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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Wszystkim Hutnikom i ich rodzinom
z okazji Dnia Hutnika ¿yczymy wszystkiego najlepszego,
zadowolenia z pracy i samych sukcesów.
Niech w. Florian czuwa nad wami!
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ

Pracownicy odwo³ali reprezentantów zarz¹du w Radzie Nadzorczej KGHM

Czerwona kartka dla
przedstawicieli
Pracownicy oddali swój g³os w referendum odwo³awczym, które odby³o siê w dniach 25 i 26.04.2012r. Z nieoficjalnych wyników  zgodnie z
oczekiwaniami  za³oga opowiedzia³a siê za odwo³aniem przedstawicieli, którzy to reprezentowali interesy zarz¹du w Radzie Nadzorczej.
Po z³o¿eniu wymaganej iloci podpisów celowo zwlekano prawie pó³
roku i dopiero gdy rozpoczê³y siê ministerialne roszady w radzie nadzorczej zarz¹d spó³ki zdecydowa³ siê na uruchomienie procedury. Pokrêtne t³umaczenia o rzekomym sprawdzaniu podpisów mo¿na w³o¿yæ
miêdzy bajki, a jawne próby wciskania kitu pracownikom przez s³u¿by
prasowe spó³ki to ju¿ bezczelnoæ.
Tzw. wyboru przedstawicieli zarz¹du w nieprawnie zarz¹dzonym g³osowaniu dokona³o 3%-owa reprezentacja pracowników  zastraszana i zmuszana nakazami przy wykorzystaniu podleg³oci s³u¿bowych najpierw do
popierania kandydatów na listach zg³oszeniowych a nastêpnie naganiana
do udzia³u w tych pseudo wyborach.
Frekwencja w referendum odwo³awczym wynios³a oko³o 41% , z czego
92 % g³osuj¹cych opowiedzia³o za odwo³aniem tych pseudo przedstawicieli za³ogi z rady nadzorczej Spó³ki. Odwo³anie tych osób ze sk³adu rady
nadzorczej jest wi¹¿¹ce dla walnego zgromadzenia akcjonariuszy, jednak
Polska jest teraz krajem cudów!
W 2011 r. majowe wybory do rady nadzorczej odby³y siê zgodnie z prawem. Mimo to Minister Skarbu Pañstwa z³ama³ prawo i zakaza³ powo³ania
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przedstawicieli pracowników z
wyboru za³ogi w sk³ad rady nadzorczej. Konstytucyjny minister rz¹du z³ama³ Ustawê o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych, z³amano Statut KGHM Polska Mied i Regulamin wyboru i odwo³ania cz³onków Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A. wybieranych przez pracowników Spó³ki. Jak siê przekonalimy ministrowie rz¹du Platformy Obywatelskiej stoj¹ ponad prawem. Niezale¿na prokuratura
prawie ju¿ rok zajmuje siê t¹ spraw¹.
A tu znowu cud:

we wrzeniu, kolejnym naruszeniem prawa, zarz¹d

spó³ki zarz¹dza tzw. wybory uzupe³niaj¹ce. Nie wiadomo co trzeba by³o
uzupe³niaæ, jednak wpycha kolanem trzech kandydatów na trzy miejsca. Mimo, ¿e pracownicy zbojkotowali tê farsê, to jednak brak progów
frekwencyjnych pozwoli³ zarz¹dowi og³aszaæ, ¿e za³oga wybra³a swoich
przedstawicieli  kpina z prawa po raz kolejny. I to mimo, ¿e pracownicy
dali jasny sygna³, co myl¹ o starcie w wyborach do RN by³ych dyrektorów  dla porównania w majowych wyborach frekwencja wynios³a 53%.
Najwiêcej, bo 5895 g³osów zdoby³ przewodnicz¹cy Józef Czyczerski z
Solidarnoci, co odpowiada 31,86% wszystkich pracowników.
A co zawdziêczamy pseudo przedstawicielom, których wepchano do
Rady? Z pewnoci¹ przyzwolenie na sprzeda¿ aktywów telekomunikacyjnych, a wiêc Polkomtelu (w³aciciel Plusa) i Dialogu, w którym obecnie trwaj¹ masowe zwolnienia pracowników.
W g³êbokiej trosce o reprezentowanych pracowników wyprowadzono
prawie 10 mld z³ z Polski i kupiono kanadyjsk¹ spó³kê wydobywcz¹.
Tworzy siê miejsca pracy po drugiej stronie Atlantyku, podczas gdy z³o¿e
miedzi na terenie tzw. Starego Zag³êbia jest na wyci¹gniêcie rêki. Do
zas³ug jednego z tych trzech panów z pewnoci¹ mo¿na zaliczyæ z³o¿one w s¹dzie zeznania o nielegalnoci dwugodzinnego strajku z sierpnia
2009 r. Za³oga sprzeciwia³a siê prywatyzacji KGHM, ale najwyraniej ten
pan ma w g³êbokim powa¿aniu los pracowników Polskiej Miedzi.
Za krótkiej i bogatej kadencji trzech panów rekomendowanych przez
Zarz¹d przygotowywano nowy antypracowniczy Zak³adowy Uk³ad Zbiorowy Pracy. Zamiast podwy¿ek dla pracowników, podwy¿szono wynagrodzenie Prezesowi prawie o 100%. Jak siê póniej okaza³o pracownikom musi wystarczyæ tzw. system motywacyjny.
I jak tu nie wierzyæ w cuda!

