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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Gdy nadejd¹ wiêta
niech nadzieja i radoæ
zastukaj¹ do Waszych drzwi,
a Wigilia przyniesie
pomylnoæ, szczêcie
i piêkny umiech ka¿dego dnia.
Aby Nowonarodzony Chrystus
obudzi³ w nas to, co jeszcze upione,
o¿ywi³ to, co ju¿ martwe;
niech wiat³o Jego s³owa
prowadzi nas przez ¿ycie do wiecznoci.

Z okazji wi¹t Bo¿ego Narodzenia
spokojnych, zdrowych i radosnych chwil
spêdzonych w gronie rodzinnym, wszystkim
pracownikom KGHM Polska Mied i spó³ek
z grupy kapita³owej oraz emerytom
i rencistom Polskiej Miedzi ¿ycz¹:
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi
NSZZ Solidarnoæ
Komisje Zak³adowe i Miêdzyzak³adowe
NSZZ Solidarnoæ
Redakcja Pryzmatu
Szczêæ Bo¿e!

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ
wspó³organizator obchodów
30 rocznicy pacyfikacji kopalni Rudna w Polkowicach

Zaprasza

do uczestniczenia w uroczystej Eucharystii
w kociele pw. w. Barbary w Polkowicach
która rozpocznie siê 17 grudnia b.r. o godz. 1000

,

Solidarnoæ oskar¿a PIP o opiesza³oæ przy prowadzeniu kontroli

Powolna Inspekcja Pracy

Pañstwowa Inspekcja Pracy s³ynie ze swojej powolnoci dzia³ania. W
KGHM znana jest równie¿ z podejmowania decyzji, których nie kwapi
siê egzekwowaæ. Nic wiêc dziwnego, ¿e coraz czêciej zastanawiamy
siê komu s³u¿y PIP  bo chyba nie pracownikom? Solidarnoæ zaadresowa³a skargê do G³ównego Inspektora Pracy.
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ przy KGHM Polska Mied S.A.
O/ZG Polkowice-Sieroszowice z niepokojem obserwuje dzia³ania Pañstwowej Inspekcji Pracy we Wroc³awiu i Legnicy. Nie wiemy czy to brak
kompetencji, czy zwyk³e lenistwo inspektorów powoduje opiesza³oæ w
podejmowaniu czynnoci po otrzymaniu zg³oszeñ w sprawie ³amania
prawa pracy przez pracodawcê.
W naszej ocenie wiele spraw jest zamiatanych pod dywan, w tym nasze
ostatnie zg³oszenie do Pañstwowej Inspekcji Pracy we Wroc³awiu. Prosimy o interwencjê w powy¿szej sprawie i spowodowanie, aby zg³oszenia o
³amaniu prawa pracy by³y rozpatrywane szybko i rzetelnie.
Nie spodziewamy siê odpowiedzi w trybie przyspieszonym, ale dobrze by
by³o, gdyby skarga prze³o¿y³a siê na konkretne dzia³ania ze strony PIP.
Najdobitniejszym przyk³adem podejmowania decyzji bez ich egzekwowania, jest przypadek regulaminu premiowania w ZG Rudna. Podpisanie
regulaminu wymaga zgody wszystkich organizacji zwi¹zkowych. Solidarnoæ, jako jedyny zwi¹zek zawodowy, dopatrzy³a siê wielu niekorzystnych zapisów i nie wyrazi³a zgody na wprowadzenie regulaminu, nie chc¹c
pogorszyæ warunków pracy i p³acy pracowników. Pomimo to wprowadzono regulamin bez zgody S. Jedyn¹ reakcj¹ Pañstwowej Inspekcji
Pracy by³o co w rodzaju apelu do pracodawcy i NSZZ Solidarnoæ, aby
siê porozumia³y i wypracowa³y kompromis. Nic takiego nie mia³o miejsca
a wadliwy regulamin nadal funkcjonuje bez przeszkód.

