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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Z jednej strony klasówki dla pracowników, z drugiej majstrowanie przy wynikach kontroli PIP

Dyrektor ZWR
na bakier z prawem
Dyrektor Oddzia³u Zak³adów Wzbogacania Rud nagminnie nêka pracowników przenosz¹c ich z jednego rejonu w drugi  bezcelowo. Wymyli³ te¿ egzaminy z wiedzy teoretycznej. Wys³ano do prezesa Wirtha dwa pisma w tej sprawie, ale ten wci¹¿ milczy. Dyrektor ³ama³ te¿
prawo w sprawie ewidencjonowania czasu pracy i sposobie przyznawania rodków z Zak³adowego Funduszu wiadczeñ Socjalnych. Gdyby
tego by³o ma³o, Pañstwowa Inspekcja Pracy stwierdzi³a nieprawid³owoci, a dyrektor wyda³ komunikat, w którym siê wybieli³ i stwierdzi³, ¿e wszystko jest w porz¹dku!
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e notoryczne przenoszenie pracowników w
ró¿ne rejony Oddzia³u jest wystarczaj¹cym problemem i dodatkowym
niepotrzebnym stresem. Gdyby tego by³o ma³o dyrektor wpad³ na pomys³ egzaminowania pracowników z wiedzy teoretycznej. Norm¹ jest,
¿e przyjmuj¹c pracownika do pracy lub awansuj¹c go weryfikuje siê
jego dowiadczenie zawodowe i wykszta³cenie. Dziêki temu ma siê pewnoæ, ¿e zatrudniony ma kompetencje do wykonywania powierzonych
zadañ. Przeprowadzanie egzaminów i zdobycie pozytywnych ocen jest
warunkiem dopuszczenia zatrudnionego do pracy. Problem w tym, ¿e
prawo nie przewiduje tego typu egzaminów, a dopuszczenie do pracy
regulowane jest przez szereg innych przepisów w tym zawart¹ umowê o
pracê. Czy zamierzeniem dyrektora jest doprowadzenie do sytuacji, w
której pracownicy dodatkowo siê stresuj¹ i zamiast w pe³ni wydajnie
wykonywaæ swoje obowi¹zki bêd¹ zastanawiaæ siê jak to bêdzie?
Kontrola PIP
Pañstwowa Inspekcja Pracy sprawdza³a metodê ewidencjonowania czasu

pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz sposób przyznawania wiadczeñ z zak³adowego funduszu wiadczeñ socjalnych w konsultacjach z organizacjami zwi¹zkowymi. Stwierdzono nieprawid³owoci w obu przypadkach. Trzeba ujednoliciæ zasady dokumentowania
czasu pracy z uwzglêdnieniem faktycznie przepracowanego okresu w
warunkach szkodliwych, uci¹¿liwych i niebezpiecznych dla wszystkich
rejonów Oddzia³u Zak³adów Wzbogacania Rud. Nie mo¿e byæ tak, ¿e
na tych samych stanowiskach w ró¿nych rejonach Oddzia³u ZWR inny
jest sposób rozpisywania czasu pracy, przez co powstaj¹ nieuzasadnione ró¿nice w wynagrodzeniach. W drugim przypadku pracodawca
pomin¹³ uprawnienia zwi¹zków zawodowych w regulaminie funduszu
wiadczeñ socjalnych w kwestii przyznawania pracownikom wiadczeñ. Prawo zak³adowe (regulamin FS) nie mo¿e wp³ywaæ na ustawê
o zwi¹zkach zawodowych w sposób ograniczaj¹cy uprawnienia organizacji zwi¹zkowych.
Dyrektor nie przestrzega prawa, ale przygotowa³ w³asny komunikat, w którym stwierdza, ¿e wszystko jest w porz¹dku, a Pañstwowa
Inspekcja Pracy nie stwierdzi³a nieprawid³owoci i nie ma wiêkszych zastrze¿eñ za regulamin wprowadzono zgodnie z prawem.
Jest to kompletnie sprzeczne z tym co stwierdzi³a PIP. Fa³szywy komunikat pracodawcy budzi niema³e zdziwienie wród pracowników,
gdy w gablotkach zwi¹zkowych widz¹ zupe³nie odmienne komunikaty.

