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Odwo³ano tzw. �przedstawicieli�, ale nie zapowiada siê
by przywrócono tych prawomocnie wybranych, ani roz-
pisano w najbli¿szym czasie nowe wybory

Farbowani �przedstawiciele�
za³ogi odwo³ani

Ministerstwo Skarbu Pañstwa, jako g³ówny akcjonariusz na Zwy-
czajnym Walnym Zgromadzeniu, ponad pó³ roku zwleka³o z odwo-
³aniem trzech panów, którzy rzekomo reprezentowali za³ogê w Ra-
dzie Nadzorczej � do dzi� nie wiadomo w jaki sposób. Za³oga w
referendum ogromn¹ wiêkszo�ci¹ g³osów zadecydowa³a o ich od-
wo³aniu co �wiadczy o tym jak wype³niali swoje obowi¹zki. Na Zgro-
madzeniu nie oby³o siê bez kontrowersji i nie udzielono absoluto-
rium wybranym zgodnie z prawem by³ym trzem przedstawicielom z
ramienia za³ogi w tym przewodnicz¹cemu Józefowi Czyczerskiemu.
Nie jest to przeszkod¹ w ponownym starcie w wyborach do Rady
Nadzorczej, ale pokazuje polityczne dzia³ania, czarny PR i opluwa-
nie ludzi, którzy chc¹ by firma dobrze siê rozwija³a oraz by pracow-
nicy mieli na to wp³yw. Nie podano ¿adnego powodu dlaczego nie
udzielono absolutorium.

Rz¹d Donalda Tuska i Ministerstwo Skarbu Pañstwa od dawna d¹¿y
do konfliktu ze zwi¹zkami zawodowymi. W KGHM wielokrotnie z³amali
prawo i daj¹ wyra�ny sygna³, ¿e to jeszcze nie koniec. W³adze nie mia³y
wyj�cia, nie mog³y d³u¿ej zwlekaæ z odk³adaniem tej decyzji i podziê-
kowano tzw. �reprezentantom� pracowników. Po wycofaniu w¹tpli-
wych przedstawicieli za³ogi z Rady Nadzorczej nie zapowiada siê by w
najbli¿szym czasie Zarz¹d podj¹³ decyzjê o rozpisaniu nowych wybo-
rów. Mimo wszystko rz¹d co chcia³ to ju¿ zd¹¿y³ zrobiæ. Przez d³ugi
czas utajnia³ przed opini¹ publiczn¹ plany sprzeda¿y aktywów teleko-
munikacyjnych i co bardziej istotne, plany zakupu kanadyjskiej Qu-
adry. Obecno�æ prawdziwej reprezentacji za³ogi w Radzie Nadzorczej
mog³aby pokrzy¿owaæ te plany, wed³ug nas bardzo szkodliwe dla spó³ki.

Tak w³a�ciwie liczenie na opamiêtanie siê przez rz¹d Donalda Tuska to
naiwne podej�cie i jest równie prawdopodobne co trafienie szóstki w
lotka. Po decyzji ministra Skarbu Pañstwa o nie powo³ywaniu do Rady
Nadzorczej wybranych w legalnych wyborach przedstawicieli za³ogi,
�Solidarno�æ� zaskar¿y³a decyzjê ministra. Sprawa rozpatrywana by³a
przez Prokuraturê Okrêgow¹ w Legnicy, lecz po d³ugim ��ledztwie�
nie dopatrzono siê przekroczenia uprawnieñ lub niedope³nienia obo-
wi¹zków przez ministra. Uwa¿amy, ¿e by³a to decyzja polityczna. Obec-
nie Józef Czyczerski czeka na rozpatrzenie za¿alenia decyzji prokuratu-
ry co ma nast¹piæ w dniu 5 lipca przez S¹d Rejonowy w Lubinie.

Wybór na drug¹ kadencjê oznacza dla prezesa wiêcej
wyrzeczeñ i kontynuacjê podporz¹dkowania siê odgór-
nym decyzjom

Wirth namaszczony
Choæ w ostatnich dniach reelekcja Herberta Wirtha wydawa³a siê
byæ oczywista, to sam prezes raczej nie by³ tego taki pewien. Przede

wszystkim musia³ zgodziæ siê na kilka kwestii, których w ubie-
g³ej kadencji nie przewidywa³. Co oznacza dla pracowników po-
nowny wybór Wirtha na stanowisko prezesa zarz¹du? Z pewno-
�ci¹ brak podwy¿ek dla pracowników, kontynuacjê polityki uda-
wanego dialogu z za³og¹, przyzwalanie na ³amanie prawa za-
równo w sprawie niepowo³ania przedstawicieli za³ogi do Rady
Nadzorczej jak i przy wprowadzaniu choæby regulaminu premio-
wania oraz forsowanie nowego antypracowniczego Zak³adowe-
go Uk³adu Zbiorowego Pracy.