Polityczne porz¹dki w Radzie Nadzorczej

Ministerstwo czyci
Radê Nadzorcz¹
Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
25 kwietnia br. Ministerstwo Skarbu Pañstwa odwo³a³o z Rady
Nadzorczej KGHM Jacka Kuciñskiego i Marka Panfila. Mariusz

Kolwas dzieñ wczeniej sam zrezygnowa³ z zasiadania w Radzie.
Roszady s¹ kontynuacj¹ czystek i obecnie nie ma ju¿ w Radzie
ludzi z tzw. spó³dzielni Schetyny. Ma to zwi¹zek z koñcz¹c¹ siê
kadencj¹ obecnego zarz¹du. Przedstawiciele MSP w radzie rozpisuj¹ niezale¿ny konkurs i najprawdopodobniej dojdzie do
zmiany na stanowisku prezesa i wiceprezesów w KGHM.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e nag³e zmiany i opanowanie Rady Nadzorczej przez ludzi z Warszawy nie jest przypadkiem. Jednym z nowo
wybranych cz³onków Rady jest Pawe³ Bia³ek, radca ministra skarbu
a jak podaje Rzeczpospolita - ostatnio wiceszef ABW (Agencji
Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego). Pozostali powo³ani na tym posiedzeniu NWZA to Dariusz Krawczyk i Ireneusz Piecuch Zmiany maj¹
zagwarantowaæ ministrowi wp³yw na wybór nowego prezesa zarz¹du.

Walne Zebranie Delegatów przeciw polityce rz¹du i zmianom w emeryturach

Delegaci zebrali
siê w Lubinie
W Lubinie w dniu 31 marca 2012r. mia³a miejsce Zwyczajna Sesja XVtego Walnego Zebrania Delegatów NSZZ Solidarnoæ w O/ZG Lubin. Na spotkaniu pojawili siê: przewodnicz¹cy Sekretariatu Górnictwa i Energetyki S Kazimierz Grajcarek oraz przewodnicz¹cy Sekcji
Krajowej Górnictwa Rud Miedzi S Józef Czyczerski. Zaproszeni gocie przemawiali przede wszystkim nt. polityki rz¹du, emerytur, sytuacji w górnictwie i KGHM-ie. Delegaci podjêli kilka uchwa³, stanowisk
i apelów.
Kazimierz Grajcarek w bardzo ciekawym wyst¹pieniu poruszy³ wiele kwestii, o czym bêdziemy pisaæ w kolejnych numerach Pryzmatu. Przedstawiamy zaledwie fragment jego wypowiedzi skierowany do ka¿dego z
nas: Moi koledzy, kole¿anki, m³odzi ludzie. Zobaczcie jak m³odzie¿ piêknie siê zbiera³a, jeli chodzi o sprawê ³amania prawa i mo¿liwoci przep³ywu informacji w kwestii ACTA. W sprawie emerytur na manifestacjach m³odzie¿y by³o nie za wiele, a tak naprawdê, to przede wszystkim
was dotyczy, bo nikt nie da gwarancji, ¿e jeli bêdzie 67 lat wieku emerytalnego, to nie bêdzie w przysz³oci 70 lat. Nikt nie da gwarancji, bo gdyby oni dzisiaj powiedzieli, ¿e 70 lat, to te¿ by przesz³o! Jaki jest opór
spo³eczny? Taki sobie Podobna sytuacja by³a przy emeryturach dla
pracowników pracuj¹cych w warunkach szczególnych i o szczególnym
charakterze. Zobaczcie, ile wtedy zatrudnionych by³o w tym systemie  1
milion 800 tysiêcy. Na manifestacjê przyjecha³o 50 tys. Przecie¿ wtedy
Warszawa powinna byæ zat³oczona przez te prawie dwa miliony ludzi i ich
rodziny. I stracili na tym ludzie. Zobaczcie, jak mo¿na ³atwo daæ siê
og³upiæ. £upi¹ Ciê na ¿ywca w bia³y dzieñ, a Ty mówisz no trudno, no
powiedzieli, ¿e tak bêdzie no to jest . ¯eby nam siê chcia³o chcieæ.
Nam siê nie chce chcieæ. To jest problem.
Mówicie o tym, ¿e Solidarnoæ coraz mniej ma do powiedzenia, bo ma
ma³e zaufanie. Ludzie nie wierz¹ Solidarnoci. Pytanie: dlaczego tak
jest, ¿e tylu ludzie jest w innych zwi¹zkach zawodowych? Odpowied jest
bardzo prosta. Bo my zbieramy sk³adki 1%, a tamci po 50 gr, ale jak na
manifestacjê jechaæ to jad¹ naszymi autobusami. Nie maj¹ szkoleñ, nie
maj¹ porad prawnych itd. I chodzi cz³owiekowi nie o bezpieczeñstwo,
tylko ¿eby zaoszczêdziæ te 20-30 z³ miesiêcznie. Solidarnoæ jest najlepszym zwi¹zkiem zawodowym w Europie. Zwi¹zki na Zachodzie ju¿
dawno zosta³y wykopane z zak³adów pracy i nic nie maj¹ do gadania, nie
obowi¹zuj¹ ich Zak³adowe Uk³ady Zbiorowe Pracy. W Polsce chce siê
doprowadziæ do tego samego, robi¹ to ludzie, którzy bezprawnie powo³uj¹ siê na korzenie Solidarnoci. Boj¹ siê zwi¹zków zawodowych, nie
tylko Solidarnoci, bo s¹ autentyczn¹ polityczn¹ si³¹, która mo¿e takich
niedorajdów jak obecnie rz¹dz¹cy wywaliæ. Jak bêdzie nam siê chcia³o.
Ale jeli siedzimy w domach i nie chce nam siê g³osowaæ, inna sprawa, ¿e
nie ma za bardzo na kogo. To jest kolejny problem. Tu zwracam siê do
kole¿anek i kolegów, szczególnie tych m³odszych, bo wam moglibymy
zaufaæ. Mo¿e rzeczywicie trzeba otwarcie powiedzieæ, ¿e mam to wszystko
w g³êbokim powa¿aniu, a polityka jest taka i taka. O polityce s³yszy siê
bardzo du¿o i bardzo le, a polityka jest taka jacy s¹ ludzie, którzy t¹
politykê uprawiaj¹. Polityka jest beznadziejna, z³odziejska, ale nie dajcie