Wypadek, choroba, operacja, problemy zdrowotne  pracodawcê to nie obchodzi i zwalnia pracowników

Zakaz chorowania
Dyrekcja ZG Rudna wpad³a na genialny pomys³ (genialny na
swój specyficzny sposób) i wytypowa³a 200 osób do zwolnienia. Z
czasem zredukowano ich iloæ do 14 a po uwiadomieniu praco-
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Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej strony internetowej!
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Zachêcamy do zapoznania siê z dzia³ami: czytelnia (internetowa wersja Pryzmatu, Tygodnika Solidarnoæ i Serwisu Informacyjnego
Solidarnoci), galeria (zdjêcia m.in. z pikiet, uroczystoci i zjazdów zwi¹zkowych) oraz dzia³ów o nas i nasze prawo z podstawowymi
informacjami dotycz¹cymi struktur Solidarnoci SKGRM.

dawcy jakich absurdów siê dopuszcza do 12. Ostatecznie wypowiedziano umowy czterem. Rzekomo powodem tworzenia tej listy by³a
du¿a absencja pracowników w latach 2009-2012. Nie wiadomo jakie kryteria stosowano i na jakiej podstawie typowano pracowników
wysy³anych na zielon¹ trawkê. Jak stwierdza rzecznik prezesa, ponoæ ka¿dy przypadek analizowano indywidualnie. Wiemy natomiast, ¿e pracodawca mo¿e rozwi¹zaæ umowê z pracownikiem, gdy
ten przebywa ponad 182 dni na zwolnieniu lekarskim. Ile czasu chorowali wyznaczeni pracownicy? Tego te¿ dok³adnie nie wiadomo,
pracodawca zas³ania siê ochron¹ danych osobowych. Solidarnoæ
nie wyrazi³a zgody na zwolnienia i pomaga wszystkim, którzy zg³osili siê po pomoc.
Pracodawca ma obowi¹zek przedstawiæ zwi¹zkom zawodowym listê
pracowników, których ma zamiar zwolniæ, wtedy zwi¹zki maj¹ piêæ dni
na zajêcie stanowiska. Dyrekcja przedstawiaj¹c listê 200 osób doprowadzi³a do kuriozalnej sytuacji. Nikt nie jest w stanie zapoznaæ siê z
sytuacj¹ ka¿dego pracownika w tak krótkim czasie. Komisja Zak³adowa
Solidarnoci kopalni Rudna zwróci³a siê do dyrekcji o przedstawienie kryteriów na podstawie których typowano pracowników i listê 50
osób z najwiêksz¹ iloci¹ dni spêdzonych na chorobowym. Pracodawca odpowiedzia³ ju¿ po up³ywie piêciodniowego terminu, ¿e nie udzieli
takich danych ze wzglêdu na ustawê o ochronie danych osobowych.
Do czego zwi¹zki mia³y siê ustosunkowaæ, tego nie wiadomo.
Z czasem okaza³o siê, ¿e wytypowani pracownicy wcale nie mieli najwiêkszej iloci dni spêdzonych na zwolnieniu lekarskim a stosowane
kryteria nie maj¹ nic wspólnego z obiektywnym i indywidualnym podejciem do ka¿dego pracownika. Pracodawca próbuj¹c zwalniaæ zatrudnionych na podstawie absencji w pracy, podczas gdy Ci pracownicy maj¹ mniej ni¿ 182 dni nieobecnoci w pracy jest nadu¿yciem.
Nie dziwi fakt coraz wiêkszej samowoli i dowolnoci interpretowania
prawa przez dzia³aczy Platformy Obywatelskiej dzielnie wype³niaj¹cych
polecenia z góry. Maj¹c w³adzê absolutn¹ wp³ywaj¹ nie tylko na spó³ki
Skarbu Pañstwa, ale tak¿e choæby na Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy, która nie widzi problemu w tej sprawie. Niespe³niony warunek przebywania na zwolnieniu lekarskim przez ponad 182 dni w roku czy pracownik, który uleg³ wypadkowi w pracy i teraz ponosi tego konsekwencje
przebywaj¹c na zwolnieniu to dla PIP niewystarczaj¹ce argumenty by
interweniowaæ. Pani inspektor stwierdzi³a, ¿e nie bêdzie siê t¹ spraw¹
zajmowaæ a Ci ludzie mog¹ iæ do s¹du pracy. W ten oto sposób Pañstwowa Inspekcja Pracy zaczê³a staæ na stra¿y interesu pracodawcy,
zamiast broniæ pracowników, którzy zawsze s¹ s³absz¹ stron¹ w sporze. POprawnoæ POlityczna wziê³a górê. Po co Pañstwowa Inspekcja
Pracy w ogóle istnieje? Po co p³acimy podatki, z których utrzymuje siê
instytucjê, która ma nadzorowaæ przestrzeganie prawa? Przecie¿ ta instytucja zosta³a powo³ana, ¿eby dzia³aæ w³anie w takich przypadkach
 mówi przewodnicz¹cy KZ NSZZ Solidarnoæ O/ZG Rudna Józef
Czyczerski.
12 osób zosta³o powiadomionych o rozwi¹zaniu umów z trzymiesiêcznym wypowiedzeniem. Mowa o pracownikach zatrudnionych na umowê o pracê na czas nieokrelony. Jedna z osób, którym cofniêto wniosek o wypowiedzenie umowy przebywa³a w tym czasie w szpitalu w
oczekiwaniu na ciê¿k¹ operacjê. Nie doæ, ¿e zgodnie z prawem pracodawca nie mo¿e wrêczyæ wypowiedzenia osobie bêd¹cej na zwolnieniu
lekarskim to w dodatku nara¿a cz³owieka walcz¹cego o ¿ycie na dodatkowy stres.
Pracownicy zwrócili siê do komisji pojednawczej, która 8 z 12 pracownikom zaproponowa³a cofniêcie wypowiedzenia umowy o pracê i podpisanie umowy na dwa lata. Pozosta³ym czterem pracodawca podtrzyma³ swoj¹ decyzjê. Dla tych, którzy zwrócili siê o pomoc do Solidarnoci przygotowywane s¹ pozwy do s¹du pracy.
Sytuacja ma siê podobnie jak w przypadku regulaminu premiowania.
Zarz¹d chwali siê mniejsz¹ liczb¹ wypadków. Dzieje siê tak, poniewa¿
pracownicy ukrywaj¹ choroby, ¿eby dostaæ premie, które stanowi¹ du¿¹
czêæ zarobków. Zarz¹d idzie dalej i teraz ju¿ nie bêdzie chodziæ o wysokoæ zarobków, lecz byæ albo nie byæ. Ju¿ nawet Ci, którzy mieli wypadki pod ziemi¹ i dalej maj¹ problemy zdrowotne nie mog¹ spaæ spokojnie. Nieistotne jest te¿ to, ¿e przymusowo stawiaj¹c siê w pracy pomimo choroby czy odwlekania jakiego zabiegu/operacji mo¿esz doprowadziæ siê do gorszego stanu lub po prostu zara¿aæ innych  ale kogo
to obchodzi? Nie liczy siê wydajnoæ i efektywnoæ, tylko zastraszanie
pracowników i coraz lepsze statystyki.