Utrzymaniu siê na stanowisku prezesa z pewno�ci¹ pomog³y pu-
bliczne wypowiedzi zgodne z polityk¹ rz¹du dotycz¹ce przede
wszystkim wprowadzanego podatku od kopalin, który bêdzie po-
bieraæ od KGHM ok. 2 mld z³ rocznie. Herbert Wirth wypowiada³ siê
pozytywnie na temat tego podatku, co nie spotka³o siê z aprobat¹
ekonomistów. Wtedy prezes poszed³ po rozum do g³owy i uzna³, ¿e
jednak nie wypada mu takich rzeczy mówiæ, nawet je�li faktycznie
tak uwa¿a. Z innych kwestii wymieniæ trzeba sprzedawane aktywa
telekomunikacyjne, akceptacjê ³amania prawa przez ministra Skar-
bu Pañstwa i zorganizowanie prowokacji pod biurem zarz¹du w
maju ubieg³ego roku. Jednak¿e �dobre� gesty nie wystarcz¹.

Z listy wyrzeczeñ na pierwszy ogieñ poszed³ by³y ju¿ wiceprezes
ds. finansowych Maciej Tybura. Wirth obstawa³ za nim, ale jak wi-
daæ jest w stanie wiele po�wiêciæ. Ministerstwo Skarbu Pañstwa
obstawa³o za kandydatur¹ W³odzimierza Kiciñskiego (by³y prezes
Nordea Banku) na to stanowisko. Kolejna sprawa to dywidenda.
KGHM kupi³ kanadyjsk¹ Quadrê, która kosztowa³a prawie 10 mld
z³. Skarb Pañstwa jako g³ówny akcjonariusz spó³ki za¿¹da³ 50%
ubieg³orocznego zysku przez co KGHM zmuszony bêdzie realizo-
waæ inwestycje z kredytów. Pozosta³e �wyrzeczenia� wyjd¹ dopiero
z czasem. Zapewne mo¿emy spodziewaæ siê negatywnych skutków
tej prezesury zaczynaj¹c od prób wprowadzenia antypracownicze-
go ZUZP, koñcz¹c byæ mo¿e na przeniesieniu siedziby KGHM do
stolicy.

KGHM zarz¹dzany z Warszawy?
W mediach pojawi³a siê informacja o planach przeniesienia biura
zarz¹du KGHM do stolicy. Choæ minister skarbu zdementowa³ t¹
informacjê, jak wiadomo w ka¿dym k³amstwie jest ziarno prawdy.
Spó³ka przeniesiona do Warszawy sta³aby siê w jeszcze wiêkszym
stopniu marionetk¹ sterowan¹ przez polityków. Przeniesienie biura
zarz¹du do Warszawy by³oby bardzo niekorzystne dla rozwoju i funk-
cjonowania KGHM. Zarz¹dzanie spó³k¹ z odleg³o�ci kilkuset kilo-
metrów polega³oby jedynie na wydawaniu rozkazów, które by³yby
oderwane od rzeczywisto�ci. Je�li siedziba firmy jest na miejscu,
kierownictwo mo¿e sprawowaæ bezpo�redni¹ kontrolê nad funk-
cjonowaniem firmy. Jednak¿e najprawdopodobniej plotka mia³a
zwi¹zek z powiêkszeniem warszawskiego oddzia³u KGHM i utwo-
rzon¹ spó³k¹ KGHM International. ¯adnej z mo¿liwo�ci nie mo¿na
wykluczyæ.

Spotkanie z Zarz¹dem w lipcu?
Zgodnie z postanowieniami ZUZP do koñca czerwca jest czas by
pracodawca spotka³ siê ze zwi¹zkami zawodowymi, aby dokonaæ
okresowej oceny funkcjonowania ZUZP i poruszyæ inne wa¿ne kwe-
stie zg³aszane przez strony. Prezes Wirth nie znaj¹c swojej przy-
sz³o�ci w KGHM nie podj¹³ siê spotkania w regulaminowym termi-
nie. Ze wzglêdu na czerwcowe Zwyczajne Walne Zgromadzenie i
koniec kadencji Zarz¹du spotkanie najprawdopodobniej zostanie
przesuniête na drug¹ po³owê lipca.



Tusk wbrew obietnicom dusi kurê znosz¹c¹ z³ote jaja z
5,668 mld z³ choæ Skarb Pañstwa ma zaledwie 31,79%
udzia³ów KGHM

Haracz wziêli,
bêd¹ kredyty

Niestety, sprawdzi³y siê nasze s³owa i spó³ka bêdzie musia³a za-
d³u¿yæ siê, ¿eby ud�wign¹æ tzw. inwestycje znane nam bardziej
jako wyprowadzenie pieniêdzy z Polski. Skarb Pañstwa jako g³ów-
ny akcjonariusz KGHM przeznaczy³ 50% zysku na dywidendê.
Ponad 5,6 mld z³ posz³o do kieszeni akcjonariuszy, g³ównie fun-
duszy inwestycyjnych. Zdecydowa³o o tym Ministerstwo Skarbu
Pañstwa, które jest w³a�cicielem 31,79% akcji, w zwi¹zku z czym
z ok. 5,6 mld z³ zostanie zaledwie 1,8 mld z³. Na sam zakup ka-
nadyjskiej Quadry zabraknie ok. 4 mld z³, a co z innymi inwesty-
cjami? Problem w tym, ¿e Donalda Tuska i Platformy Obywatel-
skiej to nie interesuje, oni musz¹ jedynie dopi¹æ dziurawy bu-
d¿et pañstwa, który pêka ju¿ w szwach. Donald Tusk i lokalni
POlitycy jeszcze parê miesiêcy temu obiecywali, ¿e wprowadza-
j¹c podatek od miedzi i srebra zrezygnuj¹ z przeznaczania du-
¿ych kwot na dywidendê, która wed³ug Tuska jest nieefektywna.
Jeden z lokalnych polityków PO twierdzi³ wówczas, ¿e nie mo¿e
byæ tak, i¿ prawie 70% zysków trafia w rêce panów w turbanach.
Jak widaæ jednak mo¿e tak byæ.

