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Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej strony internetowej!
Na stronie dostêpne s¹ bie¿¹ce informacje z dzia³alnoœci Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi i „Solidarnoœci” na szczeblu

krajowym. Zachêcamy do zapoznania siê z dzia³ami: czytelnia (internetowa wersja Pryzmatu, Tygodnika Solidarnoœæ i Serwisu
Informacyjnego Solidarnoœci), galeria (zdjêcia m.in. z pikiet, uroczystoœci i zjazdów zwi¹zkowych) oraz dzia³ów „o nas” i „nasze

prawo” z podstawowymi informacjami dotycz¹cymi struktur „Solidarnoœci” SKGRM.

Marek Budziak, Józef Czyczerski
i Bogus³aw Szarek

s¹ kandydatami „Solidarnoœci”
w wyborach do Rady Nadzorczej

Wybory do Rady Nadzorczej
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” wysta-
wia 3 kandydatów w wyborach do Rady Nadzorczej KGHM Polska
MiedŸ S.A., które odbêd¹ siê w dniach 5 i 6 wrzeœnia. Przewodni-
cz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” i
jednoczeœnie Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej O/ZG „Rudna”
Józef Czyczerski by³ ju¿ przedstawicielem za³ogi w Radzie Nadzor-
czej. W wyborach w maju 2011 r. zdoby³ najwiêksze poparcie pra-
cowników uzyskuj¹c mia¿d¿¹c¹ przewagê nad innymi kandydata-
mi.

Ka¿dy kto choæby mimochodem œledzi wypowiedzi i dzia³alnoœæ
Józefa Czyczerskiego ten wie, ¿e jest to odpowiedni cz³owiek na
odpowiednim miejscu - wiarygodny, uczciwy, rzeczowo informuj¹-
cy pracowników o zagro¿eniach szykowanych „u góry” oraz pilnu-
j¹cy interesów za³ogi.

NSZZ „Solidarnoœæ” w wyborach bêd¹ reprezentowaæ równie¿: Wi-
ceprzewodnicz¹cy Komisji Miêdzyzak³adowej ZG „Lubin” Marek
Budziak oraz Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej ZG „Polkowice-
Sieroszowice” Bogus³aw Szarek.

G³osowanie na wszystkich trzech kandydatów zg³oszonych przez
NSZZ „Solidarnoœæ” daje szansê wyboru godnej reprezentacji pra-
cowniczej w Radzie Nadzorczej przez osoby, które bêd¹ dbaæ o
w³aœciwy rozwój i ochronê przemys³u miedziowego, o miejsca pracy
– ale tworzone w naszym regionie i dla pracuj¹cych w Polskiej
Miedzi.

W majowych wyborach w 2011 r. Józef Czyczerski zdoby³ prawie 6

tysiêcy g³osów – to o 2 tysi¹ce wiêcej od pozosta³ych konkurentów.
Mimo to nie zosta³ jednak powo³any do Rady Nadzorczej przez decy-
zjê ministra Platformy Obywatelskiej, za rzekomy udzia³ w wys³ucha-
niu publicznym znany bardziej jako prowokacja Zarz¹du. Po majo-
wych wyborach w 2011 r. na zamówienie Zarz¹du odby³y siê kolejne
wybory – wrzeœniowe, zbojkotowane przez pracowników. Wystarto-
wa³o „a¿” trzech kandydatów (na trzy miejsca) promowanych przez
Zarz¹d. Zaraz po wyborach zebrano wœród pracowników podpisy
pod procedur¹ odwo³awcz¹ niby-przedstawicieli za³ogi. Prawie pó³
roku zajê³o pracodawcy przeliczenie zebranych g³osów i zatwierdze-
nie decyzji pracowników o odwo³aniu tych trzech panów, którzy dziel-
nie „walczyli” o dobro za³ogi. Za ich krótkiej bytnoœci w Radzie wy-
sprzedano aktywa telekomunikacyjne (Polkomtel i Dialog) i wyprowa-
dzono prawie 10 miliardów z³otych za granicê