B³êdy w postêpowaniu s¹ oczywiste, ale prokuratura
lawiruje jak tylko siê da

Prokuratura w roli
rzecznika ministra
Sprawa niepowo³ania do Rady Nadzorczej cz³onków z wyboru za³ogi w majowych wyborach ubieg³ego roku zosta³a zg³oszona do
Prokuratury, która nie poczuwa siê do prowadzenia tej sprawy.
Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ Józef Czyczerski zaskar¿y³ kuriozalne postanowienie
prokuratora Prokuratury Okrêgowej w Legnicy o umorzeniu ledztwa dotycz¹cego przekroczenia uprawnieñ i niedope³nienia obowi¹zków ministra Skarbu Pañstwa i jego podw³adnych.
Prokuratura umarzaj¹c postêpowanie stwierdzi³a, ¿e dzia³ania ww.
osób nie by³y zabronione co jest sprzeczne z zapisami ustawy o
komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych, która
jasno stanowi kiedy mo¿na powo³aæ lub odwo³aæ cz³onków Rady
Nadzorczej z wyboru za³ogi. Z pewnoci¹ nie ma zapisu mówi¹cego
o mo¿liwoci odwo³ania przedstawicieli za³ogi z Rady Nadzorczej w
przypadku braku zaufania ministra Skarbu Pañstwa do nich. To nie
jego interesy maj¹ reprezentowaæ wybrane osoby przez pracowników. A ju¿ z pewnoci¹ minister nie mo¿e dowolnie interpretowaæ
prawa i dostosowywaæ je do w³asnych potrzeb lub tworzyæ nowe
przepisy.
Wynik wyborów jest wi¹¿¹cy dla walnego zgromadzenia  stanowi ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych. Ka¿dy logicznie myl¹cy cz³owiek wie co znacz¹ powy¿sze
s³owa. Jednak¿e minister uzna³, ¿e mo¿na zap³aciæ kancelarii prawniczej a ona wyda inne stanowisko i zinterpretuje po swojemu ten
zapis. Interpretacjê przepisów dzieli siê na trzy kategorie (pisz¹c jêzykiem laika od bardziej do mniej zrozumia³ych). W tym przypadku
nie mo¿na mówiæ o skomplikowanym zapisie. Jeli co jest wi¹¿¹ce
to zgodnie ze s³ownikiem wyrazów bliskoznacznych jest nakazane
przepisami, obligatoryjne i przymusowe.
Prokuratura umarzaj¹c postêpowanie powo³a³a siê na stanowisko
S¹du Okrêgowego w Legnicy z ubieg³ego roku, który stwierdzi³, ¿e
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie mo¿e na miejsca w Radzie
Nadzorczej dla wybranych przez za³ogê przedstawicieli powo³aæ innych  tak te¿ siê sta³o. WZA mo¿e nie powo³aæ przedstawicieli za³ogi je¿eli by³oby to sprzeczne z prawem lub interesem spó³ki  przewodnicz¹cy Józef Czyczerski zawsze pe³ni³ funkcjê cz³onka Rady
Nadzorczej dbaj¹c o interes spó³ki jako dobra narodowego, z perspektywy dobra pracowników oraz optymalnej kondycji finansowej
spó³ki. G³ównym argumentem, którym pos³uguje siê zarówno prokuratura, jak i Ministerstwo Skarbu Pañstwa swego czasu, jest uczestnictwo w wys³uchaniu publicznym z maja 2011r. Przewodnicz¹cy
Józef Czyczerski, by³ obecny na wys³uchaniu publicznym tak jak i
wielu innych pracowników Polskiej Miedzi. Nigdy nie podjêto przeciwko niemu ¿adnych dzia³añ prawnych. Gdyby wszczêto takie postêpowanie i udowodniono mu winê, by³yby podstawy ku temu, ¿eby
nie powo³aæ go do Rady Nadzorczej. Nic takiego nie ma i nie mia³o
miejsca
Przedstawiciele Ministerstwa nie powo³uj¹c cz³onków Rady Nadzorczej z wyboru za³ogi tak naprawdê nie kierowali siê dbaniem o los
spó³ki, lecz gr¹ polityczn¹ i uprzedzeniami ze wzglêdu na przynale¿noæ zwi¹zkow¹. W konsekwencji przedstawiciele Ministerstwa podejmuj¹cy t¹ decyzjê dzia³ali na szkodê interesu publicznego (pracownicy nie byli reprezentowani w Radzie Nadzorczej choæ prawo
im to gwarantuje) oraz szkodê samego pokrzywdzonego, który niezgodnie z prawd¹ zosta³ oskar¿ony co narazi³o na szwank jego dobre imiê.
Najbardziej budz¹cym politowanie stwierdzeniem jest sugestia o
mo¿liwoci interpretowania na ró¿ne sposoby przepisów prawnych
i zgadzania siê z ró¿nymi pogl¹dami na nie. Ta metoda przypomina
s³ynne powiedzenie dajcie mi cz³owieka a paragraf siê znajdzie.
Przepisy prawne, o których by³a mowa s¹ na tyle jasne, ¿e nie potrzeba wynajmowaæ kancelarii prawniczych, by wyjaniali znaczenie
kilku zdañ bez skomplikowanych s³ów.

