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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Pracuj¹cy w rejonach zagro¿enia gazowego bêd¹ badani
jak du¿y wp³yw ma siarkowodór na organizm cz³owieka

Bêd¹ badaæ pracowników
Po interwencjach Komisji Zak³adowej Solidarnoci Zak³adów Górniczych Polkowice-Sieroszowice u pracodawcy i Okrêgowego Inspektora Pracy, bêd¹ przeprowadzane badania pracowników z rejonów, w których wystêpuje zagro¿enie gazowe. S stoi na stanowisku, ¿e nie mo¿na bagatelizowaæ sprawy, bo pracownicy mog¹ byæ
nara¿eni na uszczerbek na zdrowiu lub chorobê zawodow¹.
Problem siarkowodoru dotyczy tak¿e okolicznych mieszkañców, którzy
permanentnie nara¿eni s¹ na jego dzia³anie. Wy¿sze temperatury tylko
nasilaj¹ problem. Górnicy na oddzia³ach nr G 62 i G 63 skar¿¹ siê na
swêdzenie skóry i podra¿nienie górnych dróg oddechowych. Siarkowodór w postaci gazu oddzia³uje na pracuj¹cych w obszarze jego emisji
pracowników do³owych, podra¿niaj¹c ich drogi oddechowe. Dodatkowo, ze wzglêdu na wilgoæ siarkowodór zachodzi w reakcjê z wod¹, tworz¹c dra¿ni¹cy skórê kwas. Zwyk³e rodki ochronne w postaci masek,
okularów i odzie¿y roboczej nie s¹ wystarczaj¹ce, pomimo ich stosowania wystêpowanie gazu jest dla pracowników odczuwalne  pracownicy
skar¿¹ siê na dolegliwoci dróg oddechowych i skóry. Pracodawca stosuje ró¿ne zabezpieczenia maj¹ce niwelowaæ skutki wydobywaj¹cego
siê gazu, lecz s¹ one niewystarczaj¹ce. Dlatego Solidarnoæ zawnioskowa³a o przebadanie pracowników, by zweryfikowaæ faktyczny wp³yw
siarkowodoru na organizm cz³owieka.
Efektem tego wniosku s¹ ustalenia organizacyjne Kierownika Ruchu ZG
Polkowice-Sieroszowice z 14 maja mówi¹ce o profilaktycznej opiece
medycznej nad pracownikami zak³adu w oddzia³ach, w których wystêpuje zagro¿enie gazowe. W rejonie szybu SG pracownicy kierowani do
przyst¹pienia do badañ powinni zg³osiæ siê w Punkcie Pomocy Medycznej. Badania dotycz¹ pracowników bêd¹cych stale w miejscu wystêpowania siarkowodoru, jednak¿e jest mo¿liwe dobrowolne zg³oszenie siê
do uczestnictwa w programie badañ. Przeprowadzane badania maj¹ dwa
etapy. Pierwszy podstawowy (badanie krwi i spirometria) oraz drugi
bardziej szczegó³owy, do którego typowani bêd¹ pracownicy, których
problem dotyczy najbardziej.

Bêd¹ zmiany po spotkaniu przewodnicz¹cego Bogus³awa
Szarka z Dyrekcj¹ ZG Polkowice-Sieroszowice

Profilaktyka do poprawy
Cz³onkowie Solidarnoci alarmowali o problemie niskiej jakoci
wydawanych posi³ków profilaktycznych. Sprawa dotyczy³a pracowników SG, PZ, PG i SW-1. Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ
Solidarnoæ przy ZG Polkowice-Sieroszowice Bogus³aw Szarek
22 maja spotka³ siê z Dyrekcj¹, gdzie dosz³o do ustaleñ maj¹cych
poprawiæ sytuacjê.
Problem opisywalimy w poprzednim numerze Pryzmatu. KZ Polkowice-Sieroszowice stwierdzi³a, ¿e dostawca profilaktyki firma Lubinpex
skupia siê jedynie na kalorycznoci produktów pomijaj¹c ich jakoæ.
Solidarnoæ za¿¹da³a od pracodawcy dostarczania produktów wy³¹cz-

nie wysokiej jakoci zamiast produktów miêsopodobnych.
Zgodnie z ustaleniami zostanie wydane nowe zarz¹dzenie Dyrektora
dotycz¹ce stanowisk pracy, na których pracownicy powinni otrzymywaæ posi³ki profilaktyczne. Raz w roku odbywaæ siê bêdzie spotkanie,
na którym uzgodniony bêdzie asortyment wydawanych posi³ków profilaktycznych i soków, za same posi³ki bêd¹ musia³y spe³niaæ polskie
normy w zakresie jakoci wêdlin i konserw. W punktach wydaj¹cych
posi³ki profilaktyczne pracownicy bêd¹ mogli liczyæ na zmiany w postaci widniej¹cych informacji o terminach przydatnoci do spo¿ycia i
sk³adu poszczególnych produktów.

