrze kojarzy siê wy³¹cznie z KGHM.
Czy¿by zamieszanie wokó³ miedziowego koncernu mia³o za zadanie od-
wróciæ uwagê na jaki� czas od rzeczywistego problemu � braku pieniêdzy
w pañstwowej kasie? Próbuje siê sk³óciæ Polaków pokazuj¹c, ¿e u nas s¹
miliardowe zyski (du¿a czê�æ ze sprzeda¿y aktywów telekomunikacyjnych)
i ¿yjemy jak p¹czki w ma�le. Odwraca siê uwagê od prawdziwych proble-
mów, unika siê ujawnienia prawdy nt. kondycji finansowej Polski po czte-
rech latach rz¹dów Platformy. Przy wsparciu jedynie s³usznych mediów
przed wyborami zamiatano pod dywan wszelkie niewygodne tematy go-
spodarcze. Expose Tuska powinno byæ tak naprawdê obietnicami wybor-
czymi w kampanii, ale kto by wtedy na nich zag³osowa³?

U nas podatek od wydobycia, emerytury górnicze tylko dla pracuj¹-
cych bezpo�rednio przy wydobyciu, dla wszystkich Polaków d³u¿sza
praca i pó�niejsze emerytury � oto cuda TUSKA.



ne, ¿e tak¿e europarlamentarzy�ci otrzymaj¹ podobne listy jak pos³owie i
senatorowie.

Lepiej zapoznaæ siê z inicjatyw¹ SR�N mo¿na czytaj¹c darmow¹ ksi¹-
¿eczkê autorstwa ks. Bogus³awa Dro¿d¿a i ks. Bogus³awa Wolañskiego
pt. �Niedziela jest �wiêta�. �Niewielkich rozmiarów ksi¹¿eczka jest wielka
w swojej zawarto�ci� � zaznacza Or³owski. �W ¿o³nierskich s³owach ksiê-
¿a opisali sposób �wiêtowania niedzieli�.

Inicjatorzy maj¹ nadziejê trafiæ do �wiadomo�ci polityków. �Pos³owie i
senatorowie s¹ ku�ni¹ ustanawiania prawa w Polsce� � podsumowuje
przewodnicz¹cy SR�N. �Wiele dramatów rodzinnych jest przyczyn¹ bra-
ku czasu na spêdzanie chocia¿ jednego dnia wspólnie. Wynika to ze z³ej
organizacji pracy i nastawienia na zysk ponad wszystko�.

www.solidarnosc.org.pl/legnica/

Expose niepe³ne i w¹tpliwe
�W wyst¹pieniu Donalda Tuska zabrak³o jakiejkolwiek zapowiedzi walki
z bezrobociem, rozszerzaj¹cym siê ubóstwem, bied¹ oraz poprawy
stanu ochrony zdrowia, czy o�wiaty i nauki. Niektóre plany oszczêdno-
�ci budz¹ wiele w¹tpliwo�ci. S¹ jednak równie¿ w¹tki, z którymi mo¿-
na siê zgodziæ� � ocenia expose premiera Henryk Nakonieczny, cz³o-
nek prezydium Komisji Krajowej NSZZ �Solidarno�æ�, ekspert zwi¹z-
ku w Komisji Trójstronnej.

�W expose nie by³o ¿adnego odniesienia siê do sytuacji w s³u¿bie zdro-
wia, o�wiacie, wysokiego bezrobocia, rosn¹cej biedy, wykluczenia spo-
³ecznego. Tak jakby te wielkie problemy spo³eczne wspó³czesnej Polski w
ogóle nie istnia³y. Dlatego oceniamy expose jako niepe³ne, przesadnie
wypolerowane. Zabrak³o te¿ jakiejkolwiek wzmianki o wspó³pracy z part-
nerami spo³ecznymi. To akurat nie dziwi, bo premier od pocz¹tku konse-
kwentnie lekcewa¿y dialog spo³eczny� � mówi Henryk Nakonieczny.

Jego zdaniem, expose premiera zak³ada zbyt optymistyczny spadek d³u-
gu publicznego. �Przytoczone przez premiera zamierzenia: ograniczenia
do 52% d³ugu publicznego w 2012 roku i 47% w 2015 roku, bêd¹ bardzo
trudne do zrealizowania. Wskazane w wyst¹pieniu premiera zmniejszenia
i wp³ywy bud¿etu nie bilansuj¹ siê na tak¹ sumê, chyba, ¿e odmiennie do
zapowiadanego, nast¹pi radykalny wzrost gospodarczy� � ocenia eks-
pert �Solidarno�ci�.