Zarz¹d KGHM proponowa³ 17 z³ na ka¿d¹ akcjê, podczas gdy rz¹d
Tuska zdecydowa³, ¿e bêdzie to ponad 28 z³ na akcjê. Prezes Wirth
bagatelizuje sprawê i z u�miechem nazywa pobran¹ dywidendê �eks-
tremalnie godziw¹�. Nie ma co siê dziwiæ, z pewno�ci¹ by³ to jeden
z warunków bycia Prezesem, st¹d ta dobra mina do z³ej gry. Cel
u�wiêca �rodki, a wygrzan¹ posadkê i milionowych apana¿y nikt za
darmo nie da. Wiêc mniejsza o kredyty, które trzeba zaci¹gn¹æ i
p³aciæ od nich niema³e odsetki, nieistotne najwyra�niej s¹ te¿ inwe-
stycje, które by³y w planach, a by³o ich nie ma³o.

Plany Herberta Wirtha tylko z ostatnich kilku miesiêcy:
- skupiæ w³asne akcje i wycofaæ je z obrotu,
- kupiæ akcje Tauronu,
- inwestowaæ w sektor energetyczny,
- d¹¿yæ do samowystarczalno�ci energetycznej,
- inwestowaæ w poszukiwania gazu z ³upków,
- ekspansja na Wschód z poszukiwaniem z³ó¿,
- zakup kolejnych kopalni w Ameryce,
- odwierty w Niemczech,
- odwierty w tzw. starym zag³êbiu miedziowym,
- kontynuacja eksploatacji dalszej czê�ci z³o¿a w LGOM.

Te inwestycje zapewne te¿ sta³y siê ekstremalne, a konkretnie eks-
tremalnie nierealne. Ju¿ dawno prezes Wirth buja³ w ob³okach, te-
raz wiadomo, ¿e o podbojach �wiata mo¿e zapomnieæ, bo rz¹d o
dywidendzie nie zapomni i sytuacja co roku bêdzie siê powtarzaæ.
Tak du¿ych zysków ju¿ nie bêdzie, bo KGHM nie ma w zanadrzu
¿adnych akcji Polkomtelu ani Dialogu. Aktywa telekomunikacyjne
przynosi³y pó³ miliarda z³otych dywidendy rocznie � dopóki ich nie
sprzedano.

To ju¿ regu³a, ¿e pracodawca dopuszcza siê ³amania
prawa

�Solidarno�æ�
zawiadamia Pañstwow¹

Inspekcjê Pracy
Dyrekcja ZG �Polkowice-Sieroszowice� wprowadzi³a w marcu
2011r. Regulamin premiowania wyznaczaj¹c normy, wed³ug któ-
rych funkcjonuje fundusz premiowy. Obecnie pracodawca te za-
sady interpretuje jak mu wygodniej, choæ w Regulaminie wszyst-

ko zosta³o szczegó³owo uregulowane. Dwóch pracowników zosta³o
pozbawionych czê�ci nagrody, choæ spe³ni³o wymagane kryteria.
Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG �Polkowice-Siero-
szowice� wys³a³a do Pañstwowej Inspekcji Pracy pismo z wezwa-
niem do przeprowadzenia kontroli przestrzegania prawa pracy.

Postanowienia Regulaminu przewiduj¹, ¿e fundusz premiowy dzieli
siê na trzy czê�ci:
- czê�æ (A) obejmuj¹ca zasady przyznawania podstawowych premii
pracownikom,
- czê�æ (B) przewiduj¹ca zasady przyznawania premii efektywno-
�ciowej,
- czê�æ (C) mówi¹ca o przes³ankach otrzymania nagrody przez pra-
cowników.
£¹czna wysoko�æ funduszu nagród wynosi 3,0% planowanych �rod-
ków na wynagrodzenia. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
wyboru pracowników oraz przypadaj¹cych im kwot dokonuj¹ bez-
po�redni prze³o¿eni, kieruj¹c siê nastêpuj¹cymi kryteriami: a) jako-
�ci¹ i rzetelno�ci¹ pracy; b) kultur¹ techniczn¹ pracy (bezpieczeñ-
stwo pracy, praca zgodna z technologi¹, dba³o�æ o sprzêt); c) dys-
pozycyjno�ci¹; d) realizacj¹ powierzonych zadañ.