To nie lud ma baæ siê w³adzy, to w³adza ma baæ siê gniewu ludu

Na tym nic siê nie koñczy
W normalnym kraju, gdy wiêkszoæ spo³eczeñstwa jest przeciwna
jakiemu rozwi¹zaniu, w³adza rezygnuje ze swoich planów. W Polsce wed³ug ró¿nych sonda¿y 85-90% osób nie zgadza siê z podwy¿szaniem wieku emerytalnego, mimo to koalicja PO-PSL ani myli
s³uchaæ Polaków i ka¿e pracowaæ nam a¿ do mierci. Jednoczenie
twierdz¹, ¿e przed wyborami byli przeciwni takim rozwi¹zaniom, bo
inaczej przegraliby wybory, a rzekom¹ reformê rzekomo trzeba
przeprowadziæ. Proponowane przez Solidarnoæ referendum  pod
którym podpisa³o siê ju¿ 2,5 miliona Polaków  by³oby uzupe³nieniem wyborów parlamentarnych i prezydenckich, w których bezczelnie nas oszukano.
Politycy Platformy Obywatelskiej, Ruchu Paliknota i Polskiego Stronnictwa Ludowego przeg³osowali w Sejmie i Senacie ustawê o podwy¿szeniu wieku emerytalnego. Marsza³ek Sejmu Ewa Kopacz nie wpuci³a do Sejmu delegacji Solidarnoci podczas g³osowania ustawy emerytalnej. Tak samo zrobi³ marsza³ek Senatu Bogdan Borusewicz. To
wstyd i czarny dzieñ polskiej demokracji. Rz¹dz¹cy pokazuj¹, gdzie
jest miejsce zwi¹zku zawodowego - na ulicy. Wszelkie apele o spokój
w czasie Euro brzmi¹ w tej sytuacji jak kpina. Takie dzia³anie w³adzy to
prowokacja. Nie reprezentujemy tylko Zwi¹zku. Wystêpujemy równie¿
w imieniu ponad 2 mln obywateli, którzy poparli wniosek o przeprowadzenie referendum emerytalnego. Marsza³ek zachowuje siê tak, jakby to by³ ich prywatny folwark  powiedzia³ dziennikarzom Piotr Duda.
To polityczna mieræ tych, którzy podnieli rêkê za podniesieniem wieku
emerytalnego  stwierdzi³ Piotr Duda po og³oszeniu wyników sejmowego g³osowania w sprawie wyd³u¿enia wieku emerytalnego. Solidarnoæ przygotowa³a plakaty z wizerunkami osób, które g³osowa³y
za ustaw¹. Przed kolejnymi wyborami rozwieszaj¹c je bêdziemy przypominaæ Polakom na kogo maj¹ nie g³osowaæ. Po g³osowaniu w Sejmie Solidarnoæ zablokowa³a wszystkie wyjcia z Parlamentu, uniemo¿liwiaj¹c opuszczenie budynku pos³om koalicji. Na tym nic siê nie
koñczy. Póki co jestemy tutaj i mysz siê nie przelinie. To my zdecydujemy o której st¹d wyjd¹ pos³owie. Powinni siê cieszyæ, bo bronimy
ich przed gniewem ludzi  powiedzia³ do zgromadzonych przed Sejmem zwi¹zkowców przewodnicz¹cy Piotr Duda. Policja o dziwo by³a
bardzo spokojna, byæ mo¿e ma to zwi¹zek z faktem, ¿e tego samego
dnia uchwalano ustawê dotycz¹c¹ emerytur dla s³u¿b mundurowych.
Podczas blokady dosz³o do incydentu z udzia³em pos³a Platformy Stefana Niesio³owskiego, który zaatakowa³ dziennikarkê.