�Nie do zaakceptowania dla �Solidarno�ci� w przedstawionej przez pre-
miera formie jest zrównanie i wyd³u¿enie wieku emerytalnego� � zazna-
cza Henryk Nakonieczny. �Zabrak³o informacji, jak tak znacz¹ce zmiany
wp³yn¹ na rynek pracy. Obawiam siê, ¿e przy wysokim poziomie bezro-
bocia pracownicy zamiast przechodziæ na emerytury, zasilaæ bêd¹ szere-
gi bezrobotnych i korzystaæ z zasi³ków. W¹tpliwo�ci budzi te¿ sam me-
chanizm wyd³u¿ania wieku emerytalnego, naszym zdaniem powinien on
obejmowaæ ludzi m³odych, a nie tych, którym zosta³o kilka lat do emery-
tury.�

�Solidarno�æ� z ostro¿no�ci¹, ale pozytywn¹, odbiera propozycje zmian
w podatkach zwi¹zane z polityk¹ prorodzinn¹. �Dobrze, ¿e wyró¿niono
rodziny bardziej i mniej zamo¿ne i tym drugim zaproponowano wiêksze
wsparcie. W¹tpliwo�ci budz¹ jednak kryteria dochodu na rodzinê. Na-
szym zdaniem sprawiedliwsze by³oby kryterium dochodu na cz³onka ro-
dziny, by³oby to realne wsparcie dla rodzin wielodzietnych� � mówi Nako-
nieczny.

Zwi¹zek krytykuje natomiast likwidacjê ulgi internetowej. �To nieprawda,
¿e internet jest ju¿ powszechny. Likwidacja tej ulgi uderzy w najubo¿-
szych, a korzy�ci dla bud¿etu bêd¹ ma³o imponuj¹ce� � uwa¿a zwi¹zko-
wy ekspert. W¹tpliwo�ci wzbudza te¿ zapowied� zmiany waloryzacji rent
i emerytur, z procentowej na kwotow¹. Zdaniem Henryka Nakonieczne-
go, to wielce prawdopodobnie niekonstytucyjne rozwi¹zanie. �Traktuje-
my to raczej jako medialn¹ zagrywkê premiera. Lepszym rozwi¹zaniem
wydaje siê byæ korzystniejsza waloryzacja niskich �wiadczeñ� � mówi
Nakonieczny.

�Aczkolwiek niechêtnie, ale jestem w stanie podzieliæ stanowisko w spra-
wie konieczno�ci podniesienia o 2% sk³adki rentowej po stronie praco-
dawców. Przypomnê, ¿e w roku 2007 byli�my jedyn¹ du¿¹ organizacj¹
przeciwn¹ obni¿eniu sk³adki rentowej. Nasze obawy siê potwierdzi³y. Szko-

da, ¿e kolejny raz pozostaje powiedzieæ, �a nie mówi³em� Przedsiêbior-
stwa maj¹ na rachunkach bankowych ulokowane olbrzymie �rodki, nie
powinno to wiêc byæ dla nich bardzo dokuczliwe� � uwa¿a Henryk Nako-
nieczny.

Jego zdaniem, zapowied� ograniczenia wcze�niejszych emerytur gór-
niczych i podzia³ na tych zatrudnionych w przodku lub tych tylko pod
ziemi¹, �wiadczy wy³¹cznie o niewiedzy premiera. �Najwyra�niej Do-
nald Tusk nie wie, jak wygl¹da praca w kopalni i czym jest przodek. To
niebezpieczne manipulowanie bezpieczeñstwem górników� � zazna-
cza Henryk Nakonieczny.

Cz³onek prezydium Komisji Krajowej jest te¿ zaskoczony stylem zapowie-
dzi o podwy¿ce dla s³u¿b mundurowych. �Chyba po raz pierwszy w expo-
se pad³y tak skonkretyzowane zapowiedzi podwy¿ek dla okre�lonych grup
zawodowych. Jestem tym zdziwiony. Nie podwa¿aj¹c samej potrzeby
wzrostu wynagrodzeñ nie tylko dla tych s³u¿b, ale dla wszystkich osób
zatrudnionych w administracji publicznej, wygl¹da³o to trochê tak, jakby
re¿im kupowa³ sobie wsparcie resortów si³owych na trudne czasy� � pod-
sumowuje Henryk Nakonieczny.

