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Akcjonariusze Quadra FNX wyrazili zgodê na przejêcie ich
spó³ki przez KGHM

Wtopimy miliardy
w Kanadê

Zapad³a decyzja akcjonariuszy o zakupie kanadyjskiej spó³ki, która
jest w³a�cicielem kopalñ w USA, Kanadzie, Chile i Grenlandii. Z Pol-
ski w czasach tzw. kryzysu �wiatowego wyp³ynie prawie 10 miliardów
z³otych. Zak³adaj¹c, ¿e spory procent zysków zostanie przeznaczony
na wyp³atê dywidendy dla akcjonariuszy, KGHM bêdzie musia³ zaci¹-
gn¹æ kredyty na t¹ transakcjê.

G³ównym za³o¿eniem dzia³alno�ci spó³ki na kolejne lata mia³a byæ dy-
wersyfikacja przychodów, jako zabezpieczenie w przypadku spadku ceny
miedzi do granicy rentowno�ci lub nawet poni¿ej progu op³acalno�ci
wydobycia. Sprzedano wszystkie aktywa telekomunikacyjne, które gwa-
rantowa³y coroczny, nawet 500 milionowy zysk, po czym zainwestowa-
no w kanadyjsk¹ spó³kê. Ujednolicenie �ród³a przychodów w przysz³o�ci
mo¿e odbiæ siê czkawk¹. Oczywi�cie nam, bo ludzi zasiadaj¹cych w Za-
rz¹dzie czy Radzie Nadzorczej ju¿ nie bêdzie.

Inwestycja w spó³kê z Kanady niesie ze sob¹ wiele problemów. Zarz¹d
t³umaczy, ¿e kupi³ spó³kê, która jest w³a�cicielem kopalñ o niskim kosz-
cie wydobycia. To prawda. Nie zapominajmy jednak, ¿e choæ KGHM
osi¹gn¹³ rekordowy wynik w ubieg³ym roku, rz¹d oprócz podatku od
kopalin bêdzie chcia³ jeszcze wiêcej wyci¹gn¹æ od KGHM, dlatego trzeba
liczyæ siê z sowit¹ dywidend¹. Innymi s³owy, spó³ka najprawdopodob-
niej nie bêdzie w stanie zap³aciæ za wykup kanadyjskiej Quadry, KGHM
bêdzie musia³ zaci¹gn¹æ kredyty. Poza tym, wbrew pozorom nie zainwe-
stowano pieniêdzy w jakie� Eldorado. Czê�æ z tych kopalñ jest na wykoñ-
czeniu, a najbardziej promowany projekt chilijski wymaga du¿ych inwe-
stycji, które zaczn¹ procentowaæ za kilka lat. W dodatku projekt Sierra
Gorda, bo o nim mowa, jest wspó³prowadzony ze spó³k¹ z Japonii. In-
westycja w Kanadzie nie bêdzie przynosiæ lada dzieñ potê¿nych korzy�ci,
jak to siê szumnie og³asza.

Wielomiliardowe zyski rz¹d powinien by³ zainwestowaæ w Polsce, two-
rz¹c miejsca pracy. Otwarcie kopalni w tzw. Starym Zag³êbiu ko³o Bole-
s³awca da³oby wymierne korzy�ci dla Dolnego �l¹ska i ca³ej Polski. Nowe
miejsca pracy w regionie dotkniêtym najwiêkszym bezrobociem, które
automatycznie napêdzaj¹ zatrudnienie pracowników w sektorze us³ugo-
wym, z czym wi¹¿e siê wiêcej odprowadzanych podatków i mniej bezro-
botnych na garnuszku pañstwa. Inwestowanie za granic¹ nie przyniesie
¿adnej z ww. korzy�ci. Podatek Tuska od miedzi i srebra w po³¹czeniu ze
spadkiem ceny miedzi, to najwiêksze zagro¿enie dla KGHM w perspekty-
wie najbli¿szych lat. Jak sam Zarz¹d stwierdzi³, za jaki� czas dojdzie do
sytuacji, w której trzeba bêdzie zwolniæ kilka tysiêcy ludzi i po kolei zamy-
kaæ oddzia³y. Co je�li po Zak³adach Górniczych Lubin przyjdzie pora na
Polkowice-Sieroszowice i Rudn¹? Zarz¹d przeniesie swoj¹ siedzibê do
Kanady? A z kanadyjskiego Kongo Bis zostanie nam jedynie tragiczna
powtórka z Wa³brzycha?

�Nadmierny fiskalizm to prosta droga do likwidacji KGHM�

Pos³owie PiS
przeciw podatkowi

Parlamentarzy�ci Prawa i Sprawiedliwo�ci zapowiedzieli, ¿e je�li nie
uda im siê przekonaæ wystarczaj¹cej liczby pos³ów koalicji do g³oso-
wania przeciw ustawie o podatku od miedzi i srebra, z³o¿¹ skargê do
Trybuna³u Konstytucyjnego. Zjazd klubu parlamentarnego PiS mia³
miejsce 24 lutego w lubiñskim Centrum Kultury �Muza�. Ponad 80
parlamentarzystów z ca³ej Polski chcia³o w ten sposób zwróciæ uwagê
mediów na ogromny problem, jakim jest podatek od niektórych kopa-
lin, a konkretnie podatek dla KGHM na ³atanie dziury bud¿etowej �zie-
lonej wyspy� Tuska.