sobie wmówiæ, ¿e nic siê nie da zrobiæ. Trzeba tylko chcieæ.
Józef Czyczerski przypomnia³ o szkodliwych dzia³aniach rz¹du Donalda
Tuska w ostatnich latach w Zag³êbiu Miedziowym, w tym wyprowadzenie
prawie 10 mld z³ do Kanady, sprzeda¿ akcji KGHM pod k³amliwym pretekstem podwy¿szenia podatków czy ci¹ganie po s¹dach za strajk w obronie
Polskiej Miedzi. Przewodnicz¹cy poruszy³ przede wszystkim kwestiê emerytur: Zarówno ja, jak i Kaziu doskonale wiemy, ¿e wiêkszoæ z was zje¿d¿a
pracowaæ pod ziemi¹, ale to nie jest tak, ¿e sprawa podwy¿szenia wieku
emerytalnego was nie dotyczy. Najpierw zabierze siê Paniom i naszym
kolegom, którzy pracuj¹ na powierzchni, a póniej wezm¹ siê za górników, wtedy zabior¹ i wam.
Chcia³bym obaliæ te¿ parê mitów, które kr¹¿¹ wród ludzi. W Europie nikt
nie pracuje do 67 roku ¿ycia. Ostatnio kolega pyta siê mnie, dlaczego
wy jako Solidarnoæ szumicie o emeryturach, skoro w Europie ju¿ dawno
powyd³u¿ali wiek emerytalny, na co ja odpowiedzia³em: to poka¿ mi
taki kraj, w którym pracuje siê do 67 roku ¿ycia. Bo nie ma takiego
kraju w Europie My, Polacy, bêdziemy pierwsi w Europie. Po co Donald pcha siê z tymi emeryturami, ¿eby byæ na czele Unii Europejskiej? Bo
on zostanie jakim komisarzem Unii Europejskiej, on sobie za³atwi³ tam
miejsce! Niedawno w telewizji Polkowickiej pani dziennikarka nie mog³a
pogodziæ siê z tym, ¿e Solidarnoæ nie zgadza siê na póniejsze emerytury. A jaki leci komunikat w telewizji? Protestuj¹ dzia³acze zwi¹zkowi, bo
nie chc¹ pracowaæ do 67 lat. Dzia³acze zwi¹zkowi nie chc¹, co oznacza, ¿e
reszta spo³eczeñstwa chce pracowaæ do mierci? Kr¹¿¹ te¿ plotki, ¿e dzia³acze zwi¹zkowi to maj¹ fajnie, bo siedz¹ w biurze, a lata pracy do emerytury górniczej im rosn¹. Jest to nieprawda. Przepracowa³em na dole 17
lat, decyduj¹c siê na przejcie do pracy zwi¹zkowej, lata pracy przesta³y
mi siê wliczaæ do emerytury górniczej.
Inny mit, który ci¹gle jest powtarzany to informacje, ¿e d³u¿ej ¿yjemy i
trzeba wyd³u¿yæ wiek emerytalny. Ludzie nie myl¹ o tym co bêdzie za
kilkanacie czy kilkadziesi¹t lat. Wydaje im siê, ¿e zawsze bêd¹ m³odzi i
bêd¹ wykonywaæ swój zawód niezale¿nie od wieku. Nawet m³oda wypudrowana pani, która mówi to z ekranu telewizora nie zdaje sobie sprawy,
¿e w wieku 60 czy 67 lat nikt jej nie wpuci przed kamerê. Podobnie jest w
przypadku innych zawodów. Tylko o tym siê nie mówi. ( ) Nie ogl¹dam
du¿o telewizji, szkoda mi p³aciæ pieni¹dze tylko po to, ¿eby mnie og³upiali.
Ja ogl¹dam jedn¹ telewizjê i siê wcale tego nie wstydzê  Telewizjê Trwam.
Bo tam s¹ prawdziwe informacje. Czemu Platforma nie chce ¿ebycie to
ogl¹dali? Bo im siê to nie podoba, nie chc¹ ¿ebycie wiedzieli za du¿o. Wy
macie wiedzieæ to co oni chc¹!.
Delegaci zobowi¹zali Komisjê Miêdzyzak³adow¹ do zintensyfikowania prac
maj¹cych na celu rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku Solidarnoci. Wyra¿ono równie¿ zgodê na dalsz¹ przynale¿noæ do Zwi¹zku
by³ych pracowników firmy Kontrakt Serwis z Wroc³awia, obecnie zatrudnionych w PHU Lubinpex. Jednoczenie rozszerzono zakres dzia³ania
Organizacji Miêdzyzak³adowej NSZZ Solidarnoæ w KGHM Polska Mied
S.A. Oddzia³ Zak³ady Górnicze Lubin na PHU Lubinpex, gdzie dotychczas nie by³o za³o¿onych struktur Solidarnoci.
W stanowiskach i apelach wystosowanych przez Komisjê Zak³adow¹, na
czele z przewodnicz¹cym Bogdanem Nuciñskim, zwrócono uwagê na
bie¿¹c¹ politykê rz¹du Platformy Obywatelskiej. Stanowczo sprzeciwiono
siê podwy¿szaniu wieku emerytalnego kobiet i mê¿czyzn oraz zakulisowym pracom, które maj¹ doprowadziæ do niekorzystnych zmian w ustawie emerytalnej dla górników i ich rodzin. Tego typu dzia³ania premiera i
jego ekipy politycznej to ewidentne k³amstwa wyborcze wymierzone przeciwko spo³eczeñstwu. Pracownicy KGHM przez tê sam¹ ekipê polityczn¹
pod rz¹dami Donalda Tuska zostali oszukani kolejny raz. Mamiono nas,
¿e nie bêdziemy prywatyzowani, ¿e nie bêdziemy grabieni z zysku. Wszystkie te i kolejne obietnice okaza³y siê wyborczymi k³amstwami. Mamy powa¿ne w¹tpliwoci czy jestemy naprawdê pañstwem demokratycznym i
bezwzglêdnego przestrzegania prawa. Gdyby tak naprawdê by³o i gdyby
by³ Pan, Donaldzie Tusk cz³owiekiem honoru, za wszystkie k³amstwa wyborcze winien podaæ siê do dymisji, tak jak uczyni³ to Prezydent Niemiec,
protegowany Pani Kanclerz  ponoæ Pana kole¿anki.
Delegaci apeluj¹ o zaprzestanie wojny ideologicznej z narodem, a wiêc
zaprzestanie likwidacji nauki religii ze szkó³ i ograniczaniu nauki historii.
Zamiast szukaæ tematów zastêpczych i pozornych oszczêdnoci, rz¹d
powinien wzi¹æ siê za realne problemy Polski. Ogromne bezrobocie wród
najm³odszych, kilkadziesi¹t procent bezrobotnych ludzi z wy¿szym wykszta³ceniem, brak polityki prorodzinnej i odk³adanie w nieskoñczonoæ
decyzji o za³o¿eniu rodziny przez m³odych ludzi to s¹ kwestie, które od
kilku lat siê zaniedbuje, a nawet jeszcze bardziej te problemy pog³êbia.