Co zrobi prezydent?
Obecnie, po zatwierdzeniu przesz Sejm i Senat, ustawa czeka na podpisanie przez prezydenta Bronis³awa Komorowskiego. Dosz³o do spotkania delegacji Solidarnoci z prezydentem, w sk³ad której weszli: Przewodnicz¹cy Komisji Krajowej Piotr Duda, Henryk Nakonieczny cz³onek
prezydium KK oraz Jerzy Wielgus wiceprzewodnicz¹cy KK. Szef Solidarnoci przekaza³ prezydentowi petycjê oraz trzy projekty ustaw przygotowane przez NSZZ Solidarnoæ: w sprawie podwy¿szenia p³acy
minimalnej, o pracy tymczasowej i tzw. umowach mieciowych. Prezydent Komorowski zapewni³, ¿e bêdzie siê stara³, aby rz¹d zaj¹³ siê tymi
projektami. Jak na razie prezydent podpisuje wszystkie ustawy, które
Platforma Obywatelska przeg³osowuje tak wiêc, jeli Donald Tusk pozwoli, to ustawy przejd¹.
Piotr Duda relacjonuj¹c spotkanie z prezydentem powiedzia³, ¿e Bronis³aw Komorowski od razu nie podpisze ustawy o podwy¿szeniu wieku
emerytalnego. Bêdzie sprawdzaæ, czy jest ona konstytucyjna. Innego
zdania jest Donald Tusk, który stwierdzi³, ¿e konsultowa³ z prezydentem
ustawê, zna ka¿dy jej punkt i nie mia³ ¿adnych w¹tpliwoci. Wszystko
ju¿ jest jasne, jak rozkaz to rozkaz, ustawê trzeba podpisaæ. Nie doæ, ¿e
na tle innych krajów w Europie w Polsce mamy g³odowe emerytury, to
jeszcze po³owa z nas w ogóle nie zacznie ich pobieraæ. Niestety dla
premiera i prezydenta to nie jest argument.
Platforma Obywatelska nie boi siê, gdy do stolicy przyje¿d¿a strajkowaæ kilkadziesi¹t tysiêcy Polaków, którzy czuj¹ siê oszukani. Historia
niejednokrotnie pokazywa³a, ¿e zawsze nastêpuje punkt kulminacyjny,
w którym przeleje siê szala goryczy. Nasze S³oñce Peru najprawdopodobniej widzi siê w roli w³adcy absolutnego Ludwika XIV, jednego z
najwiêkszych monarchów europejskich znanego równie¿ jako Król S³oñce  ju¿ wiemy na kim siê wzoruje. ¯eby siê nie przeliczy³ i nie skoñczy³
jak Ludwik XVI, którego sfrustrowana francuska ludnoæ obali³a i straci³a pod ostrzem gilotyny. W dzisiejszych poprawnych politycznie czasach mia³oby to zapewne nieco l¿ejsz¹, cywilizowan¹ formê.

Nie matura
a chêæ szczera
Rozpisany przez Radê Nadzorcz¹ (w poprzednim jeszcze sk³adzie) tzw.
konkurs na Prezesa i Wiceprezesów Zarz¹du KGHM Polska Mied
S.A. obudzi³ apetyty lokalnych i nie tylko lokalnych menad¿erów. Powody tak pisanego scenariusza jaki mia³by siê potoczyæ po WZA w
czerwcu nie s¹ trudne do odgadniêcia. Konkurs mia³a przecie¿ rozstrzygaæ ekipa wierna obecnemu Zarz¹dowi, która to w zamian za bulwersuj¹c¹ podwy¿kê wynagrodzeñ jakie rada przyzna³a zarz¹dowi, otrzyma³a dodatkowe intratne posady w kolejnych radach nadzorczych. Tak
wiêc sielanka trwa i wszyscy maj¹ byæ zadowoleni a ewentualni nowi
wybrañcy maj¹ dalej kroiæ kasê. W skali roku to wynagrodzenie w
wysokoci ponad 2 milionów z³otych na osobê. Wprawdzie sam konkurs ma byæ przeprowadzony przez wynajêt¹ zewnêtrzn¹ firmê  ale
widaæ podtrzymywana jest stara zasada, ¿e firmy kolesi tak¿e powinny co na tym wymuszanym cyrku zarobiæ.
G³êbok¹ tajemnic¹ zosta³y objête personalia zg³aszaj¹cych siê osób,
które ostrz¹ sobie pazurki na objêcie intratnych posad przysz³ych w³odarzy Polskiej Miedzi. To, ¿e obecny zarz¹d w pe³nym sk³adzie ustawi³
siê karnie w kolejce nikogo nie dziwi. Ale jak na ironiê do konkursu
zg³aszaj¹ siê tak¿e inne osoby, które ju¿ zd¹¿y³y popisaæ siê w przesz³oci swoimi menad¿erskimi talentami. Wróble æwierkaj¹, ¿e do Zarz¹du
Polskiej Miedzi wybiera siê ponoæ niejaki Mariusz Bober. Po okresie
jego rz¹dów w spó³ce ECOREN, potrzebne by³o podjêcie zdecydowanych kroków naprawczych w celu uzdrowienia sytuacji finansowej, gdy¿
spó³ka wykazywa³a stosownie za: 2009 r.  21 mln z³, 2010 r.  34 mln
z³ strat. Biznesowe talenty wybitnych mened¿erów wzbudzi³y zainteresowanie stosownych organów wymiaru sprawiedliwoci.
A tak na marginesie ca³ej tej konkursowej szopki  ciekawe, czy po tym
jak rozk³ada siê na ³opatki jedn¹ firmê mo¿na dostaæ szansê i mo¿liwoæ roz³o¿enia nastêpnej  wiêkszej, o bardziej strategicznym znaczeniu. Jednak od 5 lat Polska to kraj cudów i taki te¿ mo¿e siê zdarzyæ
przy rozstrzyganiu tego super konkursu z cudem w tle.
Czytelnik z ECOREN-u