Dzia³ Informacji KK
www.solidarnosc.org.pl

Jest kryzys, nie ma demokracji
Przez wiele lat ¿yli�my w �wiecie �europejskiej demokracji�. Wej�cie do
Unii Europejskiej mia³o demokracjê w Polsce pog³êbiæ, tak jak i w innych
krajach by³ego bloku wschodniego. Ale na naszych oczach dokonuje siê
erozja idei demokratycznej. Najpierw narody Europy pod pozorem de-
mokracji zapêdzane s¹ od lat do socjalistycznego ko³chozu �tolerancji,
respektowania praw mniejszo�ci seksualnych, kulturowych� itd. A fakt,
¿e przy okazji ³amane s¹ prawa wiêkszo�ci i deptane podstawy naszej
cywilizacji - to drobnostka, bo to g³ówny cel dzia³añ lewicowych in¿ynie-
rów spo³ecznych.

Jednocze�nie mamy do czynienia z niszczeniem podstaw demokracji w
imiê walki z kryzysem finansowym. Wystarczy przypomnieæ sobie przy-
k³ad Grecji. Oto by³y premier kraju, który jest kolebk¹ demokracji europej-
skiej, zg³osi³ pomys³ przeprowadzenia referendum w sprawie oszczêdno-
�ci bud¿etowych. I za to, ¿e w najbardziej demokratyczny sposób chcia³
zapytaæ o zdanie obywateli, posypa³y siê na niego gromy z innych stolic,
g³ównie z Berlina i Pary¿a. Jeorjos Papandreu zosta³ przywo³any do po-
rz¹dku, a pomys³ referendum zarzucono. Z kolei we W³oszech to nie wy-
borcy, ale �rynki finansowe� doprowadzi³y do dymisji premiera Silvia Ber-
lusconiego. I niestety, wiele wskazuje na to, ¿e pod pozorem kryzysu
bêdziemy mieli do czynienia z dalszym ograniczaniem demokracji w pañ-
stwach Unii Europejskiej. Tak jak walka ze �wiatowym terroryzmem spo-
wodowa³a, ¿e ludzie dobrowolnie zgodzili siê na ograniczenie swoich praw
obywatelskich (w wielu przypadkach zaostrzenie �rodków bezpieczeñ-
stwa by³o niepotrzebne), tak teraz walka z kryzysem spowoduje, ¿e rz¹dy
i spo³eczeñstwa bêd¹ ulegaæ naciskowi tzw. rynków oraz dyktatowi Nie-
miec i Francji (g³ównie Niemiec) i ograniczaæ swoj¹ suwerenno�æ.

Takich w³a�nie skutków mo¿na siê obawiaæ po wczorajszym raporcie
agencji Moody´s, która ostrzeg³a, ¿e wszystkie kraje strefy euro i inne
pañstwa unijne s¹ zagro¿one obni¿eniem wiarygodno�ci kredytowej i po-
gorszeniem ich sytuacji finansowej. Niewykluczone, ¿e do Moody´s przy-
³¹cz¹ siê inne agencje ratingowe, ¿¹daj¹c niejako kolejnych drastycznych
oszczêdno�ci. Poniewa¿ szefowie rz¹dów maj¹ �wiadomo�æ, ¿e ich oby-
watele nie zgodz¹ siê na prowadzenie takiej polityki, której celem jest
ratowanie euro i banków kosztem podatników, to pod pretekstem ko-
nieczno�ci podejmowania dzia³añ antykryzysowych bêd¹ takie decyzje
og³aszaæ bez konsultacji z narodowymi parlamentami, nie mówi¹c o roz-
pisaniu referendum. Zapewne nieraz us³yszymy zaklêcie, ¿e trzeba to ro-
biæ, gdy¿ inaczej rynki strac¹ do nas zaufanie, obni¿¹ nam rating, a nasze
obligacje stan¹ siê ��mieciowymi�. Punktem szczytowym takich dzia³añ
mo¿e byæ ujednolicenie unijnej polityki gospodarczej i systemów fiskal-
nych w ca³ej UE, na czym najbardziej zale¿y g³ównym sternikom Unii. A
fina³ mo¿e oznaczaæ powstanie ponadnarodowego rz¹du gospodarcze-
go. Oczywi�cie centralizacja w³adzy gospodarczej w UE nie zostanie od-
wo³ana nawet wtedy, gdy kryzys minie. �W³adzy raz zdobytej nie oddamy
nigdy� � tak mówili komuni�ci, ale najwidoczniej i unijnym eurokratom to
has³o jest bliskie.