Przed wyborami by³a zielona wyspa, teraz mamy szar¹ rzeczywistoæ  KGHM pozbawia Polskê prawie 10 mld z³

Kanadyjskie eldorado

ne metod¹ odkrywkow¹. Przejêcie kanadyjskiej spó³ki pozwoli³oby obni¿yæ koszty wydobycia ka¿dej tony miedzi. Oczywicie tylko w teorii. Najlepiej zobrazuje t¹ sytuacjê przyk³ad cz³owieka i psa. Ten pierwszy ma dwie
nogi, podczas gdy jego pupil cztery. rednio maj¹ po trzy nogi. Wracaj¹c
do g³ównego w¹tku, gdyby cena miedzi spad³a do krytycznego poziomu
i Zarz¹d musia³by podj¹æ dzia³ania poprawiaj¹ce rentownoæ spó³ki, to
nie sprzedawa³by odkrywkowych kopalni kanadyjskich, tylko zamkn¹³by
najmniej rentowne oddzia³y, a wiêc Hutê Miedzi Legnica, a nastêpnie
Zak³ady Górnicze Lubin.
Donald Tusk, ¿ali siê mediom, ¿e przeznaczaj¹c zysk KGHM na dywidendê, Skarb Pañstwa otrzyma zaledwie 32% z wyznaczonej kwoty.
Tusk rozpacza, a w miêdzyczasie zwi¹zkowcy siedz¹ na ³awie oskar¿onych za ubieg³oroczny strajk w obronie sprzedawanych 10% akcji

Po pó³ roku od wyborów do Rady Nadzorczej KGHM, s¹d
we Wroc³awiu wyda³ absurdalne orzeczenie

S¹d upolityczniony?

Zgodnie z decyzj¹ wydzia³u gospodarczego s¹du rejonowego we Wroc³awiu, Józef Czyczerski, Leszek Hajdacki i Ryszard Kurek zostali wykreleni z Krajowego Rejestru S¹dowego, a wiêc oficjalnie usuniêto
ich z Rady Nadzorczej. W dodatku s¹d powo³a³ na ich miejsca zwyciêzców z nielegalnych wyborów uzupe³niaj¹cych. Zdaniem Józefa
Czyczerskiego jest to kolejny cios zadany zwi¹zkom zawodowym i lekcewa¿enie prawa.
Majowe wybory do Rady Nadzorczej odby³y siê zgodnie z prawem, zosta³y zatwierdzone przez pracodawcê jako wa¿ne, a za³oga ewidentnie wskaza³a komu chce powierzyæ mandat. Na sêdzinie nie zrobi³o to wra¿enia.
Co ciekawe s¹d wykreli³ trzech reprezentantów za³ogi z 7 kadencji, jednoczenie powo³uj¹c sympatyków PO na 8 kadencjê. Ca³kowicie przy tym
pomin¹³ fakt zakoñczonych z powodzeniem wyborów majowych do RN.
Pomimo tak wielu sprzecznoci media milcz¹ na ten temat, podaj¹ jedynie suche fakty. Nikt nie pyta o tak ra¿¹ce naruszenie prawa przez sêdzinê.
Legalne wybory zosta³y wymazane z pamiêci co od kilku miesiêcy daje
furtkê do podejmowania naszym zdaniem niekorzystnych dla spó³ki decyzji przez radê nadzorcz¹. I jak tu wierzyæ w suwerennoæ i sprawiedliwoæ s¹dów? Hulaj dusza piek³a nie ma!

Medialni klakierzy og³osili triumf prezesa Wirtha. Zwyciêstwo nie podlega dyskusji. Zakup kanadyjskiej spó³ki to cud  dziwne, ¿e nikt inny
wczeniej na to nie wpad³. Gdy wyszlimy z os³onowej mg³y sukcesu i
moglimy samodzielnie myleæ, zaczê³o nas trapiæ kilka istotnych kwestii.

Z³o¿one emerytom obietnice dotycz¹ce wykupu deputatu
za wêgiel by³y jedynie obietnicami bez pokrycia

Zdaniem jednego z ekonomistów wydatek nieca³ych 10 mld z³ za spó³kê,
która jest warta 7 mld z³ to ponoæ dobry interes, nawet jeli przep³aca siê
1/3 ceny. Na terenie Legnicko-G³ogowskiego Okrêgu Miedziowego s¹
z³o¿a zawieraj¹ce 29 mln ton miedzi, podczas gdy firma Quadra FNX posiada 8 mln ton miedzi i innych surowców, które le¿¹ na terenach kilku
kopalñ w czterech pañstwach: Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Chile i
Grenlandii. Nie mamy informacji dotycz¹cych ¿ywotnoci ka¿dej z tych
kopalni. Najprawdopodobniej dwie z nich ju¿ s¹ na wykoñczeniu.