Oprócz parlamentarzystów i by³ych ministrów, na spotkaniu pojawili siê
m.in. samorz¹dowcy z Lubina i przedstawiciele NSZZ �Solidarno�æ�, któ-
rzy równie¿ wziêli udzia³ w dyskusji. Prawo i Sprawiedliwo�æ podjê³o dwie
uchwa³y: ws. prywatyzacji KGHM i strategicznych spó³ek Skarbu Pañstwa,
a tak¿e ws. trybu wprowadzenia oraz wysoko�ci podatku od miedzi i sre-
bra. �Klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwo�æ wyra¿a zdecydowany
sprzeciw wobec planowanego przez rz¹d Donalda Tuska projektu ustawy
o podatku od wydobycia miedzi i srebra, nieroz³¹cznie zwi¹zanego z poli-
tyk¹ prywatyzacji KGHM Polska Mied� S.A.�. Pada³y stwierdzenia, ¿e Plat-
forma Obywatelska umy�lnie wprowadza podatek na tak wysokim pozio-
mie, by doprowadziæ do prywatyzacji tej spó³ki.

�Jeste�my przeciwni nadmiernemu fiskalizmowi, bo obci¹¿anie tak wyso-
kim podatkiem od miedzi i srebra KGHM-u jest dzia³aniem na szkodê tej
firmy. A ta firma bezpo�rednio zatrudnia kilkana�cie tysiêcy ludzi, z pracy
tej firmy utrzymuje siê kilkadziesi¹t tysiêcy osób. W sytuacji, kiedy nasze
pañstwo dotyka olbrzymie bezrobocie, ponad 2,1 miliona ludzi jest bez
pracy, to takie dzia³anie rz¹du nie powoduje zmniejszenia bezrobocia, a
wrêcz przeciwnie - jego zwiêkszenie� � powiedzia³ przewodnicz¹cy Klubu
Parlamentarnego PiS Mariusz B³aszczak. Pose³ Joachim Brudziñski doda³:
�Przemawia do nas argument i to nie tylko do polityków Prawa i Sprawie-
dliwo�ci, ale tak¿e polityków innych klubów, nawet do pos³ów Platformy
Obywatelskiej, ¿e podatek od miedzi i srebra jest prób¹ zar¿niêcia kury,
która znosi z³ote jajka�.

W ogólnopolskich mediach jedyne informacje jakie dotychczas przedsta-
wiano opinii publicznej to wiadro pomyj wylanych na nasz region. Ogrom-
ne zarobki, rozpasani zwi¹zkowcy i gigantyczne zyski, którymi nie chcemy
siê dzieliæ, a przecie¿ �jest to dobro narodowe nas wszystkich�, jak wspa-
nia³omy�lnie stwierdzi³ premier. Cztery lata temu na czele z politykami PO
g³osi³, ¿e zysk powinien zostaæ w regionie, ale media ju¿ o tym zapomnia³y.
Takie i inne manipulacje przedstawia³y rz¹dowe media wraz z mediami
stowarzyszonymi, znanymi bardziej jako prorz¹dowe (POsat i wsi24).
Podobnie jak w innych wa¿nych sprawach, rz¹d nie chce doprowadziæ do
debaty publicznej w mediach masowych, d¹¿¹c do tego by ustawa o po-
datku przesz³a jak najszybciej.

KGHM, jako najwiêkszy pracodawca na Dolnym �l¹sku, od zawsze p³aci³
ogromne podatki, o czym pisali�my w poprzednich numerach, w tym ok.
16 mld z³ w latach 2006-2011. Twierdzenie, ¿e tylko mieszkañcy Zag³êbia
Miedziowego czerpi¹ zyski z tych z³ó¿ jest k³amstwem, które u³atwia wpro-
wadzenie podatku. Donald Tusk ju¿ raz zapowiada³, ¿e albo sprzeda akcje
KGHM, albo podniesie podatki. Zrobi³ jedno i drugie, ok³amuj¹c spo³e-

czeñstwo. Ostatnio mo¿na by³o us³yszeæ, ¿e trzeba wyd³u¿yæ czas przej-
�cia na emerytury do 67 roku ¿ycia, w przeciwnym wypadku rz¹d bêdzie
musia³ znacznie podnie�æ podatki � historia lubi siê powtarzaæ�



Samorz¹dowcy z Lubina oraz zwi¹zki pracodawców, bran-
¿owe i zawodowe protestowa³y w Warszawie przeciwko
podatkowi od miedzi i srebra

Protestowali
w Warszawie

Kilkuset mieszkañców Lubina i okolicznych miejscowo�ci pojecha³o w
po³owie lutego do Warszawy u�wiadomiæ parlamentarzystom czym
grozi wprowadzenie podatku od niektórych kopalin � miedzi i srebra.

Samorz¹dowcy z³o¿yli wniosek o publiczne wys³uchanie na komisji fi-
nansów publicznych. Niestety wniosek nie przeszed³ przy stosunku g³o-
sów 20 do 24 i g³osach przeciwnych lokalnych polityków Platformy Oby-
watelskiej. Po nieudanej próbie postanowili nie poddawaæ siê, wiêc zor-
ganizowali pikietê pomimo mrozów i opadów �niegu. Pikietuj¹cych od-
wiedzili nieliczni opozycyjni parlamentarzy�ci z Dolnego �l¹ska.