Choæ kryteria oceny pracowników s¹ jasne i klarowne pracodawcy
nie przeszkadza to by co� sobie dopowiedzieæ lub wyci¹æ. Sta³o siê
tak w �Zarz¹dzeniu w sprawie kwartalnej oceny pracowników� z grud-
nia 2011r. W zale¿no�ci od zajmowanego stanowiska robotniczego
lub dozoru (tu wystêpuje rozró¿nienie na ni¿szych i �rednich zmia-
nowych oraz �rednich oddzia³owych) dyrekcja u¿ywa innych kryte-
riów ni¿ w Regulaminie premiowania i wed³ug nich prze³o¿eni maj¹
oceniaæ pracowników przyznaj¹c nagrody z funduszu premiowego.
Takie dzia³anie jest niezgodne z Kodeksem Pracy i orzeczeniami S¹du
Najwy¿szego. Pracodawca mo¿e doprecyzowaæ jaki� zapis pod wa-
runkiem, ¿e jest on bardzo ogólnikowo sformu³owany lub nie jest
do koñca zrozumia³y. W przypadku oceny pracowników kryteria za-
pisane w Regulaminie premiowania s¹ oczywiste.

Regulamin premiowania jest dokumentem, który by³ ustalany przez
strony Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy (pracodawcê i pra-
cowników reprezentowanych przez zwi¹zki zawodowe). Je�li dyrek-
cja chce zmieniæ zapisy Regulaminu powinna zwróciæ siê do strony
spo³ecznej i wspólnie ustaliæ ewentualne zmiany. Wydaj¹c zarz¹dze-
nie pracodawca sprawi³, ¿e powsta³y dwie wykluczaj¹ce siê wyk³ad-
nie przyznawania nagród. Nie trudno siê domy�liæ, ¿e pracodawca
celowo pomin¹³ stronê spo³eczn¹ zdaj¹c sobie sprawê z niezgodno-
�ci tych zapisów.

Jedn¹ z podstawowych zasad Regulaminu premiowania jest równe
traktowanie pracowników w zakresie wynagradzania. Zarz¹dzenie z
grudnia ubieg³ego roku dzieli pracowników na trzy kategorie oce-
niane wed³ug ró¿nych kryteriów. Obecnie p³aca zasadnicza to zaled-
wie 27% miesiêcznego wynagrodzenia za pracê � premia stanowi
14% i jest wa¿n¹ czê�ci¹ ca³ej pensji. Je�li pracownik spe³ni kryteria
zapisane w Regulaminie, ale ju¿ niekoniecznie te z Zarz¹dzenia, wte-
dy pracodawca mo¿e zdecydowaæ o nie przyznaniu premii czym
naruszy obowi¹zek wyp³aty wynagrodzenia zatrudnionemu. Podob-
nie jest ze sformu³owaniami kryteriów w Regulaminie i Zarz¹dzeniu,
które tylko z pozoru wydaj¹ siê byæ podobne. Jest ró¿nica miêdzy
�realizacj¹ powierzonych zadañ� a �jako�ci¹ wykonywanych zadañ�.
Ró¿nicowanie jako�ci wykonania zadañ uniemo¿liwia pracownikom
pe³en dostêp do dodatkowego elementu wynagrodzenia. Niekiedy
jego pozbawienie wynika z przyczyn obiektywnych � nieobecno�æ
usprawiedliwiona, dodatkowe obowi¹zki zlecone przez pracodawcê
etc. Jedn¹ z podstaw Regulaminu premiowania by³a zasada o tym,
¿e bezpo�redni prze³o¿ony powinien decydowaæ o tym komu nale¿y
siê nagroda, kto na ni¹ najbardziej zas³u¿y³, on jest najbli¿ej pracow-
ników w oddziale, który mu podlega. Zarz¹dzenie ogranicza swobo-
dê oceny dokonywan¹ przez bezpo�rednich prze³o¿onych, co wp³y-
wa znacz¹ca na jej obiektywno�æ.

Pracodawca ma prawo regulowaæ sprawy wewn¹trzzak³adowe po-
przez zarz¹dzenia, jednak¿e nie mo¿e samowolnie ustalaæ kwestii,
co do których nie ma w¹tpliwo�ci i które ju¿ zosta³y uzgodnione ze
stron¹ spo³eczn¹. Regulamin premiowania jest pewnego rodzaju
ograniczeniem i chc¹c zmieniæ jaki� zapis nie mo¿na tworzyæ dodat-
kowego prawa, lecz trzeba modyfikowaæ obowi¹zuj¹ce. Dodatkowo,
takie zarz¹dzenie mo¿e co najwy¿ej przyznawaæ pracownikom nowe
uprawnienia, na podstawie których nabywa prawo do dodatkowych
�wiadczeñ. W przypadku negatywnych, niekorzystnych dla pracow-



ników zmian takiej mo¿liwo�ci nie ma.

Zawiadomienie do Pañstwowej Inspekcji Pracy ma zwi¹zek z sytu-
acj¹, z któr¹ spotka³o siê dwóch pracowników � cz³onków �Solidar-
no�ci� � którzy pomimo spe³nienia przewidzianych Regulaminem
premiowania kryteriów, nagrody w pe³nej wysoko�ci nie otrzymali,
poniewa¿ nie spe³nili wymagañ okre�lonych Zarz¹dzeniem Dyrek-
tora Oddzia³u. Nie ma wiêc w¹tpliwo�ci, ¿e dochodzi u pracodawcy
do systematycznego naruszania prawa pracy w zakresie uprawnie-
nia pracownika do równego traktowania w zakresie wynagrodzenia
oraz do naruszania przepisów prawa pracy przez ich niestosownie
lub wadliwe stosowanie.