Solidarnoæ uwa¿a, ¿e nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyp³aciæ
chêtnym 17 tys. z³ brutto za wykup deputatu wêglowego. Zarz¹d nie
wyrazi³ zgody i po przegranym referendum uzna³ temat za zamkniêty.
Sk¹d taka nag³a zmiana stanowiska? Czy¿by Prezes jednak nie chcia³
pomóc emerytom i rencistom pracuj¹cym niegdy w KGHM? W przypadku by³ych pracowników równie¿ obowi¹zuje prezesowska racjonalnoæ ze wzglêdów biznesowych.

Prezes g³osi, ¿e KGHM w tej dekadzie ma byæ jednym z g³ównych graczy
miedziowych na wiecie. Trochê to dziwne, inwestowaæ grube pieni¹dze
w Kanadzie, podczas gdy pod nosem ma siê ogromne z³o¿a miedzi, gotow¹ infrastrukturê i zaplecze pracownicze. W starym zag³êbiu, bo o nim
mowa, z³o¿a po³o¿one s¹ p³ytko jak na nasze warunki, a zawartoæ miedzi
jest wiêksza ni¿ w ZG Lubin i wynosi 2%. Zarz¹d rozwa¿a³ zamkniêcie
Huty Miedzi Legnica, bo jest nierentowna. Przecie¿ mo¿na by przetapiaæ w niej mied ze starego zag³êbia. To pokazuje, jak krótkowzroczn¹
politykê prowadzi prezes Wirth.
Obecnie mamy kryzys, ronie bezrobocie, zamiast inwestowaæ w Polsce,
oddajemy Kanadzie prawie 10 mld z³. W miêdzyczasie prezes obiecuje
pracownikom KGHM, ¿e bêdzie mo¿liwoæ przeprowadzki i zatrudnienia
w jednej z nowo zakupionych kopalñ  pod warunkiem, ¿e dojdzie do
transakcji. Czy emigracja zarobkowa to sposób na kryzys Donalda Tuska
i jego namiestnika w KGHM?
Kolejnym aspektem sprawy jest koniecznoæ obni¿enia kosztów wydobycia w ca³ym koncernie. Z³o¿a nale¿¹ce do Quadra FNX s¹ eksploatowa-

Zwêglona kie³basa wyborcza

Przed wyborami parlamentarnymi by³y marsza³ek Grzegorz Schetyna
odnalaz³ siê w roli mediatora miêdzy prezesem Wirthem a Stowarzyszeniem By³ych Pracowników KGHM. Sprawa mia³a dotyczyæ wykupu emeryckiego deputatu za wêgiel. Poza tym jedynie s³uszna partia zyska³a darmow¹ kampaniê wyborcz¹ i rozg³os na ca³y region.
Pracownicy g³osuj¹c przeciw wykupowi deputatu za wêgiel post¹pili bardzo racjonalnie. Cena wêgla w najbli¿szych latach znacznie wzronie. Planem Zarz¹du by³o upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Po pierwsze,
kampania. Po drugie, pozbawiæ pracowników poprzez referendum emeryckiego wêgla. Jako, ¿e pracownicy nie wyrazili na to zgody, Zarz¹d uzna³,
¿e nie wyp³aci by³ym pracownikom 17 tys. z³ brutto  najzwyczajniej im
siê to nie op³aca. Tak wiêc zamiast dwóch pieczeni, maj¹ sytego wilka i
ca³¹ owcê.
W poprzednich numerach Pryzmatu pisalimy o mo¿liwoci zawarcia
indywidualnych umów cywilno-prawnych z by³ymi pracownikami KGHM.
Prezes twierdzi, ¿e nie ma takiej opcji, poniewa¿ jednorazowa wyp³ata 17
tys. z³ nie oznacza zrzekniêcia siê prawa do deputatu i byli pracownicy
mogliby ponownie domagaæ siê pieniêdzy z tego tytu³u. Mo¿na k³amaæ

przed wyborami, ¿e Polska jest zielon¹ wysp¹, tylko po to by je wygraæ, a
po wyborach og³osiæ, ¿e mamy kryzys i trzeba podnieæ wszystkie mo¿liwe podatki. Jak widaæ, przez ludzi z opcji rz¹dz¹cej stosowane s¹ te
same europejskie standardy. Nasze stanowisko ws. wykupu deputatu nie
zmieni³o siê. Potrzeba jedynie dobrej woli ze strony pracodawcy.