�Skoro nie mo¿emy przekonaæ wszystkich parlamentarzystów z naszego
regionu, mo¿e uda siê wp³yn¹æ na pos³ów i senatorów z innych czê�ci
kraju i zag³osuj¹ przeciw tej ustawie� � komentuje przewodnicz¹cy KZ
NSZZ �Solidarno�æ� w PeBeKa i jednocze�nie przewodnicz¹cy rady po-
wiatu lubiñskiego, Adam Myrda.

Samorz¹dowcy rozdawali parlamentarzystom kartki za i przeciw podat-
kowi, z informacjami dotycz¹cymi podatku, prezentujemy czê�æ z nich:

· NIE dla takiej formy stanowienia prawa � podobnie jak w sprawie
ACTA, pomija siê wszystkie g³osy opiniuj¹ce: samorz¹dy, zwi¹zki
bran¿owe, zwi¹zki pracodawców i zwi¹zki zawodowe,

· TAK dla prostej i zrozumia³ej formu³y nowej daniny,
· NIE dla podatku traktuj¹cego wybiórczo przedsiêbiorstwa � obej-

muje tylko jednego podatnika w Polsce � KGHM Polska Mied� S.A.,
· TAK dla rozwi¹zania systemowego obejmuj¹cego ca³y przemys³ wy-

dobywczy,
· NIE dla dora�nych korzy�ci bud¿etowych kosztem nieodwracalnych,

negatywnych skutków dla górnictwa miedziowego � brak �rodków
na inwestycje w nowe z³o¿a, konieczno�æ zamkniêcia ZG �Lubin�
i Huty w Legnicy,

· TAK dla podatku z uwzglêdnieniem kosztów wydobycia kopalin,
· NIE dla zwalniania pracowników górnictwa i hutnictwa � po wpro-

wadzeniu tak wysokiego podatku pracê straci co najmniej 4 500
osób,

· TAK dla podatku uzale¿nionego od ceny uzyskanej ze sprzeda¿y ko-
paliny, a nie jego ceny gie³dowej,

· NIE dla podatku, którego wysoko�æ uzale¿niona jest od notowañ
gie³dowych w oderwaniu od faktycznych przychodów ze sprzeda-
¿y,

· TAK dla racjonalnej gospodarki z³o¿ami,
· NIE dla stworzenia �drugiego Wa³brzycha�.

To niejedyne dzia³ania radnych i Prezydenta z Lubina. W ostatnim czasie
zdecydowali siê na zakup niewielkiego pakietu akcji KGHM. Staj¹c siê
udzia³owcem Polskiej Miedzi mog¹ zaskar¿yæ ustawê o podatku od nie-
których kopalin do Trybuna³u Konstytucyjnego. W³a�nie zapowied� o pla-
nach zakupu akcji wywo³a³a reakcjê Donalda Tuska, który stwierdzi³, ¿e
tylko pracownicy KGHM i mieszkañcy Zag³êbia Miedziowego korzystaj¹
ze z³ó¿ miedzi, co jest oczywi�cie k³amstwem.

Wszyscy przeciw
Ustawa o podatku od  miedzi i srebra zjednoczy³a wiele �rodowisk, które
wystosowa³y stanowiska, uchwa³y, pisma, opinie i apele krytykuj¹ce �Da-
ninê Tuska�. Do organizacji sprzeciwiaj¹cych siê podatkowi w takiej for-
mie nale¿¹: Sejmik Województwa Dolno�l¹skiego, Prezydium Wojewódz-
kiej Komisji Dialogu Spo³ecznego we Wroc³awiu, Prezydent Lubina Ro-
bert Raczyñski, Prezes Zwi¹zku Rzemios³a Polskiego Jerzy Bartnik, Pra-
codawcy RP, Forum Przemys³u Wydobywczego, Komisja Trójstronna,
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ�, Zwi¹zek Za-
wodowy Pracowników Przemys³u Miedziowego, Stowarzyszenie In¿y-
nierów i Techników Górnictwa, Rada Wykonawcza Zwi¹zku Pracodaw-
ców Polska Mied�, Zarz¹d Zwi¹zku Gmin Zag³êbia Miedziowego, Zgro-
madzenie Zwi¹zku Gmin Zag³êbia Miedziowego, Rada Powiatu Lubiñ-

skiego, Rada Miejska w Legnicy, Rada Miejska w Lubinie, Rada Gminy
Lubin, Rada Miejska w G³ogowie, Rada Powiatu G³ogowskiego, Rada
Gminy Jerzmanowa, Rada Gminy Kotla, Rada Powiatu Polkowickiego,
Konwent Powiatów Dolnego �l¹ska, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Dol-
no�l¹skie Forum Polityczne i Gospodarcze.

To tylko czê�æ �rodowisk krytykuj¹cych podatek, mimo to rz¹d Donalda
Tuska nie dopu�ci³ nawet do dyskusji na temat tej daniny, podobnie jak
ma to miejsce w sprawie emerytur i pó³tora miliona podpisów ludzi chc¹-
cych referendum w tej sprawie.

NIE dla wyd³u¿onego
wieku emerytalnego

Pó³tora miliona podpisów pod wnioskiem
w sprawie referendum emerytalnego

DZIÊKUJEMY!