Manipulacja!
Kto i po co manipuluje za³og¹? Takie nasuwa siê pytanie po zapo-
znaniu siê z komunikatem Zarz¹du PeBeKa S.A. Lubin, jaki uka-
za³ siê 9 maja 2012r. Rodzi siê te¿ pytanie, czyj to komunikat
skoro nikt siê pod nim nie raczy³ podpisaæ? Ale pomiñmy to nie-
dopatrzenie lub wstyd autora komunikatu, pomiñmy równie¿ ob-
ra�liwy ton wobec NSZZ �Solidarno�æ�, bo on jest taki od d³u¿-
szego czasu. Wa¿niejsza w tym komunikacie jest perfidna mani-
pulacja jakiej autor lub autorzy dokonali podaj¹c kwoty miesiêcz-
nego wzrostu wynagrodzeñ, jakiego mog¹ oczekiwaæ pracownicy
od 1 maja br.

Przytoczmy dok³adnie Informacjê Pracownicz¹, jaka dotar³a do za-
³ogi: �(�) oznacza to, ¿e wzrost wynagrodzenia, wynikaj¹cy ze
wszystkich dzia³añ (automatów i dzia³añ kierunkowych) dla pracow-
ników administracji bêdzie wynosi³ ok. 230 z³ miesiêcznie, a dla pra-
cowników zatrudnionych pod ziemi¹ ok. 400 z³ miesiêcznie�. Tyle i
tylko tyle mówi Informacja Pracownicza skierowana do za³ogi Pe-
BeKa. Czytaj¹c t¹ informacjê ka¿dy liczy na takie podwy¿ki i nikogo
nie powinno to dziwiæ. Jednak¿e to nie prawda, to perfidna i �wia-
doma manipulacja. To wprowadzanie za³ogi w b³¹d, poniewa¿ te
kwoty to suma wyp³at nagród jubileuszowych, odprawy emerytal-
no-rentowe, �kredki�, deputat wêglowy, dodatek specjalny (szkodli-
we) i wiele innych zapisów uk³adowych. To wszystko wrzucone do
przys³owiowego kot³a i podzielone przez zatrudnionych daje takie
kwoty.

Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� w PeBeKa pod takimi siê
chêtnie podpisze, ale nie wirtualnymi!! Przecie¿ nie wszyscy pra-
cownicy w 2012 roku otrzymaj¹ nagrody jubileuszowe i nie wszy-
scy pracownicy w 2012 roku otrzymaj¹ odprawy emerytalno-rento-
we. Ale ju¿ podzielono skórê na nied�wiedziu i uszczê�liwiono za³o-
gê fa³szem. W tym wszystkim nie podano tylko o ile od 1 maja br.
wzros³o miesiêczne wynagrodzenie dla pracowników budowlanych,
ale mo¿e to i dobrze, bo nie bêd¹ rozczarowani. Na koniec� Czy
prawd¹ jest, ¿e wynagrodzenie Pana Prezesa wzros³o od grudnia
2011 r. o 30%? My chcieli�my dla za³ogi tylko 3% wzrostu stawek!!
Je�li Twoje wynagrodzenie od 1 maja br. nie jest wiêksze o ok. 230
z³ w administracji lub ok. 400 z³ w�ród pracowników do³owych, to
nale¿y zg³osiæ siê do Zarz¹du PeBeKa S.A. � mo¿e dop³aci.

Czas na detoks
Uda³o siê. Z samobójstwem S³awomira Petelickiego te¿ siê uda.
Mog¹ zabraæ ludziom leki na serce albo na raka, a ci ludzie i tak
zag³osuj¹ na swoich �oprawców�. Bo nie widz¹ zwi¹zku przyczy-
nowo-skutkowego pomiêdzy tym, ¿e wsiadaj¹ do poci¹gu jad¹-
cego na zderzenie czo³owe, a g³osem wrzuconym do urny.

Kolejni ludzie gin¹, a odpowiedzialne za tê �mieræ osoby w dalszym
ci¹gu rz¹dz¹ naszym ¿yciem. Od realnej �mierci gorsze jest widmo
potwora, który siê czai, czyli PiS-u i w ogóle wszystkich, którzy kry-
tykuj¹ w³adzê (oszo³omów). Wyborcy PO bêd¹ powtarzali, ¿e g³o-
suj¹ dla jaj. Nie bêd¹ sobie zdawali sprawy, ¿e te jaja to �mieræ ich
matki, która nie mog³a kupiæ leków na raka, bo jaki� jajcarz nie prze-
widzia³ ich refundacji.

Przez 20 lat uda³o siê wyhodowaæ cz³owieka odpornego na fakty, a
podatnego na manipulacje. Sektê. Która wbrew faktom, wbrew pra-
wom fizyki, wbrew temu, co widzi na w³asne oczy, bêdzie zaprze-
cza³a i wiernie sta³a na stra¿y guru Donalda Tuska, a¿ do samouni-
cestwienia. Ile razy s³ysza³am o tym, ¿e Rosjanie nie niszczyli wraku
samolotu, z ust ludzi, którzy przyznawali, ¿e widzieli materia³ Anity
Gargas w TVP, który to niszczenie pokazywa³ tak dobitnie, ¿e nie da
siê temu zaprzeczyæ.