Po co to komu?
Dyrekcja ZG ,,Polkowice-Sieroszowice wpad³a na pomys³ utworzenia
dwóch nowych dzia³ów pod nazw¹ Dzia³ Komunikacji oraz Dzia³ Zarz¹dzania Innowacj¹. Wed³ug planów Dyrekcji Dzia³ Komunikacji w sile trzech
osób ma usprawniæ przep³yw informacji od Dyrekcji na dó³ kopalni i z
powrotem. Pan Dyrektor na spotkaniu ze Zwi¹zkowcami przyzna³, ¿e nie
docieraj¹ do niego istotne informacje o sytuacji na dole kopalni, st¹d
pomys³ utworzenia nowego dzia³u. Zastanawia fakt jak trzy osoby maj¹ to
uczyniæ? W jaki sposób zmusz¹ tych, którzy do tej pory byli odpowiedzialni za informowanie o sytuacji w kopalni swoich prze³o¿onych? Chyba, ¿e chodzi o stworzenie trzech nowych dobrze p³atnych stanowisk
pracy dla znajomków. Na koniec przypomnê, ¿e by³ ju¿ taki Dyrektor co
mia³ czerwony telefon po to, by za³oga mog³a do niego dzwoniæ. Mo¿e
zamiast trzech nowych stanowisk kupmy jeden telefon, bêdzie taniej, a
efekt zapewne pozostanie ten sam.
A co kryje siê za nazw¹ Dzia³ Zarz¹dzania Innowacj¹? Wed³ug Dyrekcji
nowy dzia³ ma zajmowaæ siê tym, aby pracownicy naszego zak³adu pracy
nagle odkryli w sobie talenty do polepszania warunków pracy i racjonalizacji. Dziêki dwóm osobom zatrudnionym w tym dziale mamy poczuæ w
sobie zew wynalazczoci, a dwaj panowie pomog¹ nam w znalezieniu
promotora, który nasz pomys³ przeleje na papier i podepnie siê zapewne
do naszego projektu. Sk¹d my to znamy? Pragnê przypomnieæ m³odym
pracownikom, ¿e istnia³y niedawno takie komórki do spraw wynalazczoci zosta³y jednak rozwi¹zane z powodu wystêpuj¹cej bardzo du¿ej patologii. St¹d moje pytanie: po co to komu?
Pracownik ZG Polkowice-Sieroszowice

Prezes IPN £ukasz Kamiñski nie wierzy w skruchê Wojciecha Jaruzelskiego

Podwa¿one przeprosiny

W centralnych punktach 18 najwiêkszych miast w Polsce Instytut Pamiêci Narodowej prezentuje wystawê 586 dni stanu wojennego (wystawê mo¿na zobaczyæ w Lubinie w Centrum Kultury Muza  red). To
g³ówny element, obok licznych akcji, spotkañ, wydawnictw, przypominaj¹cy o 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.
30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego stanowi dla nas pewien
moment refleksji, kiedy starsi wspominaj¹ ten trudny czas, a m³odsi staraj¹ siê go zrozumieæ. Nasz¹ myl kierujemy przede wszystkim ku tym,
którzy wówczas znaleli w sobie si³ê i odwagê do sprzeciwu, bo to w³anie im zawdziêczamy, ¿e dzisiaj ¿yjemy w wolnym i niepodleg³ym kraju
- podkreli³ prezes IPN £ukasz Kamiñski. W zwi¹zku z rocznic¹ przygotowalimy wiele inicjatyw. Jedn¹ z nich jest wystawa 586 dni stanu wojennego, która bêdzie pokazana w 18 miastach Polski. Oprócz tego prezentujemy 25 innych wystaw - zarówno nowych, jak i ju¿ znanych, które
³¹cznie bêd¹ prezentowane w ponad 40 miastach - poinformowa³.
Plansze wystawowe s¹ stylizowane na stare karty kalendarza i opisuj¹
najwa¿niejsze wydarzenia z lat 1981-1983. Zawieraj¹ca szereg zdjêæ i
dokumentów wystawa upamiêtnia osobiste dramaty ofiar, przedstawia
akty sprzeciwu wobec w³adzy komunistycznej. Mo¿na na niej zobaczyæ
obrazy z wiêzieñ, posiedzeñ s¹dów doranych oraz spektakularnych operacji wojskowo-milicyjnych i masowych demonstracji opozycji.
Nasz¹ myl kierujemy przede wszystkim ku tym, którzy wówczas znaleli w sobie si³ê i odwagê, by siê stanowi wojennemu przeciwstawiæ. Bo
to im zawdziêczamy, ¿e ¿yjemy w wolnym i niepodleg³ym kraju - stwierdzi³ dr Kamiñski, zaznaczaj¹c, ¿e wiele osób w tym czasie straci³o ¿ycie.
Pytanie, czy mo¿na przepraszaæ, jednoczenie mówi¹c, ¿e zrobi³oby
siê dok³adnie to samo. Wydaje mi siê, ¿e przynajmniej w wiêkszoci
systemów etycznych przeprosiny zak³adaj¹ ¿al za to, co siê zrobi³o,
natomiast deklaracja powtórzenia tego czynu, jak rozumiem, jest de-