Tak wiêc w konsekwencji odgrywanej z premedytacj¹ przez Platformê
Obywatelsk¹ i jej ministrów farsy, w dniach 5-6 wrzeœnia pracownicy
bêd¹ w kolejnych wyborach (tym razem zwanych uzupe³niaj¹cymi)
wybieraæ swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej.

www.skgrm.pl

W bestialski sposób i z premedytacj¹ w wyniku ataku
milicji i ZOMO od kul zginê³y trzy osoby, a kilkadziesi¹t
zosta³o rannych

XXX rocznica
Zbrodni Lubiñskiej

31 sierpnia to kolejna, w tym roku ju¿ 30–ta, rocznica upamiêtnia-
j¹ca Wydarzenia Lubiñskie z 1982 roku. W wyniku bestialskiego i
zaplanowanego ataku milicji i ZOMO, od kul œmieræ ponieœli Mi-
cha³ Adamowicz, Andrzej Trajkowski i Mieczys³aw PoŸniak. W tym
roku obchody 30-tej rocznicy Zbrodni Lubiñskiej bêd¹ mia³y nieco
inny charakter. Organizatorami obchodów s¹ Zarz¹d Regionu NSZZ
„Solidarnoœæ”, w³adze Lubina i kibice Zag³êbia Lubin ze stowa-
rzyszenia „Zag³êbie Fanatyków”. Uroczystoœci rozpoczn¹ siê msz¹
w koœciele pod wezwaniem Matki Boskiej Czêstochowskiej w Lubi-



nie o godz. 18:00. Po mszy o godz. 19:00 nast¹pi przemarsz pod
pomnik „Solidarnoœci”. Dodatkowo bêdzie mia³a miejsce rekon-
strukcja wydarzeñ sprzed trzech dekad oraz w dniach 1-2 wrzeœnia
festiwal „Muzyki z Oblê¿onego Miasta”. W tym dniu obchodzona
jest równie¿ 32 rocznica powstania NSZZ „Solidarnoœæ”.

Rok 1980 i Polski Sierpieñ sta³y siê symbolem sprzeciwu przeciwko
przedmiotowemu traktowaniu narodu przez w³adzê. Wtedy, w milio-
nach zniewolonych przez komunistyczny system sercach zapali³a siê
nadzieja, ¿e mo¿emy staæ siê wolnym narodem.

Za rocznicê powstania Solidarnoœci przyjêto datê 31 sierpnia – tj. dzieñ
podpisania porozumieñ w Stoczni Gdañskiej, które umo¿liwi³y reje-
stracjê Niezale¿nego Samorz¹dowego Zwi¹zku Zawodowego „Soli-
darnoœæ”. 31 sierpnia 1982 r., w drug¹ rocznicê powstania „Solidar-
noœci” w ca³ej Polsce ludzie spontanicznie wyszli manifestowaæ na
ulice przeciwko delegalizacji NSZZ „Solidarnoœæ” i wprowadzeniu sta-
nu wojennego. W Lubinie w czasie pokojowej manifestacji w wyniku
ataku milicji i ZOMO na demonstrantów, od kul zginê³y trzy osoby, a
kilkadziesi¹t zosta³o rannych. Obroñcy „w³adzy ludowej” odebrali ¿ycie
Micha³owi Adamowiczowi, Andrzejowi Trajkowskiemu i Mieczys³awo-
wi PoŸniakowi.

W imieniu Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidar-
noœæ” zapraszamy do udzia³u w uroczystoœciach wszystkich miesz-
kañców Zag³êbia Miedziowego, którym le¿y na sercu dobro Pol-
ski, pamiêæ o tamtych wa¿nych wydarzeniach i chêæ oddania ho³-
du dla pokojowo protestuj¹cych kolegów, których z premedytacj¹
zamordowano na ulicach Lubina.