Krzysztof Losz
Nasz Dziennik, 277/2011
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Brak polskiego god³a na pi³karskich koszulkach nie powi-
nien dzi� nikogo dziwiæ

Kopniaki
Oto przez media, tak¿e prorz¹dowe, przesz³a fala oburzenia na �le�nych
dziadków�, którzy wymy�lili, ¿e zamiast or³a polscy pi³karze podczas Euro
2012 bêd¹ eksponowaæ na piersi logo skompromitowanego PZPN. Dzien-
nikarze s¹ oburzeni, politycy zbulwersowani. A ja grzecznie zapytam: gdzie
ja�nie pañstwo byli wcze�niej? Przecie¿ brak or³a to tylko efekt uboczny
kampanii, po której ju¿ nied³ugo wszyscy bêdziemy wy³¹cznie nowocze-
snymi, choæ zad³u¿onymi Europejczykami, a kto siê nie podporz¹dkuje,
ten ostatni Polak.

Bia³o-czerwona flaga z dum¹ wk³adana w kupê w programie Kuby Woje-
wódzkiego. W jego audycji radiowej ordynarne kpiny z tekstu �Roty�.
Sikanie do bia³o-czerwonych zniczy i budowa krzy¿a z puszek po piwie
Lech � nazwane przez najwy¿sze w³adze pañstwowe �happeningiem�.
Zaproszenie satanisty Nergala do �wi¹tecznego wydania popularnego
programu TVP emitowanego w Bo¿e Narodzenie, potem uczynienie z
niego autorytetu muzycznego i udawanie g³upiego, tak¿e przez znanych
duchownych, gdy pisa³ �Niech ¿yje Szatan� po procesie w sprawie znisz-
czenia Biblii. Wypowiedzi gwiazd TVN Style o Agnieszce Holland � ¿e jest
genialna, bo �polskie to ma tylko nazwisko�. K³amstwa Grossa o tym, i¿
Polacy mieli gigantyczny udzia³ w eksterminacji ¯ydów w czasie wojny.
Opowie�ci W³adys³awa Bartoszewskiego, jak to za okupacji bardziej ba³
siê �polskich s¹siadów� ni¿ hitlerowców. Jego monolog w programie
Tomasza Lisa, ¿e Polacy to naród zawistny i g³upawy. �ci¹gniêcie do
Polski niemieckich bojówek, by zablokowa³y Marsz Niepodleg³o�ci. Ko-
munikaty Polskiej Agencji Prasowej o tym, ¿e �pseudokibice chc¹ prze³a-
maæ kordony policji�, z ca³kowitym pominiêciem faktu, i¿ blokuj¹ca nie-
podleg³o�ciowy marsz lewacka Antifa to organizacja wprost nawo³uj¹ca
do ataków przy u¿yciu maczet. Seria artyku³ów w gazecie, dla której wspó³-
twórca krwawego re¿imu jest �cz³owiekiem honoru�, o tym, ¿e �tradycyj-
ny model polskiej rodziny� to co� koszmarnego. I tak dalej.
Brak god³a na pi³karskich koszulkach to zatem tylko drobny prztyczek
wobec d³ugiej serii kopniaków, którymi ludzie z wielkim eurokomplek-
sem czêstuj¹ nas na ka¿dym kroku.

Krzysztof Feusette
Uwa¿am Rze, 41/2011

Od 20 lat Polska jest wolna i suwerenna, lecz wci¹¿ nie
rozliczono komunistycznych zbrodniarzy

30. rocznica wprowadzenia
stanu wojennego

13 grudnia 1981r. w³adze wprowadzi³y w Polsce stan wojenny. Dobrze
wiemy, ¿e Wojciech Jaruzelski i Czes³aw Kiszczak swoimi decyzjami
odpowiadaj¹ za ludzkie tragedie z tamtych lat. Mimo to do dzisiaj ro-
dziny ponad 100 ofiar nie doczeka³y siê sprawiedliwo�ci ze strony s¹-
dów.  W zamian za to prezydent Komorowski w ubieg³ym roku powo³a³
Jaruzelskiego jako swojego eksperta.

Po wprowadzeniu stanu wojennego robotnicy, w prote�cie przeciw bru-
talno�ci w³adzy, przystêpowali do strajków. Stanê³y zak³ady pracy. W od-
powiedzi komunistyczna w³adza przy pomocy specjalnych oddzia³ów MO
i ZOMO pacyfikowa³a zak³ady pracy. Zwalniano z pracy najaktywniejszych
pracowników, którzy mieli odmienne zdanie ni¿ PZPR-owcy. Wielu oso-
bom wytoczono procesy i na podstawie dekretu stanu wojennego osa-
dzono w wiêzieniach. Stan wojenny to czas, w którym przela³a siê krew
wielu niewinnych ludzi. 16 grudnia 1981 roku w kopalni �Wujek� od mi-
licyjnych kul zginê³o sze�ciu górników, nastêpnych trzech zmar³o w szpi-
talu, a kilkudziesiêciu zosta³o rannych.