Komunikaty
KGHM 15 lat na gie³dzie
Z tej okazji prezes Herbert Wirth (w górniczym mundurze ma siê rozumieæ) opowiada³ o planach spó³ki na przysz³oæ. Poprzez zakup samej
Quadry wyprowadzono za granicê prawie 10 mld z³ nie wspominaj¹c
ju¿ o innych projektach. W przypadku eksploatacji z³ó¿ w tzw. Starym
Zag³êbiu ko³o Boles³awca prezes stwierdzi³: je¿eli dokoñczymy kampaniê rozpoznawcz¹ to byæ mo¿e powinnimy wróciæ z powrotem ( )
po to oczywicie ¿eby w kraju równie¿ KGHM rós³. Je¿eli, byæ mo¿e
KGHM rós³by, gdyby pieni¹dze zosta³y w kraju i zainwestowano by je w
regionie  zgodnie z obietnicami prze³o¿onych prezesa.

Spotkanie z prezesem
Zgodnie z postanowieniami ZUZP do koñca czerwca by³ czas, ¿eby pracodawca spotka³ siê ze zwi¹zkami zawodowymi, aby dokonaæ okresowej oceny funkcjonowania ZUZP i poruszyæ inne wa¿ne kwestie zg³aszane przez strony. Do takiego spotkania nie dosz³o, a termin ju¿ min¹³.
Prezes utrzyma³ sto³ek, znalaz³ chwilê czasu i wys³a³ do organizacji zwi¹zkowych pismo z zaproszeniem na spotkanie 25 lipca. S³owo dialog w
s³owniku prezesa ma zupe³nie odwrotne znaczenie ni¿ w naszym dlatego nie dziwi nas, ¿e prezes nie raczy³ wspomnieæ jaki jest cel spotkania
i przedmiot rozmów na planowanym spotkaniu.

Decyduj¹cy g³os topnieje
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Skarb Pañstwa
mia³ zaledwie 53,44% w liczbie g³osów uczestnicz¹cych w ZWZ co stanowi 31,79% ogólnej liczby g³osów. Oprócz Skarbu Pañstwa dwa otwarte
fundusze emerytalne mia³y ponad 5% g³osów sporód liczby g³osów
uczestnicz¹cych. Wiêkszociowa przewaga Skarbu Pañstwa kurczy siê
z ka¿dym Walnym Zgromadzeniem. A co by by³o gdyby w sierpniu 2009
r. za³oga nie zastrajkowa³a i sprzedano by wiêcej ni¿ 10% akcji?