Trwaj¹ca zaledwie pó³tora miesi¹ca akcja zbierania podpisów pod wnio-
skiem o referendum w sprawie utrzymania obecnego wieku emerytalne-
go przynios³a wielki sukces. Inicjatywê NSZZ �Solidarno�æ� popar³o bli-
sko pó³tora miliona obywateli. Tak wielki odzew to dowód, jak bardzo
Polacy interesuj¹ siê zmianami w systemie emerytalnym i jak bardzo chc¹
siê w tej sprawie wypowiedzieæ. To bardzo wa¿ny sygna³ dla rz¹dz¹cych,
¿e nie wolno tak istotnych zmian wprowadzaæ wbrew spo³eczeñstwu.

Wszystkim, którzy wsparli nasz¹ akcjê, gor¹co dziêkujê za tak wielk¹
mobilizacjê i zaanga¿owanie. Ostatnie tygodnie pokaza³y, ¿e Polacy
odpowiedzialnie potrafi¹ korzystaæ z rozwi¹zañ, jakie daje demokra-
cja. To nasze wspólne wielkie osi¹gniêcie.

Deklaracje Donalda Tuska nie pozostawiaj¹ jednak z³udzeñ, ¿e to nie ko-
niec dzia³añ zwi¹zanych z obron¹ przed prac¹ a¿ do �mierci, do której
chce nas zmusiæ rz¹d. Dlatego kontynuujemy zbiórkê podpisów. Jako
wyborcy musimy teraz wspólnie wywieraæ presjê na pos³ów, by poparli
zwo³anie referendum w tej sprawie. Musimy byæ te¿ gotowi do wielkiej
akcji pod Sejmem wspieraj¹cej inicjatywê referendaln¹.

Piotr Duda
Przewodnicz¹cy Komisji Krajowej

NSZZ �Solidarno�æ�

Co szykuje nam rz¹d
Rz¹d chce od 2013 roku stopniowo zrównywaæ i podwy¿szaæ wiek eme-
rytalny kobiet i mê¿czyzn do 67 roku ¿ycia. Co cztery miesi¹ce wiek eme-
rytalny przesuwany bêdzie o kolejny miesi¹c, co oznacza ¿e z ka¿dym
rokiem ka¿dy Polak i Polka bêdzie pracowa³ d³u¿ej o trzy miesi¹ce. W
przypadku mê¿czyzn poziom 67 lat zostanie osi¹gniêty w 2020 r. a w
przypadku kobiet w 2040. Dla kobiety, która ma dzi� 50 lat oznacza to
pracê d³u¿ej o trzy lata ni¿ do tej pory. Dla kobiety, która ma dzisiaj 39 lat
bêdzie to oznacza³o w przysz³o�ci pracê d³u¿ej o 7 lat.

Jak przekonywa³ w swoim expose premier Donald Tusk, d³u¿sza praca
uratuje bud¿et przed bankructwem a nas uchroni od biedy na emerytu-
rze. Przed laty przed bankructwem systemu emerytalnego mia³o uchro-
niæ nas przej�cie na nowy system emerytalny oparty na indywidualnych
kontach emerytalnych. Teraz s³yszymy, ¿e tylko d³uga aktywno�æ zawo-
dowa i praca uchroni nas przed bied¹ i bankructwem.

Reformy systemu emerytalnego nie mog¹ podlegaæ arbitralnym decy-
zjom polityków i kaprysom rynków finansowych. W tej sprawie powinni
wypowiedzieæ siê Polacy. Dlatego NSZZ �Solidarno�æ� rozpocz¹³ akcjê
zbierania podpisów pod obywatelskim wnioskiem o poddanie pod ogól-
nokrajowe referendum pytania w sprawie utrzymania dotychczasowych
rozwi¹zañ emerytalnych.

Nasze propozycje emerytalne
NSZZ �Solidarno�æ� stoi na stanowisku, ¿e podwy¿szenie wieku emery-
talnego nie jest dobrym wyj�ciem dla deficytu funduszu ubezpieczeñ spo-



³ecznych. S¹ inne mo¿liwo�ci, bardziej przyjazne. Naszym zdaniem jed-
nym ze sposobów na poprawê kondycji systemu emerytalnego jest wzrost
liczby zatrudnionych, a tym samym wzrostu funduszu emerytalnego. Dla-
tego po stronie rz¹du le¿y obowi¹zek podejmowania dzia³añ i wprowa-
dzania takich rozwi¹zañ, które zwiêksz¹ zatrudnienie i tym samym zwiêksz¹
ilo�æ �rodków w systemie emerytalnym.

Kolejnym koniecznym elementem poprawy kondycji funduszu jest ujed-
nolicenie sposobu wnoszenia sk³adki do systemu. Umowy-zlecenia, o
dzie³o, dzia³alno�æ gospodarcza � te formy zatrudnienia objête s¹ prefe-
rencyjn¹ stawk¹ sk³adki emerytalnej. Domagamy siê ujednolicenia za-
sad.

�Solidarno�æ� zdecydowanie opowiada siê równie¿ za umo¿liwieniem
³¹czenia czasu przebywania na emeryturze z czê�ciow¹ prac¹ zawodow¹,
jako jednym ze sposobów opanowania rosn¹cego deficytu funduszu eme-
rytalnego. Zdaniem naszego Zwi¹zku pozostawienie ubezpieczonym
mo¿liwo�ci wyboru momentu przej�cia na emeryturê równie¿ wp³ynie na
poprawê kondycji systemu.