Pomimo up³ywu wielu lat odpowiedzialni za zbrodnie pozostaj¹ bezkarni,
a sprawa nadal toczy siê w s¹dzie. W po³owie listopada s¹d Apelacyjny w
Warszawie uwzglêdni³ apelacje prokuratury oraz górników i uchyli³ kwiet-

niowy wyrok s¹du okrêgowego uniewinniaj¹cy gen. Czes³awa Kiszczaka
od zarzutu przyczynienia siê do �mierci dziewiêciu górników z kopalni
Wujek w 1981 r. Oznacza to, ¿e proces ten bêdzie siê toczy³ ju¿ po raz
pi¹ty.

�To s³uszne, sprawiedliwe orzeczenie. Dla cz³onków NSZZ �Solidarno�æ�,
a przede wszystkim dla rodzin naszych poleg³ych kolegów, odpowiedzial-
no�æ genera³a jest bezsporna. Nie on wyda³ bezpo�redni rozkaz do strze-
lania, nie on poci¹ga³ ze spust, ale to on by³ mózgiem wszystkich zbrodni
stanu wojennego.� � skomentowa³ przewodnicz¹cy �Solidarno�ci� Piotr
Duda.

Zarz¹d Regionu zamówi³ we wszystkich powiatach msze �wiête w inten-
cji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego. Zapraszamy poczty sztandarowe do
uczestnictwa w mszach:

G³ogów � Ko�ció³ pw. Naj�wiêtszej Maryi Panny Królowej Polski �
11 grudnia, godz. 12:30

Legnica � Katedra �w. Piotra i Paw³a � 11 grudnia, godz. 18:30
Lubin � Ko�ció³ pw. Matki Bo¿ej Czêstochowskiej � 13 grudnia,

godz. 18:00
Polkowice � Matki Bo¿ej Królowej Polski � 13 grudnia, godz. 18:00
Jawor � Ko�ció³ pw. Mi³osierdzia Bo¿ego � 13 grudnia, godz. 18.00
Z³otoryja � Ko�ció³ pw. Naj�wiêtszej Maryi Panny � 13 grudnia,

godz. 18:00

Msze �w. Barbórkowe
4grudnia, godz. 9:00
Duszpasterstwo Parafii �w. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie
oraz KGHM Polska Mied� S.A. w Lubinie zapraszaj¹ mieszkañców
Zag³êbia Miedziowego na uroczyst¹ Mszê �wiêt¹ z okazji Barbórki,
odprawion¹ w intencji górników i ich rodzin, w dniu 4 grudnia o
godzinie 9:00 � w Ko�ciele p.w. �w. Maksymiliana Marii Kolbego w
Lubinie (na osiedlu �Przylesie�, ul. Prymasa Polski Stefana Wyszyñ-
skiego).

4 grudnia, godz. 12:00
Jak co roku, odprawiona zostanie równie¿ Msza �w. w Ko�ciele pw.
�w. Barbary w Lubinie (na osiedlu �Ustronie IV�, ul. Marii Konop-
nickiej). Organizatorem jest Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ �Soli-
darno�æ� ZG �Lubin�, która zaprasza górników wraz z rodzinami do
licznego  uczestnictwa i wspólnej modlitwy oraz poczty sztandaro-
we.

To ju¿ ostatnie chwile by wzi¹æ udzia³ w �wi¹tecznej akcji
charytatywnej

Pomó¿ potrzebuj¹cym
Komisje Zak³adowe NSZZ �Solidarno�æ� ZG �Rudna� i ZG �Lubin�
apeluj¹ do cz³onków i sympatyków �Solidarno�ci� � do wszystkich
ludzi dobrej woli � o przekazywanie w ramach akcji charytatywnej BO-
NÓW ̄ YWNO�CIOWYCH.

Bony zostan¹ wymienione 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 akcjê charytatywn¹ mog¹
przekazaæ czê�æ swoich bonów ¿ywno�ciowych w Komisji Zak³adowej
NSZZ �Solidarno�æ� ZG �Rudna G³ówna�, maksymalnie do 21 grudnia
2011 r. lub Komisji Zak³adowej NSZZ �Solidarno�æ� ZG �Lubin G³ówny� i
w bufetach na wszystkich rejonach kopalni do 19 grudnia 2011 r.

Organizatorzy akcji z góry dziêkuj¹ za wra¿liwo�æ i otwarte serce na
potrzeby ludzi najbardziej potrzebuj¹cych!