Dorzynanie watah
Urzêduj¹cy dzisiaj Premier, Prezydent, wszyscy ich ministrowie co
jaki czas w swoich publicznych wyst¹pieniach podkrelaj¹ o panuj¹cej swobodzie wypowiedzi obywateli i demokratyzacji regu³ naszego pañstwa. By³oby to mo¿e i prawd¹, gdyby nie inne ponure
statystyki, które diametralnie temu przecz¹. Rekordowa jak na kraj
cywilizowany iloæ uruchomionych pods³uchów i kontrolowanych
rozmów telefonicznych, czêste interwencje funkcjonariuszy ABW w
domach w³acicieli prywatnych stron internetowych krytykuj¹cych
premiera czy prezydenta. Do tego dochodz¹ zwolnienia z pracy dzia³aczy Solidarnoci w zak³adach pracy, którzy odwa¿yli siê upomnieæ i wyst¹piæ w obronie swoich cz³onków zwi¹zku. Teren KGHM
jest tego ewidentnym potwierdzeniem. Nie piszê tego, ¿eby ponarzekaæ lub by namawiaæ do zaprzestania jakichkolwiek dzia³añ, wrêcz
przeciwnie. Powinnimy jak najszybciej zacz¹æ siê jednoczyæ wokó³
wspólnych spraw, których przecie¿ nie brakuje, ustawa emerytalna
jest tego dobitnym przyk³adem. Mam nadziejê, ¿e nikt poza premierem jego ministrami, pos³ami PO, PSL i dwojga p³ci nie chce pracowaæ do¿ywotnio.
Sprawa dostêpu dla wolnych mediów, tzw. cyfryzacji, dlaczego jest
tyle fa³szu i zaprzañstwa mimo licznych protestów obywateli w obronie Telewizji Trwam? Tylko dlatego, ¿e jest to jedyna telewizja utrzymuj¹ca siê z prywatnych rodków darczyñców, na któr¹ nie maj¹
wp³ywu politycy, premier ani prezydent. Telewizja Trwam mówi i

pokazuje prawdê, obna¿a na ka¿dym kroku k³amstwa rz¹dz¹cych,
promuje i uczy kultury, nie nawo³uje do agresji i chamstwa. Dlatego, ¿ebymy nie znali prawdy, nie znali swojej historii narodowej,
byli sterowanymi marionetkami w rêkach Dworaka. Nieumieszczenie Telewizji Trwam na cyfrowym multipleksie jest politycznym przyzwoleniem prezydenta i premiera na wykluczanie sporej czêci spo³eczeñstwa z przynale¿nych nam swobód obywatelskich. Ten uk³ad
polityczny robi wszystko by nie mieæ ludzi dobrze wykszta³conych,
zdrowych i rozs¹dnie myl¹cych, potrzebuje ci¹gle manipulantów i
jak najwiêcej zmanipulowanych bez wartoci i w³asnego zdania. W
myl zasady, któr¹ obecnie rz¹dz¹cy ci¹gle podtrzymuj¹ chcesz mieæ
ciemniaka, daj mu pilot od Dworaka. Ja wolê byæ moherem ni¿
Tuska i spó³ki frajerem.
¯yczliwy