Dyrektor Oddzia³u ZWR zatêskni³ za dawnym ustrojem i
wprowadzi³ w ¿ycie nowy system wartoœci

Obywatelki i obywatele!
Historia zatoczy³a ko³o. Przynajmniej w O/ZWR. Mi³oœciwie Nam
Panuj¹cy – dyrektor A. Konieczny og³osi³ „œwie¿o odgrzan¹” stra-
tegiê zmian funkcjonowania zak³adu, pod dumnie brzmi¹cym ty-
tu³em: „O/ZWR jako organizacja uwalniaj¹ca ludzki potencja³”.
Has³o równie dumnie brzmi¹ce jak te g³oszone z ekranów telewi-
zorów w godzinach nadawania Dziennika Telewizyjnego, zosta³o
zaprezentowane 16 lipca 2012r. podczas spotkania z osza³amia-
j¹c¹ liczb¹ a¿… 60 pracowników. Zaprezentowano wyniki badañ i
oczywiœcie strategiê rozwoju O/ZWR, a nastêpnie sprawozdanie ze
spotkania, w ramach propagandy sukcesu, przes³ano pozosta³ym
pracownikom drog¹ e-mailow¹.

Podobieñstw do myœli przewodnich rodem z epoki propagandy suk-
cesu jest zreszt¹ wiele, ale najwa¿niejsza to oczywiœcie œwie¿o „odkry-
ta” i „opracowana” lista wartoœci, których przestrzeganie, zdaniem
Mi³oœciwie Panuj¹cego, umo¿liwi doskonalenie Oddzia³u. Nie by³oby
w tym nic niezwyk³ego, gdyby nie drobny szczegó³ – te odkrywcze
wartoœci s¹ permanentnie deptane przez ich „odkrywcê” od lat.

Trudno oprzeæ siê wra¿eniu, i¿ misja O/ZWR jest niczym innym jak
tylko robieniem pracowników w przys³owiowego „balona”, a dumnie
g³oszonymi frazesami o wartoœciach pracownicy s¹ „nabijani w butel-
kê”. By³y ju¿ próby zapêdzenia pracowników O/ZWR do udzia³u w
czynach spo³ecznych czy dni otwarte w O/ZWR, teraz mamy na tape-
cie kolejny pomys³ na propagandê sukcesu, podszyt¹ list¹ wartoœci,
których przestrzeganie ma doprowadziæ nasz Oddzia³ do doskona³o-
œci.

Oczywiœcie na pierwszym miejscu tej listy, jak nale¿a³o siê spodzie-
waæ, umieszczono otwartoœæ, dziêki której, jak czytamy „pracownicy
O/ZWR w sposób otwarty i szczery prezentuj¹ swoje zdanie (…) a
wszystkie ich propozycje przyjmowane s¹ z szacunkiem”. Najwiêcej
w tej kwestii mieliby do powiedzenia oczywiœcie ci z pracowników,
którzy od miesiêcy bezskutecznie oczekuj¹ na audiencjê u dyrektora i
w najlepszym wypadku, oczywiœcie w sposób otwarty i szczery, otrzy-
muj¹ informacjê zwrotn¹, ¿e: „z powodu nawa³u obowi¹zków s³u¿bo-
wych dyrektor nie dysponuje czasem, by z nimi porozmawiaæ”.

Na drugim miejscu uplasowa³o siê „nieustanne doskonalenie i goto-
woœæ do zmian”. Trudno oprzeæ siê wra¿eniu, i¿ twórcy tej odkrywczej
wartoœci mieli na myœli jedynie w³asne nieustanne doskonalenie, szcze-

gólnie w kontekœcie miejsca i warunków pracy, kwalifikacji i kompe-
tencji. W O/ZWR zmiana taka jest niestety zarezerwowana dla dworu
Mi³oœciwie Nam Panuj¹cego i tak jest niestety postrzegana przez 95%
pracowników Zak³adu. Trudno na palcach jednej rêki policzyæ osoby
spoza krêgu œcis³ego dworu, które w ostatnich latach mia³y szansê, z
inicjatywy Zak³adu, podnosiæ swoje kwalifikacje lub awansowaæ na
wy¿sze stanowisko. Nie sposób nie wspomnieæ w tym miejscu o wy-
jazdowych szkoleniach organizowanych jedynie dla „wierchuszki” ze
œrodków ZFŒS.