Czas wróciæ z urlopu...
Krakowski, warszawski, a teraz siedlecki protest dzia³aczy opozycji
solidarnociowej podejmuj¹cych g³odówkê w obronie nauczania historii w polskich liceach pokaza³, ¿e nie wszyscy zapomnieli, o co chodzi³o w pamiêtnych latach osiemdziesi¹tych.
Co prawda, przez ostatnie 20 lat wielu zdawa³o siê przebywaæ na zas³u¿onym urlopie, ale po 10 kwietnia 2010 r. najwyraniej postanowili z niego
wróciæ. Mieli prawo do relaksu; w koñcu wolnoæ zosta³a wywalczona,
komunizm obalony, a wojska sowieckie nie stacjonuj¹ w Legnicy. To sporo, jak na jedno pokolenie. Okaza³o siê jednak, ¿e demokracja le znosi
urlopy swoich najlepszych obywateli, a solidarnociowe korzenie rz¹dz¹cych Polsk¹ nie daj¹ gwarancji, ¿e polskie sprawy bêd¹ prowadzili wedle
deklarowanych 20 lat temu wartoci.
Uschniête korzenie
Mniej wa¿ne jest dzisiaj poszukiwanie przyczyn naszych rozczarowañ.
Znacznie wa¿niejsze jest przypomnienie, ¿e istniej¹ czytelne kryteria oceny wiarygodnoci polityków oraz zgodnoci tego, co dzisiaj robi¹, z tym,
co jako ludzie opozycji deklarowali. Okazuje siê, ¿e solidarnociowe korzenie to za ma³o, by uwolniæ siê od presji dawnych s³u¿b specjalnych
w³asnego i niekoniecznie w³asnego kraju. Byæ mo¿e biznesowe uwik³ania, nadmierne ambicje i s³aboci charakteru stoj¹ za decyzjami, które
dzi trudno zrozumieæ.
A byæ mo¿e rz¹dz¹cy robi¹ dok³adnie to, co obiecywali przed wyborami.
Przecie¿ Raport Polska 2030 zapowiada³ nakaz pracy do pónej staroci
i brak polityki prorodzinnej, komercjalizacjê sfery publicznej; s³u¿by zdrowia, szkolnictwa, przedszkoli, a tak¿e kierowanie strumienia unijnych i
bud¿etowych pieniêdzy do metropolii, a nie na wiejsko-ma³omiasteczkowe peryferie. Nie chwalono siê tymi planami, bo szczere deklaracje polityczne mog³yby utrudniæ zwyciêstwo w wyborach. Nie s¹dzê te¿, by Polacy zaakceptowali tak radykalne zmiany naszej polityki zagranicznej, jak te
wprowadzane przez ministra Sikorskiego, gdyby mieli wiadomoæ jego
planów.
Solidarnociowy etos
Mo¿e wiêc warto przypomnieæ, o czym zapomnieli ludzie Solidarnoci.
Bo nie ka¿da wolta ideologiczna im przystoi i nie ka¿dy pomys³ polityczny
maj¹ prawo firmowaæ swoj¹ opozycyjn¹ dzia³alnoci¹. Niezale¿nie od lewicowych i prawicowych sympatii, pewne kwestie by³y wspólne i niekwestionowane; pe³na suwerennoæ Polski, przywrócenie pamiêci o wykluczanych i zak³amanych piêknych kartach polskiej historii, zbudowanie
sprawnego, w³asnego pañstwa, które swoim obywatelom zapewni poczucie godnoci, bezpieczeñstwo i rozwój spo³eczno-gospodarczy. Tak¿e
lewica przyjmowa³a do wiadomoci, ¿e wiara, Koció³ katolicki i prawa
ludzi wierz¹cych nie mog¹ byæ w wolnej Polsce kwestionowane czy ograniczane, i to nie tylko z powodu zas³ug Kocio³a. Oczywiste by³o tak¿e, ¿e
nazwa NSZZ Solidarnoæ zobowi¹zuje do solidarnoci przez ma³e s:
ze s³abszymi, biedniejszymi, nienarodzonymi, chorymi, wykluczanymi,
zamieszkuj¹cymi rejony wiejskie, peryferyjne czy rolnicze. Pytanie brzmia³o: jak to robiæ, czy bardziej liberalnie, czy bardziej wspólnotowo? Ale w
tych sprawach nie by³o pytania, czy to robiæ!
Nie ma w tradycji solidarnociowej przyzwolenia dla kwestionowania
suwerennoci Polski oraz jej demokratycznego porz¹dku politycznego i
spo³ecznego. NSZZ Solidarnoæ by³ zwi¹zkiem a¿ do bólu demokratycznym i niezale¿nym. Odrzucenie komunizmu by³o oczywiste, ca³kowite i bezwyj¹tkowe. Jeli kto ma z tym problem, musi go przepracowaæ,
bo konstytucja RP odrzuca wszystkie totalitaryzmy, w tym tak¿e komunizm.
Czas wróciæ do normalnoci
Co zatem pozosta³o do zrobienia zgodnie z najlepsz¹ solidarnociow¹
tradycj¹?
Po pierwsze, powrót do normalnoci, czego domagalimy siê na pocz¹tku lat 90., zanim zadekretowano transformacjê. Powrót do normalnoci oznacza³ odejcie od spucizny komunizmu w sferze wartoci, gospodarki i praktyki politycznej. Transformacja to co innego ni¿ normalnoæ. To tylko przekszta³cenie starego systemu, a nie jego odrzucenie.
Skoñczmy wiêc z transformacj¹ i zbudujmy mo¿liwie normalne, demokratyczne i suwerenne pañstwo, które nie pyta liberalnych salonów, co
mo¿e, a czego nie mo¿e zrobiæ, by dbaæ o swoich obywateli.
Po drugie, przypominaj¹c Pos³anie do ludzi pracy Europy Wschodniej I