Stefan Won Niesio³owski kolejny raz pokaza³ jaka
jest jego funkcja w partii

- Jest pan osob¹ publiczn¹.
- Won st¹d!! Won do PiS-u!!
Chamskiemu zachowaniu Niesio³owskiego przygl¹daj¹ siê jego koledzy partyjni, m.in. Pawe³ Suski, Lucjan Pietrzczyk, Dorota Niedziela i Henryk Siedlaczek. Niektórzy pozwalaj¹ sobie na stwierdzenia,
¿e to... Ewa Stankiewicz prowokuje pos³a PO (Ta pani po prostu
prowokuje). Padaj¹ zdania: Nie ma pani identyfikatora, Pan [Niesio³owski] tylko zabra³ kamerê. Ta ostatnia kuriozalna wypowied
pada z ust pos³anki PO Doroty Niedzieli. Jeden z kolegów Niesio³owskiego mówi do Ewy Stankiewicz: Niech pani nie kombinuje. I
dodaje: Proszê zas³oniæ jej tê kamerê (po czym sam to robi).
Sprawa jest jasna, ale to Lechowi Kaczyñskiemu przez wiele lat (do
10 kwietnia 2010 roku) wypominano s³owa spieprzaj dziadu, które przy zachowaniu Niesio³owskiego s¹ nie do porównania. Na tym
drugim nie zrobi³o to najmniejszego wra¿enia i obejdzie siê bez konsekwencji. Media chyba te¿ ju¿ zapomnia³y, ¿e taka sytuacja mia³a
miejsce. Jeli kto jeszcze nie mia³ (w¹tpliwej) przyjemnoci obejrzeæ tej sytuacji w telewizji, poni¿ej zamieszczamy link do strony
internetowej z filmem o ataku Niesio³owskiego i wspó³czesnych standardach w polityce rz¹du Donalda Tuska: www.tnij.org/won-niesiol

Pose³ PO atakuje
Zaskoczeni mêdrcy radz¹
dziennikarkê
Podczas oblê¿enia Sejmu przez zwi¹zkowców z Solidarnoci i
blokowaniu wyjcia pos³om g³osuj¹cym za wprowadzeniem ustawy podwy¿szaj¹cej wiek emerytalny, prominentny polityk Platformy Obywatelskiej zaatakowa³ dziennikarkê odpychaj¹c j¹ i szarpi¹c kamerê. Zgodnie z prawem za taki czyn  uniemo¿liwianie
wykonywania pracy dziennikarzowi  grozi kara pozbawienia wolnoci. Niestety nie w tym przypadku. Pose³ Stefan Niesio³owski
kolejny raz wietnie wywi¹za³ siê ze swoich powinnoci partyjnych atakuj¹c Ewê Stankiewicz.
Nie dziwi nas agresja ze strony Niesio³owskiego. Gdy odszed³ Palikot przej¹³ po nim pa³eczkê pluj¹cego jadem. Przecie¿ do Platformy Obywatelskiej nie tak dawno nale¿a³ cz³owiek, który zabi³ Marka
Rosiaka w ³ódzkim biurze poselskim Prawa i Sprawiedliwoci. Wtedy Niesio³owski twierdzi³, ¿e morderca chcia³ jego upolowaæ. Jak
siê póniej okaza³o k³ama³, tak naprawdê celem niegdysiejszego
cz³onka PO by³ Jaros³aw Kaczyñski.
Stefan Niesio³owski uwa¿a, ¿e za jego zachowanie wobec dziennikarki Ewy Stankiewicz, nie musi przepraszaæ. Uzna³, ¿e byæ mo¿e
s³owo won by³o za ostre. Mo¿e. Stwierdzi³ te¿, ¿e: Po 20 minutach natrêtnego chodzenia wokó³ mnie, kiedy mi t¹ kamer¹ ma³o
zêbów nie wybi³a, bo trzyma³a mi j¹ przy twarzy, rêk¹ delikatnie odsun¹³em tê kamerê. Ka¿dy kto widzia³ nagranie doskonale wie, ¿e
to nie trwa³o 20 minut lecz 40 sekund i o delikatnoci nie mo¿e byæ
mowy. Ca³e zdarzenie opisuje serwis internetowy niezalezna.pl:
Re¿yserka Ewa Stankiewicz chcia³a zapytaæ Stefana Niesio³owskiego, dlaczego ma takie problemy z wyjciem z Sejmu (stra¿ marsza³kowska kaza³a policji otoczyæ kordonem gmach parlamentu i nikogo nie wpuszczaæ do rodka, nawet dziennikarzy i pracowników izby).
- Sk¹d pani jest?
- Nazywam siê Ewa Stankiewicz.
- Ja nie chcê z pani¹ rozmawiaæ.
- Czemu?
- Wie pani dlaczego... Niech pani idzie do Pospieszalskiego!
- Ale ja jestem Ewa Stankiewicz. Mam osobne nazwisko i osobne
imiê.
- To jest pani od tego filmu Solidarni, tak, tego pisowskiego paskudztwa?!
- Nie pisowskiego paskudztwa, tylko dokumentu...
- Nie chcê z pani¹ rozmawiaæ! Niech pani idzie do PiS-u! Proszê
odwróciæ to, bo pani rozbijê kamerê, jak pani bêdzie mnie filmowaæ
bez mojej zgody!! (odchodzi kilka kroków)
- Przed chwil¹ nie móg³ pan wyjæ z sejmu, czy pan wie dlaczego?
- Czy pani jest g³ucha?! Niech pani idzie do PiS-u i do tych lizusów
pisowskich swoich!! I proszê nie rozmawiaæ ze mn¹, bo pani rozbijê
kamerê!... Bez mojej zgody proszê mnie nie filmowaæ! (zaczyna szarpaæ za kamerê, w tle s³ychaæ g³os jego kolegi: Stefan!) Roztrzaskam pani kamerê, ostrzegam!!