Kolejne miejsce w hierarchii wartoœci zajmuje zaufanie, a nastêpnie
uczciwoœæ i rzetelnoœæ, jako wartoœci gwarantuj¹ce przyjazn¹ atmos-
ferê w pracy. W tym miejscu uczciwoœæ Mi³oœciwie Nam Panuj¹cego
siêga granic. Otó¿ czytamy, i¿ wartoœci te stanowi¹ punkt wyjœcia do
oceny postêpowania… kogó¿ innego, jak nie samego pracownika.
No chyba, ¿e przypomnimy sobie, oczywiœcie oparty na zaufaniu do
pracowników, pomys³ ich fotografowania z ukrycia przy wychodzeniu
z Zak³adu na minutê przed koñcem zmiany lub równie uczciw¹ i rze-
teln¹ ideê przyznawania nagród i premii dla „swoich”.

O wspó³dzia³aniu i partnerstwie czytamy niewiele. „pracownicy wspó³-
pracuj¹ ze sob¹, wspieraj¹ siê nawzajem, (…) a ich relacje oparte s¹
na zasadzie partnerstwa, bez potrzebnego dystansu”. Nic dodaæ, nic
uj¹æ. Tak odkrywczej idei nie by³o od blisko 40 lat. Szczególnie pora-
¿aj¹ce s¹ rozwa¿ania o dystansie w relacjach, szczególnie w kontek-
œcie relacji dyrektor – pracownicy.

Na koniec pozostawiono ulubione has³o Mi³oœciwie Nam Panuj¹cego
– transparentnoœæ regu³. Niestety do dziœ nie wiadomo, jakie przejrzy-
ste i jawne regu³y czy zasady autor tego odkrycia mia³ na myœli. Jak
pokazuje historia O/ZWR z ostatnich lat s¹ one znane jedynie ich twór-
cy – Mi³oœciwie Nam Panuj¹cemu – dyrektorowi A. Koniecznemu.
Szkoda jedynie, i¿ transparentnoœæ przestrzegania owych regu³ i za-
sad to umiejêtnoœæ obca dla ich autora. Na szczêœcie w najbli¿szym
czasie, jak mamy obiecane, otrzymamy specjaln¹ broszurê dotycz¹c¹
realizacji i przestrzegania wszystkich wartoœci O/ZWR. Ju¿ nie mo¿e-
my siê doczekaæ.

Pomimo rekordowych zysków w ubieg³ym roku i 3 miliar-
dów w pierwszym pó³roczu bie¿¹cego roku, podwy¿ek
nie bêdzie

Spotkanie z pracodawc¹
Dopiero 31 lipca odby³o siê spotkanie, na którym Zarz¹d przedsta-
wi³ wyniki finansowe dotycz¹ce realizacji wykorzystania wskaŸni-
ka wzrostu wynagrodzeñ na 2012r. Prezes Wirth kilkakrotnie prze-
k³ada³ spotkanie stron Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy.
Pracodawca jest zobligowany przez ZUZP do zorganizowania ta-
kiego spotkania najpóŸniej w czerwcu. Rozmowy miêdzy stronami
wygl¹da³y raczej jak monolog pracodawcy, który przyszed³ na spo-
tkanie z gotowym oœwiadczeniem nie bior¹c przy tym pod uwagê
ewentualnych zmian.