klaracj¹ przekonania, i¿ nie by³ to czyn z³y - skomentowa³ ostatnie
s³owa Wojciecha Jaruzelskiego prezes IPN. Podkreli³, ¿e Instytut kilka lat temu opublikowa³ blisko 500 dokumentów przedstawiaj¹cych
w sposób jednoznaczny okolicznoci wprowadzenia stanu wojennego. I w sposób jednoznacznie negatywny odpowiadaj¹ na pytanie,
czy by³a mo¿liwa interwencja sowiecka. Podstawowym powodem do
wprowadzenia stanu wojennego by³o d¹¿enie do uratowania komunistycznej dyktatury w Polsce - wskaza³ Kamiñski.
Instytut uruchomi³ tak¿e ogólnopolski projekt edukacyjny A teraz opowiem wam, jak to by³o naprawdê... Nauczyciele prawdziwej historii. Kiedy
mówimy o historii, która dawniej nie by³a oficjalnie nauczana w szkole,
wiele osób wspomina nauczycieli, którzy opowiadali im prawdê o tamtych wydarzeniach. I chcemy utrwaliæ pamiêæ o tych propagatorach prawdziwej historii - powiedzia³ zastêpca dyrektora Biura Edukacji Publicznej
Andrzej Zawistowski.
Zenon Baranowski, Nasz Dziennik

Tragiczna rocznica

13 grudnia 1981 roku utkwi³ w mojej pamiêci nie tylko dlatego, ¿e jak na
pocz¹tek grudnia by³ bardzo mrony i nie¿ny, ale w niedzielny poranek
dzieci nie wita³a w telewizyjnym okienku bajka, tylko smêtny pan w generalskim mundurze i ciemnych okularach. Mówi³ co w imieniu Rady Pañstwa, o dekrecie stanu wojennego i ¿e Solidarnoæ chce obaliæ w³adzê
ludow¹. Tak jakby komunistyczna w³adza przywieziona na sowieckich
czo³gach mia³a co wspólnego z ludem. Be³kot sowieckiego s³ugusa
wprawi³ mnie i moj¹ rodzinê w os³upienie i niepewnoæ, co teraz bêdzie.
Takie same oznaki niepewnoci i niepokoju da³o siê zauwa¿yæ i wyczuæ
wród uczestników niedzielnych nabo¿eñstw. Odpowied nadesz³a jeszcze tej nocy.
Tysi¹ce osób internowanych lub po prostu osadzonych w wiêzieniach.
Przeszukania mieszkañ, konfiskaty niezale¿nych wydawnictw, ³apanki ludzi, którzy myleli inaczej ni¿ towarzysze z PZPR. Na ulice wyprowadzono
czo³gi. Zdelegalizowano Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy Solidarnoæ. Stan wojenny zebra³ miertelne ¿niwo wród spo³eczeñstwa.
Nie omin¹³ tak¿e Lubina, gdzie 31 sierpnia 1982 roku podczas pokojowej
manifestacji zosta³o zabitych trzech naszych kolegów, a wielu odnios³o
rany i zosta³o kalekami. Dzi oprawcy, dziêki PO-papranym mocodawcom, pobieraj¹ wysokie emerytury i chroni¹ ich immunitety, a przeladowani wi¹¿¹ ledwie koniec z koñcem i ¿yj¹ z dnia na dzieñ. Dzi oprawcy
wygrzewaj¹ siê w ciep³ych krajach, a przeladowani niejednokrotnie prosz¹
o kromkê chleba. I to wszystko w latach, gdy wielu z rz¹dz¹cych powo³uje
siê na solidarnociowe korzenie. HAÑBA!!!
Pracownik PeBeKa