69 lat temu - zbrodnie ludobójstwa

Dzieci Kresów

Ta niewielka ksi¹¿ka zosta³a opracowana prawie po szeædziesiêciu latach od bodaj najtragiczniejszych w naszych dziejach wydarzeñ, jakimi
by³o masowe ludobójstwo dokonane na ludnoci polskiej Wo³ynia i Ma³opolski Wschodniej w latach 1942-1945 przez nacjonalistów ukraiñskich.
Dotknê³y one bezbronn¹ ludnoæ ch³opsk¹, kompletnie nieprzygotowan¹
i zaskoczon¹, st¹d skutki by³y tragiczne. Nie znamy dok³adnej liczby pomordowanych, ale wraz ze zmar³ymi w okresie póniejszym od zadanych
im ran, zagubionymi w czasie panicznej ucieczki, zmar³ymi z g³odu i chorób po lasach i bagnach, na których siê ukrywali zbiegowie, mo¿emy
przypuszczaæ, ¿e siêga ona 200 tysiêcy. Ci, którzy ocaleli, na ca³e ¿ycie
pozostali okaleczeni psychicznie i fizycznie, wielu sporód nich w okresie
póniejszym ciê¿ko chorowa³o lub zginê³o mierci¹ samobójcz¹. Nie sposób bowiem ¿yæ normalnie maj¹c pod powiekami koszmar, z jakim siê
zetknêli. Na wysokoci zadania do tej pory nie stanê³y polskie organy
pañstwowe, usi³uj¹c te straszne fakty tuszowaæ i nie okazywa³y przez lata
pokrzywdzonym ludziom jakiejkolwiek troski czy pomocy.
Nie chodzi o to, by wywo³ywaæ jakiekolwiek zadra¿nienia w obecnych
bardzo poprawnych stosunkach polsko-ukraiñskich, tym bardziej, ¿e jak
przekonaj¹ siê Czytelnicy, wiele uratowanych dzieci i doros³ych w³anie
litociwym i dobrym s¹siadom Ukraiñcom zawdziêcza³a swe ocalenie.
Nie zmienia to jednak faktu, ¿e milczenie na temat pope³nionych 60 lat
temu przez nacjonalistów ukraiñskich strasznych i masowych zbrodni
wydaje siê niemoralne i niedopuszczalne. Nale¿y przywróciæ kolejnym
nowym pokoleniom wiedzê o tej tragedii, g³ównie jako przestrogê i przypomnienie, ¿e nieukarana zbrodnia prowadzi zawsze do ogromnych spustoszeñ moralnych w spo³eczeñstwie. Faszyzm w wydaniu ukraiñskim
by³ wyj¹tkowo okrutny i czeka od 60 lat na sw¹ Norymbergê, bo jak wiemy, zbrodnie ludobójstwa nie ulegaj¹ przedawnieniu.
Na ksi¹¿kê sk³adaj¹ siê fragmenty wspomnieñ nieletnich wiadków ludobójczych antypolskich ataków oraz dwa wspomnienia  osieroconej.