Prezes Wirth przedstawi³ informacje z których wynika, ¿e p³ace pra-
cowników w pierwszej po³owie roku wzros³y o 5,4%, podczas gdy
zgodnie z prognozami inflacja wyniesie ok. 4%.  Nie jesteœmy w stanie
zweryfikowaæ tych danych. Uwzglêdniono w nich podwy¿kê stawek
osobistego zaszeregowania o ok. 40z³, jednak¿e to zbyt ma³o, by za-
robki wzros³y o 5,4%. Albo prezes potrafi czyniæ cuda, albo mamy do
czynienia z kreatywn¹ ksiêgowoœci¹. Zapewne Zarz¹d wlicza w sk³ad
tego wzrostu choæby ekwiwalent za deputat wêglowy, którego war-
toœæ roœnie ka¿dego roku obligatoryjnie, co pracodawca chêtnie wy-
korzystuje. Wygl¹da na to, ¿e na podwy¿ki nie ma pieniêdzy, ale Za-
rz¹d na warszawskiej Gie³dzie Papierów Wartoœciowych ju¿ siê chwa-
li³, ¿e KGHM (czyt. pracownicy) wypracowa³ ok. 3 miliardy z³otych
zysku netto a po pó³ roku wykonanie bud¿etu wynosi 78%. Zapewne
bêd¹ podwy¿ki, ale podobnie jak ostatnio – dla Zarz¹du.

Uzyskaliœmy informacjê o wstêpnie planowanej wyp³acie zaliczki na-
grody z zysku za pierwsze pó³rocze 2012r. na 30 sierpnia. Dobr¹
wiadomoœci¹ dla pracowników jest wprowadzenie zapisów porozu-
mienia o podwy¿szeniu z 5% do 6% odpisów na Pracowniczy Pro-
gram Emerytalny z dniem 1 sierpnia.

Zgodnie z przedstawionymi zwi¹zkom zawodowym informacjami o



zatrudnieniu w Oddzia³ach KGHM Polska MiedŸ S.A. wynika, ¿e istnie-
je tendencja spadku zatrudnienia w oddzia³ach górniczych, hutach,
ZWR i ZH, zaœ wzros³o w biurze zarz¹du i to o 13,6%! Jaki jest cel
zwiêkszania zatrudnienia w biurach skoro w pozosta³ych oddzia³ach
jest coraz mniej pracowników? Czy¿by istnia³ przymus zatrudniania
kolesi z jedynie s³usznej partii na dobrze p³atnych stanowiskach?

Odpracowujemy grudzieñ
Pracodawca og³osi³, ¿e pracownicy do³owi bêd¹ odpracowywaæ 24 i
31 grudnia. Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski w imieniu Komisji Za-
k³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” ZG „Rudna” zwróci³ siê do dyrekcji swo-
jego oddzia³u z pismem stwierdzaj¹cym, ¿e dyrektor wydaj¹c polece-
nie s³u¿bowe z³ama³ prawo pracy i naruszy³ przepisy Zak³adowego
Uk³adu Zbiorowego Pracy, poniewa¿ podjêto decyzjê bez uzgodnie-
nia ze zwi¹zkami zawodowymi. KZ NSZZ „S” O/ZG „Rudna” ma za-
strze¿enia do punktu pi¹tego Polecenia S³u¿bowego reguluj¹cego
odpracowywanie 24 i 31 grudnia. Punkt dotyczy wynagrodzenia za
czas pracy. Odpracowywane bêd¹ zwyk³e dni robocze, ale w soboty,
dlatego Komisja Zak³adowa zwróci³a siê w tej sprawie do dyrekcji,
¿eby p³acono jak za pracê w sobotê. Wygl¹da jednak na to, ¿e dyrek-
cja nie ma zamiaru zmieniaæ swojego zdania i za odrabiane w soboty
dni z grudnia bêdzie p³acone jak za zwyk³y dzieñ roboczy.