Ci sami ludzie, którzy wpêdzili Uniê Europejsk¹ w k³opoty, teraz przekonuj¹, ¿e potrafi¹ j¹ uratowaæ. Nikomu nie przeszkadza, ¿e jeszcze
kilka lat temu te europejskie mózgi nawet siê nie zaj¹knê³y o nadchodz¹cym kryzysie. Nie dlatego, ¿e chcia³y ukryæ problem, ale ¿e o
nim nie wiedzia³y. Jak przyznaj¹, zosta³y zaskoczone. Nie wiedzia³y,
bo s³uchaj¹ samych siebie.
S³ychaæ to bez przerwy przy okazji wa¿nych szczytów, gdzie mózgi
jedz¹ i radz¹. A potem obwieszczaj¹ z minami mêdrców, ¿e: Nale¿y
zrobiæ wszystko, by nie pozwoliæ Grecji na wyjcie z Unii Europejskiej. Albo: Wa¿ne, by pobudzaæ wzrost i nie rezygnowaæ z oszczêdnoci. Tylko nikt nie mówi, jak to zrobiæ. Coraz bardziej widaæ, ¿e
nie ma ani pomys³ów, ani wystarczaj¹cej determinacji, by walczyæ z
kryzysem. A co najwa¿niejsze, brakuje te¿ wiedzy. Czy kryzysu w
Unii Europejskiej nie mo¿na by³o przewidzieæ? Mo¿na by³o i zosta³
przewidziany.
Nie przez jasnowidzów, ale przez ludzi kompetentnych, zepchniêtych na drugi plan. Jednym z nich jest w Polsce prof. Rafa³ Broda.
Naukowiec znienawidzony przez elity tylko dlatego, ¿e wystêpuje w
Radiu Maryja. Wystêpuje tam, bo nigdzie indziej nie mo¿e. A nie
mo¿e, bo na przekór politycznej poprawnoci nie boi siê mówiæ prawdy.
W bardzo ciekawym opracowaniu z 2002 r. pt. Unia Europejska a
Polska profesor przedstawi³ szereg w¹tpliwoci co do sensu modelu integracji Unii Europejskiej. Wystarczy zacytowaæ kilka fragmentów tego tekstu, by uznaæ, jak by³ proroczy. Choæby taki: Praktyka pokazuje, ¿e zadany przez Uniê Europejsk¹ b³êdny kierunek jednoczenia Europy jest w³aciwie nieodwracalny. A twierdzenie o mo¿liwej zasadniczej korekcie tego kierunku po wst¹pieniu Polski do
Unii Europejskiej jest po prostu nierealistyczne, niepowa¿ne i skrajnie naiwne.
Profesor szczegó³owo wyjania, na czym polega ten b³êdny kierunek. Broda pisze: Unia Europejska nie rozwi¹za³a dot¹d ¿adnego z
wa¿nych problemów, z którymi borykaj¹ siê spo³eczeñstwa europejskie. Bezrobocie ronie, ró¿nice poziomów ¿ycia siê powiêkszaj¹,
kultura i nauka ulegaj¹ degeneracji, moralnoæ upada. Fasadowej
integracji towarzyszy narastanie tendencji separatystycznych, a wilcza pogoñ za zyskiem dehumanizuje ¿ycie. Czy mo¿na wskazaæ jakie przysz³ociowe rozwi¹zania, które Unia proponuje dla ca³ej
Wspólnoty? Ka¿dy kraj wyszarpuje strzêpy rozwi¹zañ dla siebie.
I konkluzja: Wobec rosn¹cych problemów gospodarczych i finansowych sprzecznoci w Unii Europejskiej bêd¹ narastaæ i nastanie
moment, w którym ¿adne dorane zabiegi polityczne nie wystarcz¹,
by utrzymaæ tak sztucznie budowan¹ jednoæ. W tej postaci Unia
Europejska jest skazana na rozpad. Zdaje siê, ¿e ten moment nadszed³.
Dorota Gawryluk, Uwa¿am Rze