Zjazdu S, dokoñczmy budowanie naszej suwerennoci w relacjach z
s¹siadami, przede wszystkim z tymi silniejszymi, dbaj¹c równoczenie o
dobre stosunki ze s³abszymi. Polska nie ma innej, suwerennej polityki
zagranicznej jak ta, zapowiadana w pos³aniu z 1981 r.
Po trzecie, wróæmy do solidarnociowego etosu, który pracowniczej Solidarnoci nakazywa³ walczyæ o rolników, a który dzisiaj nakazuje troskê
nie tylko o mohery, ale tak¿e o mieszkañców biedniejszych, peryferyjnych regionów kraju.
Po czwarte, skoñczmy z transformowaniem komunizmu w lewacki liberalizm. Po prostu NIE! Przeka¿my m³odym nasze dowiadczenia, z których jasno wynika, ¿e walka z Kocio³em, krzy¿em, prawami ludzi wierz¹cych to tradycja komunizmu, niezale¿nie od tego, co o tym mówi¹ europejscy lewacy.
Po pi¹te, w³adzê trzeba kontrolowaæ, tak¿e tê wybran¹ demokratycznie.
Obywatele musz¹ (!) byæ aktywni, nie tylko w organizacjach i stowarzyszeniach trzeciego sektora, lecz tak¿e w zwi¹zkach zawodowych, w parafiach czy w szkolnym samorz¹dzie. W³adzê trzeba zmusiæ do konsultowania wa¿niejszych zmian, jak wyd³u¿enie wieku emerytalnego, ograniczenie nauczania historii w liceach czy posy³anie szeciolatków do szkó³.
Nie ma takiej doktryny, nawet jeli nazywa siê liberalizmem, któr¹ mo¿na metodami in¿ynierii spo³ecznej wprowadzaæ w ¿ycie, nie licz¹c siê ani
z opozycj¹ parlamentarn¹, ani z protestuj¹cymi obywatelami.
Czas wróciæ z urlopu i wydrzeæ, jak psu z gard³a koæ, to wszystko, co
d³awi nasze pañstwo i narodow¹ wspólnotê. Czas dokoñczyæ solidarnociowy projekt powrotu do normalnoci.
Barbara Fedyszak-Radziejowska
Gazeta Polska Codziennie