( )
Samych wspomnieñ dzieciêcych s¹ setki. Jedno straszniejsze od drugiego. ( )
Dzieci by³y czêsto trwale okaleczone i zeszpecone na skutek wyj¹tkowo
barbarzyñskich metod zabijania. Dostawa³y trwa³ego rozstroju psychicznego, traci³y mowê. Najczêciej zostawa³y na ca³e ¿ycie kalekami fizycznymi i psychicznymi. Wiêkszoæ z sierot umiera³a przedwczenie, nawet
wtedy, gdy znajdowa³a jak¹ opiekê. A by³o to nastêpstwem szoku, choroby sierocej, gwa³townego spadku odpornoci organizmu (nawet drobna choroba bywa³a przyczyn¹ mierci tak os³abionych dzieci). Wiele z
nich umiera³o póniej, po 2-3 latach, mimo wysi³ku opiekunów. Zabija³a
je najczêciej grulica.
( )
Najbardziej smutne jest to, ¿e po wojnie nie doczeka³y siê nale¿ytej opieki
pañstwa. Zmagaj¹c siê ze sw¹ tragiczn¹ przesz³oci¹, a czêsto i kalectwem, zdane by³y na siebie. Nikt nie pomyla³ o rentach ani innych niezbêdnych formach pomocy. Zapomniano zarówno o nich jak i o ich cierpieniu. Dzi po 60 latach, niestety wielu rodakom pisanie o tym wielkim
nieszczêciu, które spotka³o Polaków na Kresach, wydaje siê nieprzyzwoite i niepotrzebne. Ich mêczeñstwo z³o¿ono na o³tarzu wielkiej polityki, m³ode pokolenie nie wie na ich temat praktycznie nic, a i rednie
niewiele. Pochylmy siê wiêc, chocia¿ my, na chwilê, nad tym niezawinionym nieszczêciem naszych dzieci, bo jeli ju¿ wszyscy w Polsce uznamy, ¿e wiedza ta jedynie nam przeszkadza w spokojnym konsumowaniu,
to w tym momencie przestaniemy byæ ju¿ Polakami.
Lucyna Kuliñska
Ofiary krzycza³y przeraliwie
11 lipca 1943
W roku 1943 huragan mierci szed³ stopniowo przez Wo³yñ od Zbrucza
do Bugu. Jedenastego lipca ludobójstwo osi¹gnê³o swoje piekielne apogeum. Tego dnia w ponad 60 miejscowociach Wo³ynia OUN-UPA przy
udziale miejscowych nacjonalistów wymordowa³y blisko 20 tysiêcy ludnoci polskiej - prawie jedn¹ czwart¹ ofiar ca³ej wo³yñskiej tragedii.
By³a to najkrwawsza niedziela w naszej historii. Eksterminacja ludnoci
polskiej kierowana przez OUN i jej miejscowe organizacje oraz sztaby
UPA przy decyduj¹cym udziale naczelnego dowódcy tej armii - Romana
Suchewycza i nacjonalistycznych prowodyrów: Dmytra Gricaja, Rotis³awa Wo³oszyna, Miko³aja Liebieda, Wasyla Sydora, Pera Olejnyma i wielu,
wielu innych.
By³a niedziela. Od soboty przez ca³¹ noc si¹pi³ deszcz. Ciê¿kie chmury
wlok³y siê nad wo³yñskimi wsiami. Tej nocy ma³o kto z doros³ej ludnoci
polskiej zmru¿y³ oko.
O wicie ludzie ostro¿nie opuszczali swoje kryjówki, skradali siê niepostrze¿enie do domostw, uwa¿nie lustrowali podwórka i okoliczny teren.
Rozejrzawszy siê bacznie, brali siê w milczeniu za obrz¹dek; wyprowadzali na pastwiska konie, krowy. Zastanawiali siê - czy jechaæ do kocio³a? W powietrzu wisia³o niebezpieczeñstwo, ale na mszê ci¹gnê³o. ( )
Alfreda Magdziak, wówczas czternastoletnia dziewczyna prze¿y³a rze
ludnoci swojej wsi i mieræ ca³ej rodziny. Tak wspomina najtragiczniejsze chwile swego ¿ycia.
( )
Banderowiec wycelowa³ w nas karabin. Kaza³ iæ szybciej na podwórze.
Ojciec szed³ pierwszy, prowadzi³ za r¹czkê Paulinkê, bo siê rozp³aka³a ze
strachu. Za nimi sz³a Irka. Nie wiem, dlaczego ciska³a kurczowo d³oñmi
swój d³ugi, gruby, jasny warkocz. Dwa tygodnie temu cudem uniknê³a
mierci z r¹k banderowców.
A teraz ... By³a ³adn¹ niebieskook¹ blondynk¹. Ojciec bardzo by³ z niej
dumny,
Ja sz³am ostatnia. Mama by³a na pastwisku, tam zginê³a. Tata mówi³ do
banderowca:
- Panowie, co z³ego wam zrobilimy, czego chcecie od nas? Banderowiec
uderzy³ ojca kolb¹ i obrzuci³ wyzwiskami. Id¹c ostatnia skorzysta³am z
nieuwagi banderowca, do którego inni krzyczeli co z podwórza, cofnê³am siê i przykucnê³am. Banderowiec nie zauwa¿y³. Chwilê póniej us³ysza³am przeraliwy be³kot naszego s¹siada - niemego. O¿eni³ siê i mia³
normalne ³adne dzieci. Bili ich pa³ami, s³ysza³am g³one uderzenia. Chyba
czym k³uli, bo ofiary krzycza³y przeraliwie. Za chwilê zaczêli biæ Irkê i
Paulinkê. Co im robili okrutnego, bo rozleg³ siê pisk okrutny. Ojca zaczêli
mordowaæ chwilê póniej. S³ysza³am jego g³uchy krzyk, jêki, rzê¿enie i
odg³osy uderzeñ poród pokrzykiwañ i miechu. Zatka³am uszy, wstrzyma³am oddech i wcisnê³am siê w zielsko. Po chwili spojrza³am przez szparê
w p³ocie, zauwa¿y³am kogo le¿¹cego, zakrwawionego. To na pewno by³

mê¿czyzna. Mo¿e ojciec. Szepta³am bez przerwy:
- Bo¿e ocal, zakryj przed ich wzrokiem. Matko Boska ratuj! Krzyki ucich³y.
S³ychaæ by³o tylko g³osy Ukraiñców - rozmawiali, miali siê, kopali na
podwórzu dó³ dla pomordowanych. W pewnej chwili powietrze przeszy³
przeraliwy krzyk kobiety:
- Jezus Maria dziecko!
To by³ g³os mojej starszej zamê¿nej siostry. Mieszka³a obok nas, mia³a
pó³roczn¹ córeczkê. Po krzyku rozleg³y siê strza³y i pisk dziecka. Potem
ju¿ by³a cisza.
Ta z³owroga cisza trwa ju¿ piêædziesi¹t lat; pytamy - jak d³ugo jeszcze?
Alfreda Magdziak