Pomoc prawna dla ka¿dego
Specjalnie dla cz³onków NSZZ „Solidarnoœæ” O/ZG „Polkowice-Siero-
szowice” zosta³ uruchomiony rodzinny pakiet pomocy prawnej – EuCO
Premium. Jednoczeœnie przedstawiciele Europejskiego Centrum Od-
szkodowañ S.A. gwarantuj¹, ¿e uczestnictwo w Programie EuCO Pre-
mium dla pracowników firmy jest bezp³atne. Oznacza to, ¿e ka¿dy
zatrudniony w ZG „Polkowice-Sieroszowice” mo¿e korzystaæ z profe-
sjonalnych porad Specjalistów i Prawników EuCO dowoln¹ iloœæ razy,
nie ponosz¹c z tego tytu³u ¿adnych kosztów.

Prosimy wszystkich cz³onków NSZZ „Solidarnoœæ” O/ZG „Polkowice-
Sieroszowice” o zabranie dowodu osobistego i odbiór kart, a tak¿e o
z³o¿enie podpisu pod zgod¹ na przetwarzanie danych osobowych w
biurze zwi¹zku. Zachêcamy równie¿ do przyst¹pienia do programu
ochrony rodziny.

1 500 100 900 – tylu dokumentów nie przeczyta³ w tym
tygodniu pan premier

Donald Nicniewiedz¹cy
„Tak cz³onkowie rodzin polityków i ich znajomi doj¹ polskie pañ-
stwo. Afera taœmowa ukazuje tylko czubek góry lodowej” – pisze,
nie, nie Jaros³aw Kaczyñski, nie Ryszard Czarnecki, tym bardziej
nikt z lewicy ani tej, któr¹ poznaje siê po tym, ¿e siê koñczy, ani tej,
która zmienia politykê w stojak na wibratory. Tak pisze, s³owo w
s³owo, niemiecka gazeta „Neues Deutschland”.

Ktoœ zapyta, dlaczego niemiecka prasa widzi to, czego nie widzi pol-
ska? Otó¿ polska te¿ widzi. „Rzeczpospolita” podaje, ¿e we wszyst-
kich 19 spó³kach Skarbu Pañstwa, odgrywaj¹cych kluczow¹ rolê w
polskiej gospodarce, najlepiej op³acane stanowiska w zarz¹dach i ra-
dach nadzorczych obsadzone s¹ przez ludzi z partii rz¹dz¹cych. I ¿e
minister skarbu w pierwszym rz¹dzie Tuska – Aleksander Grad – zo-
sta³ powo³any na prezesa zarz¹dów spó³ek PGE z wynagrodzeniem w
wysokoœci 3,6 tys. z³, nie, nie miesiêcznie, dziennie. Witold Gadomski
w „Gazecie Wyborczej” sypie jak z rêkawa przyk³adami skrajnego ne-
potyzmu dzisiejszej w³adzy. Czy premier odpowie? Wolne ¿arty. Ktoœ,
kto nie jest w stanie przeczytaæ choæby najwa¿niejszych dokumen-
tów, które trafiaj¹ na jego biurko, ma traciæ czas na czytanie prasy? A
po co? Wszak kto nie czyta, ten nie wie.

I pewnie dlatego Donald Tusk nie podejrzewa³ nawet, ¿e jego g³ówny
konkurent polityczny, a przy okazji prezydent RP, wybiera siê do Katy-
nia, by uczciæ pamiêæ Polaków zamordowanych przez Rosjan. Nie
wiedzia³, ¿e konwencja chicagowska nie znajduje zastosowania przy
oficjalnych lotach pañstwowych. Nie wiedzia³, ¿e Rosjanie bêd¹ wy-
bielaæ swoich kontrolerów i ¿e podobnie jak w tysi¹cu innych przy-

padkach nie stwierdz¹ po swojej stronie ¿adnych uchybieñ, a co do-
piero win. ¯e jego w³asne s³owa o tym, i¿ przyjaciele z Moskwy „g³ê-
boko rozumiej¹ potrzebê œci¹gniêcia wraku do Polski jeszcze przed
pierwsz¹ rocznic¹ katastrofy”, przejd¹ do historii dyplomatycznego
teatru absurdu.