Zapraszamy Ciê do Komisji Zak³adowej NSZZ �Solidarno�æ� przy Twoim
zak³adzie pracy lub do siedziby �Solidarno�ci� Regionu Zag³êbie Mie-
dziowe w Legnicy przy ul. Skarbka 9. Przyjd� i podpisz siê pod wnio-
skiem o zorganizowanie referendum przeciw wyd³u¿eniu wieku eme-
rytalnego!

Z komunizmu
w kolonialny kapitalizm
Z prof. Witoldem Kie¿unem, teoretykiem zarz¹dzania, wyk³adowc¹
Akademii im. Leona Ko�miñskiego oraz uczelni zagranicznych,
by³ym ekspertem ONZ ds. modernizacji zarz¹dzania w krajach afry-
kañskich, rozmawia Mariusz Bober

W swojej najnowszej ksi¹¿ce pt. �Patologia transformacji� pod-
daje Pan druzgoc¹cej krytyce ostatnie 20 lat przemian ustrojo-
wych w Polsce. �rodowiska komunistów i zachodnich kapitali-
stów zawar³y nieformalny uk³ad, rekolonializuj¹c Polskê?

Wszystko zaczê³o siê od przyjazdu do Polski amerykañskiego wiel-
kiego spekulanta gie³dowego, jednego z najbogatszych ludzi na
�wiecie George´a Sorosa, maj¹cego jednocze�nie wielkie ambicje
rozwijania idei �otwartego �wiata�. Tê spo³eczn¹ dzia³alno�æ reali-
zowa³ poprzez tworzenie licznych fundacji i finansowanie uniwersy-
tetów - w sumie miliardami dolarów. W maju 1988 r. przyjecha³ do
Polski, spotka³ siê z gen. Wojciechem Jaruzelskim i premierem Mie-
czys³awem Rakowskim, przedstawiaj¹c swój plan radykalnej trans-
formacji systemu gospodarki planowej na wolnorynkow¹, i otwo-
rzy³ w Warszawie Fundacjê im. Stefana Batorego. 7 miesiêcy po jego
wizycie ustaw¹ z dnia 23 grudnia 1988 roku komunistyczny rz¹d i
Biuro Polityczne Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, partii, któ-
rej statutowym celem by³o zbudowanie socjalizmu na gruzach kapi-
talizmu, podejmuj¹ decyzjê o wprowadzeniu w Polsce ustroju kapi-
talistycznego w jego klasycznej, ortodoksyjnej formie na podstawie
kodeksu handlowego z 1934 roku. Z punktu widzenia teorii patolo-
gii zarz¹dzania jest to klasyczny przyk³ad realizacji prawa sformu³o-
wanego przez niemieckiego filozofa Hansa Vaihingera �przerastania
�rodków nad celem�. �rodkiem dla realizacji celu, jakim by³o dla
PZPR zbudowanie socjalizmu, sta³o siê samo posiadanie w³adzy.
Jednak ten �rodek sta³ siê celem samym w sobie, i dla jego osi¹-
gniêcia wprowadzono dotychczas zwalczany ustrój ekonomiczny.
Nie by³o ¿adnych protestów czy nawet wewnêtrznej ró¿nicy zdañ.
Okaza³o siê wiêc, ¿e �szczytny cel budowy ustroju�, w którym bê-
dzie rz¹dziæ zasada �od ka¿dego wed³ug jego mo¿liwo�ci, ka¿demu
wed³ug jego potrzeb�, by³ negatywn¹ fikcj¹ organizacyjn¹.

Paradoksalnie wielu Polaków klêskê transformacji ustrojowej
przypisuje ludziom kojarzonym z �Solidarno�ci¹��

Tak, ale po 1989 r. tak naprawdê to nie klasyczna �Solidarno�æ�
przejê³a w³adzê. Ruch ten mia³ koncepcjê budowania nie gospodar-
ki kapitalistycznej, ale pañstwa o w³asno�ci spo³ecznej z elementa-
mi daleko posuniêtej samorz¹dno�ci. Pomys³ zbudowania w Polsce

ca³kowicie kapitalistycznego systemu pochodzi³ od komunistów.
Powtarzam: tzw. ustawê Wilczka [o wolnorynkowej dzia³alno�ci go-
spodarczej - przyp. red.] z 1988 r. przyj¹³ komunistyczny jeszcze
rz¹d premiera Rakowskiego i zatwierdzi³ ostatni Sejm PRL. A by³a
to ustawa wprowadzaj¹ca zasady niemal �czystego kapitalizmu�.

Niemniej to wcze�niejsi doradcy prezydenta Lecha Wa³êsy, lu-
dzie kojarzeni z �Solidarno�ci¹�, realizowali ten plan umo¿liwia-
j¹cy nomenklaturow¹ prywatyzacjê i kolonizacjê Polski przez za-
chodni kapita³�

Rzeczywi�cie, gdy wys³any i finansowany przez George´a Sorosa,
dla realizacji jego planu, amerykañski ekonomista Jeffrey Sachs przy-
jecha³ do Polski, zwróci³ siê od razu - jak napisa³ w swoich wspo-
mnieniach - do trzech, jak ich nazywa, �strategów�, a wiêc kierow-
ników NSZZ �Solidarno�æ�: Bronis³awa Geremka, Jacka Kuronia i
Adama Michnika. Tymczasem wszyscy oni uczciwie przyznawali, ¿e
nie znaj¹ siê zupe³nie na ekonomii, i pytali tylko: �Czy to wyjdzie?�.
A Sachs z energi¹ typowego kapitalistycznego agenta marketingo-
wego gor¹co zapewnia³, ¿e oczywi�cie - tak. Pierwszy bezpartyjny
premier III RP, który równie¿ podejmowa³ decyzje w sprawie prze-
kszta³ceñ w Polsce - Tadeusz Mazowiecki, nie mia³ wy¿szego wy-
kszta³cenia, by³ dziennikarzem, redaktorem pisma, cz³onkiem dzia-
³aj¹cego w PRL stowarzyszenia PAX, ale równie¿ nie mia³ wiedzy
ekonomicznej ani ¿adnej praktyki pracy w administracji. Stanowi-
sko premiera by³o jego pierwsz¹ prac¹ w administracji. Tak¿e Lech
Wa³êsa uczciwie przyznawa³ siê, ¿e nie ma pojêcia o ekonomii, ale
równie¿ akceptowa³ program Jeffreya Sachsa. W dodatku na wice-
premiera i ministra finansów, a wiêc ekonomicznego kierownika ca³ej
transformacji, wyznaczono dr. Leszka Balcerowicza, by³ego cz³onka
PZPR, w latach 1978-1980 pracownika Instytutu Podstawowych Pro-
blemów Marksizmu-Leninizmu przy Komitecie Centralnym PZPR,
który te¿ nie mia³ ¿adnego praktycznego do�wiadczenia w kierowa-
niu zespo³ami ludzi w administracyjnych strukturach ani licz¹cego
siê dorobku naukowego (14 lat po uzyskaniu doktoratu nie mia³ jesz-
cze stopnia doktora habilitowanego, uzyska³ ten stopieñ dopiero w
pierwszym roku pracy jako wicepremier). Za� pierwszym polskim
premierem w III RP, demokratycznie zaakceptowanym przez wybra-
ny w wyborach 4 czerwca 1989 roku parlament, by³ genera³ Cze-
s³aw Kiszczak, �zas³u¿ony� kierownik walki z podziemnymi struktu-
rami �Solidarno�ci� w latach 1981-1989. Jedynie dziêki odej�ciu z
sojuszu z PZPR Stronnictwa Demokratycznego i Polskiego Stron-
nictwa Ludowego uda³o siê stworzyæ rz¹d pod kierownictwem bez-
partyjnego Tadeusza Mazowieckiego, co przyspieszy³o odsuniêcie
od w³adzy komunistów. Ale sytuacja w kraju zmieni³a siê tylko po-
zornie. Wiêkszo�æ kadry kierowniczej to byli nadal ci sami ludzie z
okresu rz¹dów PRL. St¹d s³usznie pisali Jacek Kuroñ i Jacek ̄ akow-
ski: �Je�li stworzenie sektora prywatnego by³o jednym z naszych
g³ównych celów, to bez ludzi z nomenklatury nigdy by siê nam nie
uda³o�. By³o to jednak ca³kowite odej�cie od pocz¹tkowej idei �Soli-
darno�ci�, która zak³ada³a troskê o drugiego cz³owieka, a nie boga-
cenie siê za wszelk¹ cenê. NSZZ �Solidarno�æ� ze zdecydowanie le-
wicowym laickim kierownictwem (poza Wa³ês¹) nie korzysta³a wów-
czas niestety z wybitnych doradców - ekonomistów, bazuj¹cych na
spo³ecznej nauce Ko�cio³a katolickiego (a przecie¿ �Solidarno�æ�
ma katolicki rodowód, o którym �wiadczy³y m.in. Msze �wiête, spo-
wiedzi, i jej znakiem mia³ byæ znaczek z obrazem Matki Bo¿ej w kla-
pie marynarki Wa³êsy). Nie korzysta³a te¿ ze skandynawskiej formu-
³y zarz¹dzania ani zachodnioniemieckiego spo³ecznego podej�cia,
ani nawet z do�wiadczeñ tzw. Tygrysów Wschodu czy elementów
strategii Chin Ludowych. By³o szereg modeli poza neoliberalizmem
i niezwykle korzystnej dla �wiatowego kapita³u �terapii� George´a
Sorosa. Przyjêto jego model, praktycznie sformu³owany przez Jef-
freya Sachsa, nie sprawdzaj¹c efektów jego dzia³alno�ci w Boliwii.
Opisa³a je dok³adnie Naomi Klein, wskazuj¹c, ¿e doprowadzi³ tam
do klêski spo³ecznej, rozruchów zbrojnie t³umionych przez wojsko,
do olbrzymiego bezrobocia, a jednocze�nie do wzbogacenia siê grupy
spekulantów. Efektem tych zmian by³o powa¿ne obni¿enie wysoko-
�ci wynagrodzeñ i daleko id¹ca stratyfikacja spo³eczna. Likwidacja
inflacji nast¹pi³a tam dopiero po dwóch latach, mimo zapewnienia
Sachsa, ¿e zlikwiduje j¹ �w jeden dzieñ�. Nikt nie zainteresowa³ siê
tymi wynikami. Wprost przeciwnie, powszechnie chwalono rzeko-
mo pozytywne efekty jego pracy w Boliwii. Z perspektywy 20 lat
wprost trudno zrozumieæ to swoiste zauroczenie równie niepowa¿-
nym reklamiarstwem Sachsa w Polsce i brak zdecydowanej spo-
³ecznej reakcji, tak jak w Boliwii i w innych krajach po³udniowoame-
rykañskich.