W³adza bardzo
siê boi
Czy Polsce grozi wybuch spo³ecznych niepokojów? Mia³y ju¿ miejsce
du¿e demonstracje m.in. gwa³towne wyst¹pienia uliczne przeciw ACTA.
Oczywicie, a jak wiemy, polska demokracja jest w kryzysie. Sejm nie jest
ju¿ tym miejscem, w którym mo¿na prowadziæ swobodn¹ i powa¿n¹ debatê publiczn¹ ze stron¹ rz¹dow¹. Jak wiemy, równie¿ wiêkszoæ mediów tzw. g³ównego nurtu nie spe³nia tego zadania. Skoro nie ma w kraju
autentycznej i powa¿nej debaty, to protest na ulicy pozostaje jedyn¹ mo¿liwoci¹ wyra¿enia swojej opinii. Wszystko wskazuje na to, ¿e proces ten
bêdzie siê nasila³. Mielimy przecie¿ protest Solidarnoci przed Sejmem.
Tak, tylko oprócz tej grupy zwi¹zkowców, któr¹ ci¹gn¹³ pod Sejm szef
Zwi¹zku, nie wzbudzi³ on ¿ywego zainteresowania ludzi, których ta
sprawa w koñcu dotyczy. Chodzi tutaj o miliony obywateli.
To jest pytanie o skalê protestów. Protest zwi¹zkowców by³ jednak dosyæ
znacz¹cy. Do tej pory w³adza neutralizowa³a protesty aptekarzy, lekarzy,
taksówkarzy czy podwykonawców wielkich konsorcjów budowlanych.
Oczywicie nie dosz³o do agregacji tych protestów w jednym czasie. Skutki
wyd³u¿enia wieku emerytalnego ujawni¹ siê póniej, poniewa¿ jest to rozci¹gniête w czasie. Nie wszyscy zdaj¹ sobie sprawê z konsekwencji tego,
co siê sta³o. W dodatku w ostatnich tygodniach uwaga opinii publicznej
zosta³a skierowana na koñcz¹ce siê w³anie mistrzostwa Europy w pi³ce
no¿nej. Ludzie maj¹ prawo do demonstrowania czy strajku. Protesty uliczne
to w koñcu jedno z praw obywatelskich. Maj¹ te¿ do tego liczne powody.
I pewnie dlatego rz¹dz¹ca Polsk¹ koalicja Platformy Obywatelskiej i PSL
wprowadzi³a ograniczenia do ustawy o zgromadzeniach.
To tak jak w PRL, gdzie równie¿ zapisano w konstytucji ró¿ne prawa,
ale realnie by³y one martwe. Czy wysokie grzywny dla uczestników i
organizatorów demonstracji oraz inne obostrzenia nie odstrasz¹ ludzi
od protestów, a tym samym skutecznie nie uniemo¿liwi¹ ich organizowania?
Z pewnoci¹ na³o¿one na przyk³ad na organizatora protestu ograniczenia
czy kary mog¹ spowodowaæ, ¿e bêdzie on siê ba³ odpowiedzialnoci.
Bardzo ³atwo przecie¿ podczas manifestacji jakie z³e zachowania sprowokowaæ. Tak jak mia³o to miejsce w przypadku Marszu Niepodleg³oci,
który przebiega³ spokojnie, ale w jego trakcie dosz³o do incydentów. Podobnie mo¿e byæ przy ka¿dej innej okazji. Dodatkowo w³adza mo¿e przebiegiem takich wyst¹pieñ ulicznych swobodnie manipulowaæ, choæby
poprzez policjantów w cywilu, którzy tego rodzaju zachowania mog¹
sztucznie wywo³ywaæ. Siêga siê wiêc po u¿yteczny instrument, który mo¿na
bêdzie stosowaæ - do zastraszania niepokornych. Wiemy przecie¿, jak
dzia³aj¹ polskie s¹dy i prokuratura. Ju¿ od dawna podobne mechanizmy
stosowane s¹ wobec dziennikarzy czy publicystów. S¹ oni coraz czêciej
pozywani przez osoby, o których pisz¹, a s¹dy nak³adaj¹ wysokie kary
finansowe. Redaktor Jerzy Jachowicz czeka obecnie na decyzjê prezydenta w sprawie jego u³askawienia. Innym przyk³adem jest Krzysztof Wyszkowski, który w wyniku decyzji s¹du jest rujnowany finansowo tylko