Komunikaty
Marsz w obronie wolnoci mediów i telewizji Trwam
W czwartek 3 maja 2012 r. odbêdzie siê w Legnicy wielki marsz w obronie wolnoci mediów i telewizji Trwam. Marsz poprzedza uroczysta Masz
wiêta w legnickiej Katedrze o godz. 13:00, któr¹ odprawi Ks. Biskup
Stefan Cichy  Ordynariusz Diecezji Legnickiej.
Po mszy w. gromadzimy siê na Placu Katedralnym sk¹d przemaszerujemy ulicami Legnicy. Wszystkie osoby chc¹ce wzi¹æ udzia³ w marszu
prosimy o przyniesienie flag narodowych, sztandarów, transparentów,
banerów itp.

G³oduj¹cy opozycjonici
Opozycjonici g³oduj¹cy w Krakowie zainicjowali protest, który rozszerzy³ siê na inne miasta. W Warszawie, Siedlcach i Tarnowskich Górach
opozycjonici z lat 80. g³oduj¹, bo sprzeciwiaj¹ siê reformie Ministerstwa Edukacji Narodowej ograniczaj¹cej liczbê godzin lekcji historii i jêzyka polskiego w szko³ach ponadgimnazjalnych. Prezydium Sekcji Krajowej Owiaty NSZZ Solidarnoæ zwraca siê do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas o natychmiastowe spotkanie i podjêcie rozmów z
osobami, które prowadz¹ protest g³odowy przeciwko reformie programu
nauczania z historii i jêzyka polskiego. Zdaniem przewodnicz¹cego Piotra
Dudy tak drastyczne formy protestu wynikaj¹ z braku dialogu: Wstyd mi
¿e mamy tak¹ minister edukacji. Niestety to typowe zachowanie dla tego
rz¹du, który w ka¿dej sprawie uwa¿a, ¿e wszystko wie najlepiej.

Podatek od wydobycia kopalin do Trybuna³u
Klub PiS skierowa³ do Trybuna³u Konstytucyjnego ustawê, która przewiduje opodatkowanie wydobycia miedzi i srebra  tzw. danina Tuska. Komisja Krajowa NSZZ Solidarnoæ w najbli¿szym czasie zamierza z³o¿yæ
do TK podobny do PiS wniosek.
Uwa¿amy, ¿e je¿eli buduje siê sensowny system podatkowy, to nie mo¿na tworzyæ ustaw dla jednego podatnika, nie mo¿na zabieraæ mu po³owy
dochodu i nie mo¿na tego robiæ z dnia na dzieñ. To s¹ podstawowe argumenty. Rz¹d musi zachowaæ pewne zasady. Te zasady s¹ zawarte niektóre bezporednio w konstytucji, niektóre s¹ wywiedzione przez Trybuna³ w
ci¹gu kilkunastu lat - chodzi o odpowiednie vacatio legis, ochronê prawa

w³asnoci przed konfiskat¹ podatkow¹, zasadê poprawnej legislacji 
mówi³ podczas konferencji w Sejmie pose³ PiS Pawe³ Sza³amacha.