Nasz Dziennik 25-26.02.2012r.
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Dzieñ Pamiêci
�¯o³nierzy Wyklêtych�
Pragniemy przypomnieæ, ¿e w my�l obowi¹zuj¹cej od ponad roku usta-
wy dzieñ 1 marca jest �wiêtem pañstwowym, ustanowionym w ho³dzie
tym, którzy po latach okupacji niemieckiej, po ponownym wkroczeniu
na ziemie polskie sowieckich i rodzimych komunistów, mieli odwagê
wytrwaæ w walce o niepodleg³¹ Polskê.

Po wojnie z broni¹ w rêku zginê³o ponad 20 tys. �¯o³nierzy Wyklêtych�.
W latach 1944-1955 komunistyczne s¹dy orzek³y ponad 8 tys. wyro-
ków �mierci, z których ok. 4,5 tys. zosta³o wykonanych. Ponad 200 tys.
polskich patriotów trafi³o do wiêzieñ i obozów pracy, najm³odsi do obo-
zu w Jaworznie (ch³opcy) i w Bojanowie (dziewczêta).

Po latach walki, czasach wyrafinowanych tortur i zbrodni s¹dowych, po
kolejnych dekadach fa³szowania, spotwarzania i zapominania, spo³ecz-
ne obchody narodowego �wiêta daj¹ nam szansê przerwania swoistej
ob³awy nadal zastawianej w Polsce na prawdê, sprawiedliwo�æ i na
warto�ci patriotyczne, które chcemy dzieliæ z �Wyklêtymi ̄ o³nierzami�.
To przede wszystkim od nas samych bêdzie zale¿a³o, czy zdo³amy j¹
przerwaæ.

Spo³eczny Komitet Obchodów Narodowego
Dnia Pamiêci �¯o³nierzy Wyklêtych�

Reforma emerytalna to �ciema. To nie ¿adna reforma,
tylko oszczêdzanie. I to oszczêdzanie na obywatelach, któ-
rzy znowu zostali ok³amani

K³amstwo emerytalne
Premier Tusk ze swym rz¹dem zaczynaj¹ reformy - to mi sensacja, co?
Po piêciu latach rz¹dów� No, dobrze, darujmy sobie wyz³o�liwianie.
Zapytajmy, co konkretnie premier i rz¹d zreformuj¹. Us³yszymy: kon-
kretnie to podnios¹ i zrównaj¹ wiek emerytalny kobiet i mê¿czyzn. Oby-
watele, uwaga - klasa panuj¹ca znowu was robi w konia. Podnosze-
nie wieku emerytalnego to nie jest ¿adna reforma. To oszczêdno�ci.
Mo¿na te¿ rzec: ciêcie wydatków. Czyli zupe³nie co innego.

O reformie mogliby rz¹d i rz¹dowe media mówiæ, gdyby w³adza zapo-
wiedzia³a dzia³ania usprawniaj¹ce system Reform¹ by³aby na przyk³ad
likwidacja po³owy resortów i redukcja zatrudnienia w pozosta³ych. Re-
form¹ by³oby wprowadzenie jednolitego dla wszystkich podatku, najle-
piej liniowego, bez wszystkich tych ulg i kombinacji, daj¹cych pretekst
do zatrudniania tysiêcy urzêdników. Reform¹, bodaj czy nie najpotrzeb-
niejsz¹, by³oby objêcie wszystkich jednolitymi zasadami ubezpieczenia
spo³ecznego, w zale¿no�ci od uzyskiwanych dochodów, bez wszyst-
kich tych przywilejów, wyj¹tków, szczególnych zasad i zwolnieñ, wsku-
tek których wszyscy uwa¿aj¹, ¿e tamci drudzy co� zyskuj¹ ich kosztem.
Nies³usznie, bo w istocie wszyscy s¹ stratni, a zyskuje tylko biurokracja.

Oszczêdno�ci natomiast s³u¿¹ tylko za³ataniu dziury w kasie. Poza tym,
¿e rz¹d zmniejsza swoje wydatki, nic nie ulega zmianie, System, jak by³
niesprawny i generuj¹cy nadmierne koszty, taki pozostanie, marmuro-
we pa³ace ZUS nie zostan¹ przeznaczone na potrzebniejsze cele, druki
ZUA czy ZMUA nie stan¹ siê ³atwiejsze do wype³nienia, i tak dalej. Rz¹d
uspokoi miêdzynarodowych lichwiarzy, ¿e Polska przez jaki� jeszcze
czas nie zbankrutuje i tym samym mo¿e sk³oni ich, by wyceniali swe
po¿yczki na nieco mniejszy procent.

To, co zapowiada rz¹d i co chce �konsultowaæ�, nie jest wiêc ¿adn¹
reform¹. Nie jest te¿ uczciwe wobec spo³eczeñstwa. Przekonywano nas,
¿e tyle bêdziemy mieæ emerytury, ile sami od³o¿ymy. Kto woli pracowaæ
krócej, zadowoli siê mniejsz¹, kto popracuje d³u¿ej, usk³ada wiêcej. Nie-
wiele czasu minê³o i ju¿ mamy czarno na bia³ym, ¿e by³o to k³am-
stwo. Emerytury jednak zale¿eæ bêd¹ od ³aski pañstwa i ono te¿ wyzna-

czy, jak d³ugo mamy pracowaæ. Za to pan premier wyliczy nam - czy
raczej odczyta wyliczenie podes³ane mu przez piarowców - ¿e po pod-
niesieniu wieku emerytalnego do 67 lat wyp³acane �wiadczenia wzrosn¹
o 40%. Pewnie, pewnie, a przy podniesieniu do 80 lat mog³yby wzro-
sn¹æ nawet o 250 proc, bo jeszcze mniej osób by ich do¿y³o.