Tam, gdzie wkracza urzêdnik ze swoimi kompetencjami,
zaczyna brakowaæ miejsca dla dzia³alnoci spo³ecznej.
Kurczy siê zakres wolnoci

W kleszczach biurokracji

Premier Donald Tusk zapowiedzia³, ¿e jednym z priorytetów jego rz¹du bêdzie walka z biurokracj¹. Pierwsze efekty tej hucznej zapowiedzi
ju¿ widaæ. Powsta³o w³anie nowe, 18. ministerstwo - Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji. Mamy zatem do czynienia z ewenementem
dziejowym: ograniczaniem biurokracji poprzez jej rozszerzanie, ale to
dla wspó³czesnego pañstwa polskiego akurat typowe.
Rz¹d Donalda Tuska nie jest jedynym w III RP, który dzielnie walczy³ z
biurokracj¹. Bój z ni¹ ma swoje korzenie ju¿ u pocz¹tków tzw. transformacji ustrojowej. Po 1989 roku urzêdników i urzêdów zaczê³o przybywaæ
z kosmiczn¹ prêdkoci¹.
Od 30 tysiêcy do pó³ miliona
U schy³ku PRL, w 1989 roku w Polsce by³o zatrudnionych oko³o 30 tys.
urzêdników. Wed³ug danych z 2002 roku tylko w administracji rz¹dowej
pracowa³o ich 116 tys., a ³¹cznie z pracownikami administracji samorz¹dowej by³o to 306 tys. Gdy Polska zosta³a przyjêta do Unii Europejskiej,
zatrudnienie w administracji wzros³o o prawie 20 tys. urzêdników. Teraz
zapewne jest ich znacznie wiêcej, poniewa¿ wdra¿anie przeró¿nych unijnych programów wymaga zatrudniania kolejnych osób do ich obs³ugi.

Tegoroczne dane GUS wskazuj¹, ¿e Polska zbli¿a siê do liczby 500 tys.
urzêdników. W ka¿dym razie w pierwszym kwartale tego roku by³o to
ponad 462 tys. osób zatrudnionych w urzêdach ró¿nego szczebla. Liczba
ta nie uwzglêdnia urzêdników pracuj¹cych w takich instytucjach, jak np.
ZUS czy NFZ. Z nimi ogólna liczba biurokratów ju¿ dawno przekroczy³a
pó³ miliona. Jak widaæ, przeró¿ne biurokratyczne lobby wspierane przez
mniej lub bardziej wiadomych parlamentarzystów bardzo siê staraj¹, by
urzêdników i urzêdów w III RP przybywa³o, a nie ubywa³o.
Pawe³ Szt¹berek, Nasz Dziennik

lepi na prawdê
Powyborcza mg³a opad³a w dniu wyg³oszenia expose ukazuj¹c realia finansowe Polski. Coraz czêciej w mediach mo¿emy us³yszeæ i
przeczytaæ, ¿e premierowi i ministrowi finansów zaczyna wracaæ
pamiêæ i s³uch. Zaczyna ods³aniaæ siê Polska skrzecz¹ca rzeczywistoci¹, nie jestemy ju¿ zielon¹ wysp¹. Kryzys, a w³aciwie krach
finansowy i gospodarczy, który ponoæ dotyka³ inne kraje tylko nie
nasz, wed³ug przedwyborczych zapewnieñ Donka, tak szybko i niepostrze¿enie wdar³ siê do naszego kraju, ¿e o dziwo dostrzeg³a to
czêæ rozs¹dnego i trzewo myl¹cego spo³eczeñstwa. Nie dostrzeg³
tego Donek i minister od zamiatania finansów. Okazuje siê, ¿e w
powyborczym remanencie premierowi i ministrowi od braku finansów, ale w kasie pañstwowej, a nie prywatnej, zaczyna brakowaæ
doæ sporo kasy i w przysz³orocznym bud¿ecie zaplanowano, ¿e
nasze coraz biedniejsze portfele zaczn¹ wieciæ pustkami.
Ju¿ teraz prawie lawinowo rosn¹ ceny kosztów utrzymania, a od
nowego roku coraz biedniejsze spo³eczeñstwo ma byæ ob³o¿one
dodatkowymi haraczami miêdzy innymi po to, by sfinansowaæ dodatkowy rozkwit rz¹dowej biurokracji i z nowo powsta³ym ministerstwem dla kolesi. Kobiety w nagrodê, ¿e tak ci¹gle wychwala³y inteligencjê i urodziwoæ premiera, po wyborach dosta³y wspania³y prezent, siedem lat d³u¿szej pracy. Tu b³ysn¹³ swoim wdziêkiem i inteligencj¹ minister stra¿ak, który chce by te starsze panie nie doæ, ¿e
d³u¿ej pracowa³y, to maj¹ jeszcze rodziæ wiêcej dzieci, to mo¿e doczekaj¹ wczeniejszej emerytury. Takiego cyrku ju¿ dawno nie by³o,
tylko dlaczego za bardzo mierny wystêp rz¹dz¹cych my musimy p³aciæ coraz dro¿sze bilety. Okazuje siê, ¿e nauka te¿ kosztuje, tylko jak
d³ugo za swoj¹ naiwnoæ mamy frycowe p³aciæ
Spostrzegawczy