Manipulanci

Widzew ukarany za transparent o Katyniu
Decyzj¹ Komisji Ligi Widzew zosta³ ukarany kar¹ finansow¹ za wywieszenie transparentu o treci: KATYÑ 1940 - PAMIÊTAMY. Oto fragment komentarza ze strony kibiców Widzewa: W naszym mniemaniu, decyzja
jest absurdalna tym bardziej, ¿e wywieszony transparent w ¿aden sposób
nie godzi w dobro osób trzecich, nie jest wulgarny, nie obra¿a, wywo³uje
jedynie patriotyczne skojarzenia. Czy¿by wyra¿anie swojej pamiêci o jednej z najwiêkszych zbrodni w historii Polski jest komu nie na rêkê ???.
Ciekawe, czy komu uda siê przemyciæ transparent o Katyniu lub Smoleñsku w czasie meczu Polska  Rosja 12 czerwca na Euro 2012.

Stosownie do pory roku przychodzi upragniony czas na wiosenne s³oñce. Pojawi³o siê ono w przyrodzie, ale patrzê z coraz wiêksz¹ nadziej¹, ¿e
zaczyna ono przywiecaæ w wielu umys³ach Polaków. Coraz wiêcej, szczególnie m³odych zaczyna rozumieæ, ¿e obecna ekipa polityczna PO i PSL
poza kolejnym wzrostem kosztów utrzymania, szczególnie dla m³odych
ma³¿eñstw, nic rozs¹dnego nie ma do zaproponowania. Wystarczy odrobina dobrej woli i trochê chêci, aby zorientowaæ siê w naszej trudnej sytuacji. Nale¿y wzi¹æ do rêki Tygodnik Solidarnoæ, Gazetê Polsk¹ czy Nasz
Dziennik, aby przekonaæ siê, ¿e pozosta³e media wiedzione na pasku rz¹dowym tylko nami manipuluj¹.



Mam cich¹ nadziejê, ¿e ze wzrostem promieni s³onecznych bêdzie nastêpowa³a wiêksza wiadomoæ spo³eczna i nie musi byæ ona okupiona wiêkszymi wydatkami z naszych skromnych wyp³at. Ten rz¹d i premier tak siê
rozzuchwalili w knuciu przeciw w³asnemu narodowi, ¿e nie chc¹ s³uchaæ,
przynajmniej na razie, ¿adnych rozs¹dnych argumentów. Wiedz¹ jednak
doskonale jak zadbaæ o swoich. Jestem przekonany, ¿e podjête dzia³ania
i kolejne, które bêd¹ podejmowane przez Krajowy sztab protestacyjny
Solidarnoci zostan¹ zauwa¿one nie tylko przez rz¹dz¹cych, ale doprowadz¹ upion¹ czêæ spo³eczeñstwa do narodzin kolejnego Polskiego
sierpnia. Wtedy wreszcie manipulantom powiemy stanowcze NIE, ¿e
przestanie obowi¹zywaæ ich has³o Jak ¿yæ? Tylko krótko. A mo¿e zrobimy tak jak pisze w swoim felietonie Jan Pietrzak? Zróbmy handel wymienny z Rosjanami. Oni zwróc¹ nam czarne skrzynki i TU-154, a my
oddamy im TUSK-55, oby jak najszybciej  to jest moje marzenie.

Prezenter Polsatu w amoku
Jaros³aw Guga³a nie poprowadzi ju¿ swojego programu Goæ wydarzeñ na antenie Polsat i Polsat News. Kilka tygodni temu rozmawia³ z
pos³em PiS Joachimem Brudziñskim. Nie doæ, ¿e wcieli³ siê w rolê rzecznika rz¹du i zaciekle atakowa³ pos³a opozycji, to jeszcze przeci¹gn¹³ rozmowê o ponad 20 minut, bez zgody prze³o¿onych. Osoby pracuj¹ce w
Polsacie twierdz¹, ¿e nic do niego nie dociera³o, ignorowa³ wszelkie instrukcje, ¿e trzeba ju¿ koñczyæ. Czy¿by redaktor Guga³a naprawdê uwierzy³ w to co prezentowa³ w swoich programach i uczyni³ misj¹ swojego
¿ycia uwiadamianie innych?