Komorowski chce bymy na czas Euro 2012 zapomnieli o emeryturach, bezrobociu, biedzie i coraz wy¿szych
podatkach

Strajki na
Euro 2012
Solidarnoæ przewiduje strajki w czasie Euro 2012. Po przeg³osowaniu ustawy emerytalnej przez Sejm i Senat jest to niemal¿e pewne. Wszystko le¿y w rêkach prezydenta Komorowskiego, który ma podpisaæ ustawê. Zwi¹zek na czas Euro nie zawiesza swojej dzia³alnoci, a protesty maj¹ byæ uci¹¿liwe dla w³adzy, a nie dla spo³eczeñstwa czyli m.in. kibiców.
Ogromn¹ inteligencj¹ wykaza³ siê jak zawsze b³yskotliwy prezydent
Bronis³aw Komorowski. Apeluje by nie strajkowaæ w czasie Euro
2012: Zwracam siê z serdecznym apelem do wszystkich rodowisk, wszystkich osób, aby przemyla³y raz jeszcze swoje zapowiadane w tej chwili decyzje o organizowaniu demonstracji, marszów
w okresie Euro 2012. Je¿eli chcemy, ¿eby to wielkie wydarzenie sportowe wi¹za³o nas mocniej pozytywnymi prze¿yciami, to warto przemyleæ, czy wszystkie - pewnie w znacznej mierze wa¿ne racje, stoj¹ce za pomys³ami na strajki, na demonstracje, manifestacje - po
prostu przenieæ na póniejszy okres. Najwa¿niejszym powodem,
punktem odniesienia powinno byæ dobro Rzeczypospolitej i marzenie, aby wielki wysi³ek na rzecz Euro 2012 w Polsce nie zosta³ w
wymiarze emocjonalnym, ale i organizacyjnym zmarnowany.
Prezydent chce nam powiedzieæ, ¿eby nie organizowaæ strajków
wtedy kiedy najbardziej go to zaboli. Manifestacje w czasie Euro
2012 to cios poni¿ej pasa! Prezydent s¹dzi, ¿e jak kto nie ma co
w³o¿yæ do garnka, bywa ¿e pracuje na dwa g³odowe etaty lub jest
bezrobotny i do tego dochodzi myl, ¿e bêdzie pracowaæ do mierci, to jedyne o czym marzy jest kibicowanie w czasie Euro? Ka¿dy z
nas chêtnie bêdzie ogl¹daæ mecze i kibicowaæ, ale nie da siê zapomnieæ o swoich problemach na te kilka tygodni. Gdyby Prezydent
Komorowski popracowa³ za minimaln¹ krajow¹ to zrozumia³by w
czym rzecz. Poza tym w sprawie emerytur kompletnie w³adza ignoruje zdanie 90% obywateli, którzy sprzeciwiaj¹ siê pracy do 67 lat, a
to wystarczaj¹cy powód by protestowaæ ka¿dego dnia. A mo¿e to
wstyd, ¿e taka zielona wyspa oka¿e siê byæ krajem, który za nic ma
swoich obywateli i robi ich na ka¿dym kroku? PO doprowadzi³o
Polaków do nêdzy, narzuca coraz to wiêksze podatki i zakazuje nam
o tym mówiæ.
Solidarnoæ to niejedyna grupa spo³eczna, która bêdzie strajkowaæ w czasie Euro 2012. Oprócz nas i innych zwi¹zków zawodowych zapowiadaj¹ protesty m.in. celnicy, taksówkarze i telewidzowie Telewizji Trwam. Na jednym z portali internetowych u¿ytkownik
o pseudonimie kukenkino wyjani³ o co mog³o chodziæ naszemu
prezydentowi:
KOHANI RODACY! Nie protestójcie podczas euro bo g³ópio i fstyd
nam bêdzie pacyfikowaæ wasze demonztracje na oczach zagranicznych koresp¹dentów i telewizji. Protestójcie jak siê euro zakoñczy i
telewizje wyjad¹  wtedy tak wam wp...limy rze siê nie pozbieracie
w bulu i rza³obie.