Premier Tusk i minister Rostowski mówi¹, mówi¹ i
wy³¹cznie mówi¹

Inflacja ruszy³a. Z hukiem
Niestety, czarny scenariusz zaczyna nabieraæ mocy. Na nic zdaj¹
siê zaklêcia, ¿e mamy dostateczne rezerwy, ¿e jestemy mocni,
¿e gdzie indziej jest znacznie gorzej. Dzisiejsze dane o inflacji
nie tylko niepokoj¹ z uwagi na jej wymiar  4,8%. O wiele gorsz¹
jest wiadomoæ, ¿e to dopiero pocz¹tek, choæ niektórzy analitycy nie przewiduj¹ takiego rozwoju sytuacji. Analitycy lubi¹ siê
jednak myliæ, przecie¿ listopad mia³ zakoñczyæ siê wskanikiem
4,3%. Pó³ procenta wiêcej w skali miesi¹ca, to jednak wielki skok!
Dlaczego bêdzie jeszcze gorzej? G³ównie dlatego, ¿e nie zrobiono
niczego, co mog³oby inflacjê zatrzymaæ. Premier Tusk i minister
Rostowski mówi¹, mówi¹ i wy³¹cznie mówi¹. Od gadania jeszcze
nigdzie nic siê nie poprawi³o. Chyba, ¿e na weselu podczas wznoszenia toastów A tu szykuj¹ siê wielkie podwy¿ki cen na stacjach
benzynowych, choæ i dzi litr paliwa kosztuje bardzo du¿o. Kilka lat
temu bary³ka ropy przez d³u¿szy czas kosztowa³a oko³o 150 dolarów, a na stacjach benzyna  oko³o 4 z³. Teraz bary³ka  oko³o 100

dolarów, a litr benzyny blisko 6 z³. Wzrosn¹ te¿ ceny pr¹du, gazu
i wielu innych produktów.
Ci¹g³e zad³u¿anie pañstwa, udaj¹c, ¿e nic z³ego siê nie dzieje, musi
w koñcu spowodowaæ wiêksze t¹pniêcie. Dzi ju¿ wszyscy widz¹,
jak naprawdê wygl¹da zielona wyspa premiera i czuj¹, jak wygl¹daæ
bêdzie wkrótce. Katastrofalne zad³u¿enie Polski epoki Gierka, to prawie ma³e piwko, na dodatek z sokiem, w porównaniu do dzisiejszego d³ugu. A poza tym wszyscy ju¿ zapomnieli, ¿e po³owê tamtego
zad³u¿enia nam darowano. Czy dzi znalaz³oby siê choæ jedno pañstwo, jeden bank, który zechcia³by nam d³ug darowaæ? Jasne, ¿e
nie, bo po pierwsze  Polska jest ponoæ w czo³ówce gospodarczej
Europy, po drugie  wszyscy wiedz¹, ¿e ten rz¹d ¿adnych reform nie
jest w stanie zrealizowaæ, bo mia³ na to ponad cztery lata i w ¿adnej
dziedzinie nic nawet nie drgnê³o pod tym wzglêdem. Zachodni przywódcy, mê¿ami stanu przecie¿ trudno ich nazwaæ, bêd¹ dbali przede
wszystkim o siebie. Polscy potakiewicze s¹ im potrzebni wy³¹cznie
do potakiwania, a nie do dzielenia siê kas¹. Dziêkujê za uwagê.
Tomasz Domalewski, wpolityce.pl