Przypuszczam, ¿e psychologowie maj¹ podobne do�wiadczenia w
rozmowach z uzale¿nionymi cz³onkami sekt. I to do nich nale¿a³oby
siê zwróciæ o poradê, jak w tej sytuacji przeprowadziæ detoksykacjê.
Na pewno ka¿dy z nich kaza³by w pierwszej kolejno�ci odstawiæ tok-
syny. Mo¿e nie nagle, tylko stopniowo, ¿eby nie by³o zbytniego szo-
ku. W tym wypadku toksyny to �rodki masowej propagandy w³adzy.
Czyli re¿imowe przekaziory, media ufundowane na pieni¹dzach po
uk³adzie okr¹g³osto³owym, który z perspektywy historii wydaje siê
coraz bardziej gangsterski.

Po-okr¹g³osto³owa infekcja
Scena, której by³am �wiadkiem niedawno w autobusie linii 166 w
Warszawie, nie pozostawia w¹tpliwo�ci. Cisza, choæ autobus jest
zat³oczony. W tej ciszy bardzo wyra�nie s³ychaæ dialog dwóch 20-
latków: �Mia³o byæ tak du¿o turystów, a tu co? Wci¹¿ tylko te same
�mierdz¹ce polskie ryje�. Z³apa³am przera¿ony wzrok kobiety, która
w milczeniu pokrêci³a g³ow¹.

W³adza podczas Euro da³a rozkaz do zabawy. Tymi samymi ustami,
które zia³y pogard¹, chwilowo wyra¿a mi³o�æ do Polski. Ale spod
pudru, którym rz¹dz¹cy przykryli swoje oblicza, wy³azi od lat hodo-
wana infekcja: pogarda do samych siebie. W tym kontek�cie przy-
pomina mi siê kilkuletnia dziewczynka z Barcelony podczas festynu
w jednej z dzielnic miasta. S³ysz¹c polskie s³owa, zapyta³a, co to za
jêzyk, i od razu siê pochwali³a: �Ja mówiê po hiszpañsku. To naj-
piêkniejszy jêzyk na �wiecie!�. Jej twarz by³a rozpromieniona. Czy
taka scena mog³aby wydarzyæ siê na Mokotowie w Warszawie? Dla-
czego dziewczynka z Barcelony jest dumna z czego�, czym gardzi
ch³opak z warszawskiego autobusu? Po-okr¹g³osto³owa hodowla
obficie nawozi³a �polskie� kompleksy po to, by by³o na czym ¿ero-
waæ.

Krwawe �rz¹dy mi³o�ci�
Tymczasem pod os³on¹ wrzasku igrzysk znika fizycznie nastêpna
osoba w Polsce, gen. S³awomir Petelicki. Znów przypadkiem jest to
koniec tygodnia, tak ¿e sekcja zw³ok bêdzie prawdopodobnie naj-
wcze�niej w poniedzia³ek, aby ewentualne toksyny mog³y znikn¹æ.
To kolejne z serii samobójstw osób publicznych za �rz¹dów mi³o-
�ci� Donalda Tuska. Tak siê sk³ada, ¿e znów by³ to kto�, kto ujawnia³
patologiê w³adzy i alarmowa³ o demonta¿u pañstwa. Ujawni³ m. in.
SMS-ow¹ akcjê dezinformacyjn¹ najwy¿szych w³adz Platformy, do-
tycz¹c¹ przyczyn katastrofy smoleñskiej, wdro¿on¹ tu¿ po wydarze-
niu. Nie ma cz³owieka, nie ma krzyku, nie ma sprawy. Mo¿e nawet
poka¿¹ nam monitoring z kamer i opowiedz¹ o �k³opotach osobi-
stych� genera³a.

Petelicki po katastrofie smoleñskiej zwraca³ uwagê na to, ¿e Polska
jest jedynym krajem, który w dwóch identycznych katastrofach sa-
molotów najpierw straci³ ca³e dowództwo lotnictwa, a potem ca³e
dowództwo armii. Niedawny jeszcze minister Bogdan Klich odpo-
wiada za piêæ katastrof wojskowych, w których zginê³o 130 osób.
Tak wiêc mamy ministra obrony narodowej, na pozór safandu³ê,
który sprawia wra¿enie, jakby celowo eliminowa³ fizycznie wszyst-
kich najwa¿niejszych dowódców stoj¹cych na stra¿y bezpieczeñstwa
Polski. Na naszych oczach. Po �mierci prezydenta i dowódców pol-
skiej armii pan premier Donald Tusk przytula siê do Putina i udaje,
¿e lot by³ cywilny, zachowuj¹c siê tak, jakby by³ przekonany, ¿e Pol-
ska jest w Uk³adzie Warszawskim, a nie w NATO. Przez ca³y czas
pan premier ubezpiecza Bogdana Klicha albo... po prostu siê nim
pos³uguje i zas³ania.