dlatego, ¿e powiedzia³, i¿ Lech Wa³êsa by³ tajnym wspó³pracownikiem
SB, co zosta³o wykazane przez historyków. Tego rodzaju szykany s¹ coraz
bardziej widoczne i odnoszê wra¿enie, ¿e obecnie w³adza szykuje siê na
ostr¹ rozgrywkê ze spo³eczeñstwem i opozycj¹.
Ma siê czego obawiaæ?
W³adza ta opiera siê na wyj¹tkowo ob³udnej propagandzie, której normalny cz³owiek nie jest w stanie d³u¿ej znieæ. Ja ju¿ dawno przesta³em ogl¹daæ tzw. mainstreamowe media, zw³aszcza teraz, w okresie pi³karskich
igrzysk. Nie chodzi o to, ¿e pokazuje siê dobre aspekty tego, co wydarzy³o
siê podczas Euro 2012. Jednak zosta³o to tak mocno rozdmuchane i nadmuchane, ¿e z telewizorów leje siê ju¿ tylko propaganda. Ta w³adza ewidentnie ma powody obawiaæ siê realnej oceny swojej dzia³alnoci i dlatego stara siê ograniczyæ do minimum zagro¿enia. To dlatego wyrzucono
niewygodnych dziennikarzy z mediów publicznych, podobno w dzienniku Rzeczpospolita jest kolejna fala zwolnieñ. Ogólnie mamy do czynienia z niemal ca³kowit¹ monokultur¹ medialn¹. Widaæ te¿, ¿e rz¹dz¹cy boj¹
siê spontanicznoci i spotkania z ludmi. Jeli ju¿ dochodzi do takich
spotkañ, to przedstawiciele w³adzy s¹ skonfrontowani z czym innym ni¿
to, co znaj¹ z sonda¿y i uk³adnych dziennikarskich umiechów, a mianowicie z protestem, odrzuceniem i krytyk¹, z jakimi nieprzyjemnymi okrzykami czy gwizdami - tak jak to zawsze bywa w sytuacjach, gdy lud nie jest
zadowolony. ( )
Nasz Dziennik
Zdzis³aw Krasnodêbski
socjolog wyk³adowca na Uniwersytecie w Berlinie

Euforia minê³a
Zabieg socjotechniczny rz¹dz¹cej koalicji na czele z Tuskiem i Pawlakiem
o wykorzystaniu mistrzostw Europy do celów politycznych i podreperowania nadw¹tlonych sonda¿y nie wypali³. W skrupulatnie budowanej w
zaciszach gabinetów politycznych uk³adance nawalili g³ówni aktorzy marketingowego przedsiêwziêcia  Franciszek ze swoj¹ ekip¹ pi³karsk¹. Krach
na ca³ej linii sportowej, ale mam wra¿enie, ¿e nie dotyczy to naszego
kraju. Jak informuj¹ media okazuje siê, ¿e na totalnej plajcie niektórzy te¿
mog¹ dobrze zarobiæ. Oczywicie zwyk³y zjadacz chleba d³ugo jeszcze nie
bêdzie, przynajmniej za czasów tej ekipy politycznej, w gronie szczêliwców i wygranych. Nam jak zwykle oprócz rozczarowania przyjd¹ do sp³acenia wszystkie d³ugi, które na nasz, naszych dzieci i wnuków rachunek,
a nawet tych jeszcze nienarodzonych, zaci¹gn¹³ Tusk i jego dru¿yna.
W internecie mo¿na wyczytaæ, ¿e mimo i¿ nasza dru¿yna nie odnios³a
sukcesu sportowego to za pora¿kê te¿ zostan¹ sowicie wynagrodzeni.
Jeszcze trochê picu medialnego, grupowe zdjêcie Donka z Bronkiem na
salonach i teatrzyk mo¿na zakoñczyæ. To nic, ¿e przy budowie stadionów
i autostrad splajtowa³o wiele polskich firm, ¿e setki lub tysi¹ce pracowników zatrudnionych w nich utraci³o miejsca pracy i nale¿ne im wynagrodzenia, których najprawdopodobniej nigdy nie odzyskaj¹. Kto siê tym
bêdzie przejmowa³ oprócz Solidarnoci, która coraz czêciej przez tych,
którzy fa³szywie wykorzystali jej wizerunek do swoich niecnych prywatnych celów wpychaj¹ obecnych liderów zwi¹zkowych Solidarnoci na
³awy oskar¿onych wymiaru (nie)sprawiedliwoci. Chyba tylko dlatego,
aby w coraz bardziej niezadowolonym spo³eczeñstwie wywrzeæ odpowiedni nacisk i presje by nikt nie odwa¿y³ siê krytykowaæ obecnej w³adzy.
Temu te¿ ma pos³u¿yæ zmieniana w b³yskawicznym tempie ustawa o zgromadzeniach wniesiona pod obrady przez prezydenta Bronka. Nasza d³uga historia Narodu Polskiego, w ostatnich stuleciach wrêcz tragiczna,
mia³a swoje Westerplatte, symbole odwagi i walki do koñca, ale by³o to
równie¿ Westerplatte dezerterów. Zawsze tych, którzy walczyli na przestrzeni wieków o s³uszn¹ sprawê próbowano fa³szywie os¹dzaæ i zniewa¿aæ  tak jest i teraz. Ja ju¿ dawno zdecydowa³em, ¿e stojê po stronie
oszo³omów, moherów, kibolów, solidaruchów i innych wymiewanych,
kreowanych na wariatów, traktowanych w Tuskolandii jak ludzie niespe³na rozumu. Nigdy nie bêdê dezerterem, który idzie na ³atwiznê i pozostaje
g³uchy na to co siê dzieje wko³o. B¹d kolejn¹ osoba, która ustawi siê po
naszej stronie i sprawi, ¿e bêdzie nam raniej.
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