A przy okazji �reformy� rz¹d zasili siê pieniêdzmi OFE, co na pewien
czas uchroni go przed przekroczeniem konstytucyjnego progu zagro-
¿enia. A co z tej reformy bêd¹ mieli obywatele? Co siê polepszy w ich
sytuacji, co otrzymaj¹ w zamian za d³u¿sz¹ pracê? Kto� mo¿e wie? Dziew-
czynko? Ch³opczyku? Ano w³a�nie. I w tym jest sedno sprawy.

Uwa¿am Rze, Rafa³ A. Ziemkiewicz

Komu s³u¿¹
Przygl¹daj¹c siê naszej Polskiej szarej rzeczywisto�ci zastanawiam siê,
jak d³ugo jeszcze czê�æ z nas bêdzie z klapkami na oczach ogl¹da³a
p³yn¹ce brednie z ekranów telewizyjnych o naszym dobrobycie i coraz
wiêkszej szansie rozwoju gospodarczego. Nale¿a³oby w tym miejscu
postawiæ pytanie, jak to siê dzieje, ¿e skoro jest tak dobrze, to jest tak
�le? Nie do�æ, ¿e coraz wiêcej rzeczy mamy ró¿nymi rz¹dowymi usta-
wami reglamentowane, to kosztuj¹ nas coraz dro¿ej. Opcja rz¹dz¹ca
nabra³a wody w usta i nie zauwa¿a, ¿e du¿o ludzi zarówno m³odych jak
i starszych jest w sferze skrajnego ubóstwa, coraz wiêcej polskich dzie-
ci w wieku szkolnym jest niedo¿ywionych, miliony osób w wieku pro-
dukcyjnym zmuszonych zosta³o do wyemigrowania z kraju. I to s¹ ofi-
cjalne dane, a nie czyj� literacki wymys³ tylko to trzeba chcieæ wiedzieæ
i mieæ wyobra�niê, czego rz¹dz¹cym brakuje.

Coraz bardziej jeste�my uzale¿niani od rz¹du i jego urzêdników oraz
zasobno�ci naszego konta w banku. W telewizji pokazuje siê jaka krzywda
zosta³a wyrz¹dzona jakiemu� psu czy kotu, to interesuje ich bardziej ni¿
pieskie ¿ycie milionów obywateli. ¯eby nie by³o nam tak szaro, ponuro
i nudno, przez m¹dr¹ i bardzo o�wiecon¹ czê�æ spo³eczeñstwa, wybra-
na do obecnego parlamentu reprezentacja Ruchu trojga p³ci, zamiast
pracy i podwy¿ek wynagrodzeñ chce nam zafundowaæ , oczywi�cie
odp³atnie, ale bezkarnie dzia³kê haju. Wtedy dopiero poczujemy siê od-
lotowi i zapomnimy o wszystkich problemach, tylko na jak d³ugo to
wystarczy? Takie m¹dre prawo tworzy rz¹d i jego ministrowie, to oni
wysprzedaj¹ za bezcen resztki naszego maj¹tku narodowego, choæ na
Zachodzie panuje odwrotna tendencja. Swoimi nieodpowiedzialnymi
decyzjami przyczyniaj¹ siê do gro�by utraty kolejnych miejsc pracy.
Podnie�li podatek VAT, sk³adkê rentow¹ i naprêdce wymy�lili podatek
od miedzi i srebra, a my im jeszcze za to p³acimy niema³e miesiêczne
wynagrodzenia. Gdy oni twierdz¹, ¿e nam s³u¿¹, coraz wiêcej ludzi prze-
ciera oczy ze zdumienia. Byæ mo¿e s¹ s³ugusami, tylko niech otwarcie
powiedz¹ czyimi.

Niepoprawny politycznie

Pstryk � mandacik w mig
W tym roku wp³ywy do bud¿etu pañstwa z mandatów drogowych maj¹
wynie�æ 1,2 mld z³otych. Minister finansów Jacek Rostowski zapisa³ tê
kwotê w projekcie bud¿etu na 2012 r. Swoj¹ drog¹ - oryginalny to spo-
sób. Zapobiegliwy minister chce wyci¹gn¹æ tê grub¹ sumkê z kieszeni
kierowców poprzez zakup 300 nowych mobilnych fotoradarów. To zna-
czy najpierw kupi, a potem wyci¹gnie od nas kasê. W³a�nie trwa prze-
targ na ich dostawê do Inspekcji Transportu Drogowego. Radary maj¹
byæ rozmieszczane miêdzy 800 masztami stoj¹cymi przy drogach kra-
jowych. 300 nowych �aparacików�, które maj¹ podreperowaæ bud¿et,
ma na nich zawisn¹æ ju¿ w maju. No i dobrze, bo przecie¿ na Euro 2012
przyjad¹ kibole, a zamiast gnaæ po autostradach, bêd¹ siê kulaæ po zwy-
k³ych drogach, spiesz¹c siê na mecz. A wtedy pstryk - i bud¿et zasilony
w mig.

Nasz Dziennik, Adam Bia³ous