Petelicki wprost oskar¿y³ Tuska, ¿e polski premier po rozmowie z
Putinem osobi�cie zabroni³ Klichowi zwracaæ siê do NATO o pomoc
w wyja�nieniu katastrofy. My, Polacy � chc¹c wyja�niæ �mieræ swo-
jego prezydenta � zostali�my postawieni wobec Rosjan w roli pe-
tentów poprzez sabotuj¹c¹ decyzjê Donalda Tuska. I ten sabota¿y-
sta uporczywie podaj¹cy siê za premiera ma bardzo dobre wyniki
sonda¿owe.
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Uderzaj¹ca bezkarno�æ
Tak wiêc widaæ, ¿e PO mo¿e bezkarnie zrobiæ wszystko. W ka¿dej
dziedzinie ¿ycia. Mog¹ wyrzuciæ wolontariuszy ze wszystkich szpi-
tali i oddaæ Putinowi �ledztwo w sprawie �mierci polskiego prezy-
denta. PR-owymi zabiegami obezw³adnili spo³eczeñstwo, które nie
reaguje na coraz wyra�niejsz¹ sowietyzacjê polskiej rzeczywisto�ci.
Do tego stopnia, ¿e �niewygodni� s¹ fizycznie eliminowani, a my
wci¹¿ udajemy, ¿e to demokratyczny rz¹d demokratycznego kraju.
Co najwy¿ej przejdziemy w marszu protestacyjnym z orkiestr¹ i ba-
lonikami przez miasto.

Jednym z przejawów choroby naszej rzeczywisto�ci jest to, ¿e bar-
dzo wiele osób podchodzi do mnie i z autentyczn¹ trosk¹ prosi, ¿ebym
na siebie uwa¿a³a.

Trochê siê z tego �miejê i nie w¹tpiê, ¿e dy¿urne przekaziory te¿ to
wyszydz¹, ale tak na wszelki wypadek, pó³ ¿artem, pó³ serio: w razie
czego � pozostawiê tu malutki testament: uczcie m³odych ludzi, od
przedszkola, co to jest wolno�æ, demokracja i suwerenno�æ, kiedy
jest, a kiedy ju¿ jej nie ma, jaki konkretnie ma wp³yw na ¿ycie cz³o-
wieka. Uczcie odporno�ci na manipulacjê, logiki i dyskusji na argu-
menty. Poczucia w³asnej warto�ci. Uczcie odwagi samodzielnego
my�lenia. I zak³adajcie media. Nikogo nie pytajcie o zdanie.

Ewa Stankiewicz, Gazeta Polska

Rz¹d Platformy Obywatelskiej
realizuje dok³adnie to,

co zamierza³, a czego w kampanii
wyborczej nie zapowiada³,

bo przegra³by wybory
Ostatnie informacje prasowe o stanie zamo¿no�ci polskiego spo³e-
czeñstwa budz¹ niepokój. W Polsce ¿yje w nêdzy 2,6 mln obywateli.
Co wiêcej, w ubieg³ym roku po raz pierwszy od 6 lat liczba ludzi
bardzo biednych wzros³a o 400 tysiêcy. Z obliczeñ wynika, ¿e dys-
ponuj¹ oni miesiêcznie kwot¹ 334 z³ na osobê, co oznacza, ¿e ¿yj¹
poni¿ej minimum egzystencji obliczanego przez Instytut Pracy i
Spraw Socjalnych. W Polsce w skrajnym niedostatku ¿yje co czwar-
ta osoba utrzymuj¹ca siê ze �róde³ niezarobkowych, co czwarta ro-
dzina z czwórk¹ dzieci, co siódmy (ósmy) rolnik, co dziesi¹ta rodzi-
na z trójk¹ dzieci oraz co dziesi¹ta osoba z rodzin pracuj¹cych (!).

Dodajmy do tego rosn¹ce bezrobocie, szczególnie w�ród ludzi m³o-
dych, umowy �mieciowe, na których w Polsce zatrudniony jest naj-
wiêkszy odsetek pracuj¹cych w Europie, oraz wprowadzony ostat-
nio przymus pracy do 67. roku ¿ycia. A tak¿e migracjê za chlebem
ludzi m³odych i malej¹c¹ liczbê rodz¹cych siê dzieci. O problemach
s³u¿by zdrowia i komercjalizacji szpitali tym razem wspominaæ nie
bêdê.

Metropolie kontra peryferie
Wiêkszo�æ publicystów napisze, a w mediach powiedz¹: ot, takie s¹
dramatyczne skutki �wiatowego kryzysu... Brakuje �rodków na szko-
³y, poczty, s¹dy rejonowe, leczenie i lekarstwa. Nie ma na przed-
szkola, sto³ówki szkolne i pomoc spo³eczn¹. P³ace w kryzysie musz¹
(?) byæ niskie, je�li firmy maj¹ przetrwaæ. Nic siê nie da zrobiæ, trze-
ba przeczekaæ, bo takie s¹ regu³y gospodarki wolnorynkowej.

Czy to tylko nieuchronno�æ w sytuacji kryzysu? O rz¹dzie Donalda
Tuska pisze siê, ¿e jest ca³kowicie uzale¿niony od wyników sonda¿y.
To jakoby sprawia, ¿e wybiera bierno�æ, brak reform, niedotrzymy-

wanie przedwyborczych obietnic etc., ¿e robi tylko to, co musi, jak
reformê emerytaln¹, by ratowaæ bud¿et.