Dlaczego b³¹dz¹?
Mia³em cich¹ nadziejê, ¿e przynajmniej ostatnie cztery lata rz¹dów Tuska
czego nasze spo³eczeñstwo pozytywnego nauczy³o, ¿e wyci¹gnêlimy
odpowiednie wnioski, ¿e za beztroskê polityków platformy i PSL-u nie
bêdziemy musieli dalej ponosiæ konsekwencji. Po ostatnich rozstrzygniêciach powyborczych okazuje siê, ¿e nic pozytywnego nie nast¹pi³o. Jako
trudno wychodzimy z pomrocznoci w jak¹ wpêdzi³y nas nie polskie, a
polskojêzyczne media. W mgnieniu oka kupujemy ka¿d¹ pierdo³owat¹
sensacyjkê wiedz¹c z góry, ¿e jest ona nieprawdziwa. Z postawieniem
jednoznacznej diagnozy dlaczego wbrew sobie, swoim dzieciom i wnukom podejmujemy takie decyzje, problem mia³by najlepszy specjalista
odpowiedniej dziedziny medycznej.
Nie po raz pierwszy mo¿na dostrzec, a pewnie i postawiæ jednoznaczn¹
tezê, ¿e to niema czêæ naszego spo³eczeñstwa jest wspó³winna. Ta która
swoje funkcjonowanie ograniczy³a do b³ogiego prze¿ycia kolejnego dnia,
ci¹g³ego narzekania i palcem nie kiwnê³a by pomóc sobie, ju¿ nawet nie
wspominaj¹c, ¿e innym. Zaczynamy p³aciæ srogo, a wszystko wskazuje,
¿e od nowego roku rachunki bêd¹ wy¿sze. Nieraz a¿ siê p³akaæ chce z
naiwnoci i g³upoty czêci naszego spo³eczeñstwa, jak w ró¿nych rozmowach i to doæ licznych s³yszê pytania co Solidarnoæ na to. Odpowied
musi byæ zawsze jednoznaczna i prawdziwa. To nie Solidarnoæ dokonywa³a na przestrzeni kilkunastu lat niekorzystnych wyborów, a je¿eli ju¿
to zawsze apelowa³a o odpowiedzialny i m¹dry wybór nie tylko w wyborach parlamentarnych, równie¿ w sprawach istotnych dla pracowników 
podwórko KGHM jest tego dobitnym przyk³adem.
My bardziej lubimy siê k³óciæ wewnêtrznie i dzieliæ a nasi nie tylko przeciwnicy polityczni, ale pracodawcy, bez skrupu³ów to doskonale wykorzystuj¹ w myl starej komunistycznej doktryny dziel i rz¹d. Oni doskonale wiedz¹, ¿e im bardziej spo³eczeñstwo podzielone tym ³atwiej siê
nim manipuluje i rz¹dzi. 13 grudnia obchodzilimy smutn¹ i tragiczn¹
rocznicê dla narodu Polskiego. W XXX rocznicê wprowadzenia stanu wojennego, warto nawet jeli siê nie by³o bezporednim wiadkiem tamtych
wydarzeñ, zrobiæ swój wewnêtrzny rachunek sumienia, czy swoj¹ postaw¹ i zachowaniem wiadomie lub niewiadomie nie wspieram tych,
którzy aktualnie sprawuj¹ w³adzê i prawie jawnie wystêpuj¹ przeciw moim
prawom pracowniczym. Mo¿e kto poczuæ siê obra¿onym i powiedzieæ,
ale przecie¿ obecni nie morduj¹, tak to prawda, nie strzelaj¹. Zabijaj¹ s³owem pozbawiaj¹c nas odpowiedzialnoci i ludzkiej solidarnoci, jeden za
drugiego. Zbli¿aj¹ siê wiêta Bo¿ego Narodzenia, zasi¹dziemy do Wigilijnego sto³u, pomylmy czy ten wigilijny stó³ pomieci kogo kto pozostaje
bez pracy z nie swojej winy. Byæ mo¿e nawet kogo z Twojej bli¿szej lub
dalszej rodziny, bo zapomnia³e lub nie chcia³e zauwa¿yæ takiej sytuacji.
¯yczê aby po spokojnych i dla wszystkich radosnych wiêtach nast¹pi³a
odpowiednia refleksja, abymy wszyscy zaczêli mówiæ ludzkim i ¿yczliwym g³osem.
Górnik z ZG Lubin
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