Czas na zabieg
Mia³em cich¹ nadziejê, ¿e wreszcie przyjdzie na obecn¹ ekipê polityczn¹
czas opamiêtania, ¿e przestan¹ zniewalaæ obywateli, niszczyæ polski przemys³ i rujnowaæ gospodarkê  nic takiego siê nie wydarzy³o. Nawet wiêta Zmartwychwstania nie spowodowa³y ¿adnej pozytywnej zmiany u rz¹dz¹cych, nie nast¹pi³ w³aciwy moment pozytywnych refleksji i opamiêtania. £udzi³em siê, ¿e bêd¹ chcieli przynajmniej w czêci braæ pod uwagê
coraz doniolejszy g³os spo³ecznego sprzeciwu. Tak siê jednak nie dzieje.
Chamstwo i buta tej w³adzy kwitnie na ka¿dym kroku  s¹ bardziej widoczne i uci¹¿liwe ni¿ wiosenny mlecz. Z t¹ jedyn¹ ró¿nic¹, ¿e z koloru
kwiatu mleczu mo¿emy siê cieszyæ, natomiast za butê i g³upotê tej w³adzy
musimy coraz wiêcej p³aciæ przez kolejne, coraz wiêksze podatki.
Ponownie wraca temat ju¿ nie klêski, ale wrêcz dramatu jaki spotyka ludzi
bardzo chorych. To ju¿ jawna eutanazja Polskiego spo³eczeñstwa, nie ma
¿adnej dziedziny ¿ycia, z której mo¿na choæ trochê pchn¹æ optymizmu.
Rz¹dowi fachowcy od politycznego marketingu doszli do kolejnego przekonania, ¿e Polacy nie powinni byæ zbytnio wyedukowani, a ju¿ zagro¿eniem jest gdyby zbyt dobrze znali swoj¹ historiê. Uznali sami i tak nas
staraj¹ siê traktowaæ, ¿e my mamy byæ do¿ywotnio narzêdziem w rêkach
tej w³adzy, co najwy¿ej pracowaæ grzecznie na zmywaku i w ¿aden sposób nie upominaæ siê o swoje. Co powinnimy robiæ przede wszystkim,
to myleæ i nie tylko w chwili, gdy boli. A widaæ, ¿e coraz czêciej zaczyna
boleæ im wiêcej wykazujemy swojego zniechêcenia i braku woli dojcia
do prawdy.
Celowo i z premedytacj¹ dajemy siê dzieliæ i wcale nie trzeba byæ magistrem, ¿eby zrozumieæ, ¿e sk³óconym i podzielonym spo³eczeñstwem
³atwo jest manipulowaæ. Niepodzieleni nie bêdziemy manipulowani, który kierunek wybierzemy tylko od nas zale¿y, wiêc wybierajmy. Bardzo
spodoba³y mi siê s³owa, które wypowiedzia³ Piotr Duda, Przewodnicz¹cy
Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoæ w wywiadzie udzielonym Naszemu
Dziennikowi w dniu 23.04.2012r., w którym stwierdza: Wiêkszoæ rz¹dz¹cych w tej chwili Polsk¹, powinna siê udaæ na operacjê i wyci¹æ sobie
trzy gruczo³y: pychy, g³upoty i buty. Tylko tyle, taki krótki komentarz, tu
nie trzeba niczego wiêcej dodawaæ. Tylko ilu zrozumie, czas poka¿e, ju¿
nied³ugo zobaczymy, tylko takich rzeczy nie us³yszysz w ¿adnych TVNowskich i Polsatowskich mediach.

Optymista

P³ace minimalne?
Do góry!
Komisja Europejska przyjê³a strategiê zwiêkszania zatrudnienia w UE,
w której wskazuje m.in. na wagê p³ac minimalnych w zwalczaniu ubóstwa i nierównoci spo³ecznych oraz pobudzaniu popytu.
Opinia Komisji Europejskiej na temat p³acy minimalnej jest bardzo istotna. Potwierdza ona, ¿e p³aca minimalna odgrywa znacz¹c¹ rolê w walce z
ubóstwem i wykluczeniem pracowników. NSZZ Solidarnoæ mówi o
tym od dawna. St¹d nasza inicjatywa w sprawie podwy¿szenia p³acy minimalnej do 50% redniego wynagrodzenia  komentuje dokument UE
przewodnicz¹cy S.
15 lutego w Sejmie odby³o siê pierwsze czytanie obywatelskiego projektu
ustawy, która podwy¿szy³aby p³acê minimaln¹ w Polsce do 50% redniego wynagrodzenia. Pod wnioskiem w tej sprawie podpisa³o siê 350 tys.
obywateli. Projekt po pierwszym czytaniu trafi³ do komisji sejmowych.
Z danych G³ównego Urzêdu Statystycznego, wynika ¿e odsetek pracowników ¿yj¹cych w rodzinach, w których poziom wydatków by³ ni¿szy od
minimum egzystencji wyniós³ w 2010 roku a¿ 12%. O koniecznoci podwy¿szenia p³acy minimalnej mówi¹ nie tylko zwi¹zki zawodowe. W tej
sprawie zwróci³y siê do rz¹du sejmowe komisje ds. polityki spo³ecznej i
pracy. W 2007 r. Miêdzyresortowy Zespó³ do Spraw Opracowania Koncepcji Wysokoci Minimalnego Wynagrodzenia za Pracê uzna³, ¿e miernikiem standardu europejskiego jest osi¹gniêcie przez minimalne wynagrodzenie 50% przeciêtnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
Mechanizm osi¹gniêcia poziomu 50% przeciêtnego wynagrodzenia zosta³ wynegocjowany i podpisany na forum Komisji Trójstronnej przez
stronê rz¹dow¹, pracodawców i zwi¹zki zawodowe w ramach Pakietu
dzia³añ antykryzysowych. Niestety nigdy przez rz¹d niezrealizowany.
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