O�mielê siê mieæ inne zdanie. Uwa¿am, ¿e rz¹d Platformy Obywa-
telskiej realizuje dok³adnie to, co zamierza³, a czego w kampanii
wyborczej nie zapowiada³, bo przegra³by wybory. Dowodem jest
�naukowy� Raport Polska 2030, opracowany w 2009 roku przez licz-
ny zespó³ kierowany przez Micha³a Boniego. Raport liczy prawie 400
stron i nic dziwnego, ¿e niewielu ekspertów i dziennikarzy mia³o
czas i ochotê uwa¿nie go przeczytaæ. A szkoda, bo znajdziemy w
nim zapowied� tego, co w³a�nie siê dzieje i co rz¹d Donalda Tuska
wprowadza w ¿ycie poza wiedz¹ i poza �wiadomo�ci¹ wiêkszo�ci
wyborców.

W Europie przegrywa siê (s³usznie!) wybory z takim programem.
Dlatego politycy PO nie wspominali o nim w kampanii wyborczej.
Mówili o mi³o�ci, tolerancji i zaufaniu oraz budzili nienawi�æ i po-
gardê do politycznych rywali i ich wyborców. My�lê, ¿e sympatycy
PO dali siê nabraæ. Przykro mi, ale dokona³o siê to przy ogromnym
udziale naukowców, ekspertów i tzw. dziennikarzy.

Nasz dziennik 23-24 czerwiec 2012
Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska

Koko by³o
Kuku bêdzie

Kolejni wykiwani przez ekipê Tuska i to nie na boisku pi³karskim a w
¿yciu codziennym, zdjêli ró¿owe okulary i dostrzegli realn¹ rzeczy-
wisto�æ � bo obecnie mamy rzeczywisto�æ sztucznie wykreowan¹.
¯adnego cudu, przynajmniej gospodarczego, pod rz¹dami tej ekipy
politycznej nie by³o i nie bêdzie � no chyba, ¿e w Grecji jak im prze-
lejemy kolejne 34 miliardy z³otych, co ju¿ uczyni³ her Donald na
polecenie Merkel. Jest coraz gorzej, dro¿ej i bole�niej. Powstaj¹ nowe
podatki, ciêcia, ograniczenia a media zamiast wa³kowaæ temat, trak-
tuj¹ takie kwestie jako sprawy trzeciorzêdne. M³odzi ludzie nie mog¹
liczyæ na znalezienie pracy, coraz czê�ciej s³yszymy o kolejnych ban-
krutuj¹cych przedsiêbiorstwach, które mia³y sfinansowaæ z w³asnych
�rodków Euro-spektakl ekipie Tuska, który mia³ byæ gwarantem
wy¿szych notowañ PO. Nie by³o, bo nie mog³o byæ sukcesu sporto-
wego polskiej ekipy skoro wiele osób publicznych w tym Jan Toma-
szewski mówi³, ¿e ten skorumpowany tandem menad¿ersko-trener-
ski tego nie gwarantuje i tak te¿ siê sta³o.

Drogo by³o a jest dro¿ej, wzrastaj¹ lawinowo koszty utrzymania,
przybywa ludzi biednych, zwiêksza siê grupa osób ¿yj¹cych w ubó-
stwie i znów kolejna tragedia dla tych, którym dotychczas nie star-
cza³o na leki i jedzenie. Tylko z propagandowych ekranów telewizyj-
nych nie gin¹ u�miechniête twarze Tuska i Wincenta od finansów,
którzy ju¿ knuj¹ czym jeszcze i jakimi podatkami dobraæ siê nam do
przys³owiowej d� aby w obliczu bankrutuj¹cej Europy mamiæ nas
nieustaj¹cym dobrobytem. Coraz g³o�niej s³ychaæ, ¿e po za³atwie-
niu Polakom pracy do 67 roku ¿ycia przychodzi czas na górników,
rolników tylko jak na razie za pó�no przychodzimy po rozum do
g³owy. To co powinno przychodziæ naj³atwiej rodzi siê w bólu i z
najwiêkszymi trudno�ciami, psioczymy jedni na drugich. Rz¹dz¹cy
celowo nas sk³ócaj¹, nie potrafimy siê zjednoczyæ i w najwa¿niej-
szych sprawach porozumieæ, tylko nieliczni staj¹ w pierwszym sze-
regu w walce o s³uszne sprawy. Musimy wreszcie zrozumieæ, ¿e
podzieleni, sk³óceni i ci¹gle narzekaj¹c niczego nie naprawimy. Lada
dzieñ przyjdzie czas, ¿e wszyscy tak jak w 80-tym roku bêd¹ musieli
stan¹æ zdecydowanie w jednym szeregu. Jak tego nie uczynimy, to
koko siê skoñczy³o teraz bêdzie kuku, a to bêdzie bardziej bola³o, jak
d³ugo? Tak d³ugo a¿ pomo¿emy naszym bliskim, znajomym, kole-
gom z pracy i s¹siadom przejrzeæ na oczy, byle szybko.

Kret