Bez wartoci
Jak du¿o z³a mog¹ wyrz¹dziæ media mo¿na wyranie dostrzec obserwuj¹c to co siê aktualnie dzieje w naszym kraju i bezporednich
rozmowach z poszczególnymi ludmi. Przeraziæ siê mo¿na, jakiego

spustoszenia dokonano w wielu umys³ach doros³ych ludzi. Zrujnowano nie tylko polsk¹ gospodarkê, zrujnowano prawie doszczêtnie
to czego przez dziesiêciolecia naucza³ nas Jan Pawe³ II, ukochany
Ojciec wiêty. S³ucha³o go wielu, ale te¿ i wielu zapomnia³o co do
nas mówi³, a mo¿e i nie rozumia³o tego co mówi³. A przecie¿ zwraca³
siê do nas rodaków w czystym polskim jêzyku, mówi³ bardzo zwiêle i zrozumiale bymy nie niszczyli polskiej to¿samoci, nie podcinali ga³êzi i pnia, z których wyrastamy, nie niszczyli w³asnej historii,
bo naród bez historii ginie, nie niszczyli rodziny. Jak¹ przysz³oæ,
wizjê rozwoju i wartoci najbardziej siê promuje? Dzisiaj nie s¹ w
cenie uczciwoæ, prawda i patriotyzm. Te cechy staj¹ siê codziennym przyk³adem drwin. Dzisiejsi rz¹dz¹cy promuj¹ cz³owieka bez
¿adnych wartoci, bez honoru, nie myl¹cego, pospolitego robota,
który ma trochê zjeæ, przespaæ siê i w ¿aden sposób nie upominaæ
siê o nic.
Czy tak ma wygl¹daæ przysz³oæ nasza, naszych dzieci, wnuków?
Zafundowali nam pracê do mierci i spo³eczeñstwo t¹ gorzk¹ pigu³kê prze³knê³o, tym samym hochsztaplerom uwierzy³o w przepowiadane brednie kolejny raz. Na naszych oczach i przy naszym cichym
poparciu tworzy siê zmieniaj¹cy siê twór polityczny, w którego objêciach ju¿ bylimy. Te same twarze tylko o kilkanacie lat starsze
Tuska, Pawlaka, Millera a w odwodzie ateistycznie wojuj¹cy Palikot,
który nawet nie kryje, ¿e jest gotowy na wykonanie ka¿dego zapotrzebowania politycznego przeciwko nam biednym i bezrobotnym.
Nie wierzycie, to wybierzcie ich kolejny raz do parlamentu, kolejna
lekcja demokracji bêdzie jeszcze kosztowniejsza. Mylê, ¿e coraz
wiêcej tych, którzy w¹tpili i wrêcz nie wierzyli, ¿e za w³asn¹ naiwnoæ i g³upotê przyjdzie im dzisiaj p³aciæ z w³asnej kieszeni, prze¿ywa gorycz pora¿ki i zw¹tpienie. Tylko có¿ z tego, rz¹dz¹cy nadal
maj¹ to w d robi¹ z nami co chc¹. Dlaczego? Bo im na to przyzwalamy.
Na ich ¿¹danie dalej siê miêdzy sob¹ k³ócimy, dzielimy siê za przys³owiow¹ z³otówkê. Jeden drugiego utopi³by w przys³owiowej ³y¿ce
wody. Nie trzeba daleko szukaæ. Popatrzmy jak sk³óceni jestemy
choæby we w³asnych rodzinach. Obecnie na pêczki jest ró¿nej maci
niby zwi¹zków zawodowych, gdzie z ukrycia steruj¹ nimi pracodawcy. Wiêkszoæ zwi¹zków, za wyj¹tkiem m.in. Solidarnoci, zbudowana zosta³a na bazie starych, komunistycznych, po¿ytecznych
zwi¹zków tzw. re¿imowych, które zachowa³y ci¹g³oæ do dzisiaj. Czy
ktokolwiek od lat uczciwie i zdecydowanie oprócz Solidarnoci
upomina siê o ludzi pracy? Mo¿na narzekaæ i krytykowaæ, to ponoæ
przychodzi nam zawsze naj³atwiej, tylko takim zachowaniem nie
poprawimy w³asnej sytuacji. Widaæ, ¿e stara zasada z czasów Imperium Rzymskiego, a stosowana przez komunistów ma siê dobrze.
Dziel i rz¹d, gdy naród jest sk³ócony i podzielony ³atwo siê wówczas nim manipuluje. Im szybciej to zrozumiemy dla nas bêdzie na
pewno taniej a póniej mamy szansê by by³o lepiej. Nie patrzmy co
mówi¹ w jedynie s³usznych mediach i wybierajmy w³aciwie.
Optymista

W wieku 47 lat tragicznie odszed³ od nas,
gin¹c  17 maja 2012r.  na stanowisku pracy,
pracownik KGHM Polska Mied S.A. Oddzia³ ZG Rudna

p. Zbigniew Kordel
Czeæ Jego Pamiêci !
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