Nie wiedzia³ o upolitycznianiu spó³ek z udzia³em Skarbu Pañstwa. Nie
wiedzia³, ¿e po kolejnych raportach NIK w³osy staj¹ dêba, gdy siê
pomyœli o kondycji III RP. O koszmarnych zaniedbaniach w BOR i w
armii, w Ministerstwie Sportu Drzewieckiego i klubie parlamentarnym
Chlebowskiego. Tymczasem Polacy – przeciwnie. Coraz lepiej wiedz¹,
co myœleæ o takiej polityce, wiêc ju¿ siedmiu na dziesiêciu Ÿle ocenia
pracê rz¹du. Dlaczego? Premier chyba i tego nie wie, ale bierze na
siebie za taki stan rzeczy 100% odpowiedzialnoœci. Wczeœniej po pro-
stu nie wiedzia³, ¿e jego praca polega w³aœnie na tym.

Uwa¿am Rze, Krzysztof Feusette

Odznaczenie dla Serafina!
Kumoterstwo, kolesiostwo itp., itd. to ma³y pryszcz w porównaniu z
podtruwaniem dla zysku ¿ywnoœci. W koñcu wszystkie partie, które
by³y u ¿³obu, spó³ki pañstwowe traktowa³y jak ³up. Jedynym lekar-
stwem na tê chorobê jest autentyczna, niezale¿na od polityków s³u¿-
ba cywilna. Tymczasem j¹ dla korzyœci partyjnych upupiono i mamy
to, co mamy, a reszta – z tego, co s³yszê – jest zawracaniem kijem
Wis³y. Dziêki pozbawieniu Marka Sawickiego posady powsta³a niepo-
wtarzalna szansa zatrzymania procesu psucia ¿ywnoœci. Minister ten,
twierdzê, nie by³ naszym reprezentantem, lecz producentów – zaple-
cza PSL – i dlatego walczy³ z pañstwowymi inspekcjami oraz stara³ siê
ich rolê zminimalizowaæ. Ba, ju¿ po jego odejœciu ministerstwo sprze-
ciwi³o siê wprowadzeniu norm jakoœciowych w przypadku wêdlin i
innych produktów, daj¹c do zrozumienia, ¿e po to pañstwo nauczy³o
nas czytaæ, abyœmy sprawdzali metki, na których jest wszystko napi-
sane. Tym samym ministerstwo III RP wyst¹pi³o w roli obroñcy bez-
karnoœci.

Za jego spraw¹ sprzedawanie nam wszelkiego szajsu – byle nie truci-
zny – jest dozwolone. Tym sposobem i sól przemys³owa bêdzie wku-
sna, i os³awiona biomasa zwana MOM. Jest to wsad do wêdlin, paró-
wek, kie³bas itd., itp. Stanowi nawet 47% ich zawartoœci. A co siê na
MOM sk³ada? Zmielone koœci, chrz¹stki, skórki z kurcz¹t, skrobia
ziemniaczana, kasza manna i woda – mam nadziejê, ¿e chocia¿ nie
prosto z rzeki. Do tego dochodz¹ chemikalia zwane emulgatorami
odgrywaj¹cymi rolê polepszaczy smakowych. Wœród tak podawa-
nych paskudztw króluje glutaminian sodu. Dziêki tym zabiegom ta
biomasa pachnie jak œwietna wêdzona szynka b¹dŸ kie³basa. Zajada-
nie siê tymi pysznoœciami rujnuje nam ¿o³¹dki i przyczynia siê do
rozwoju paskudnych chorób, ale op³aca siê producentom! Pilnie po-
trzebujemy ostrych norm jakoœci i postawienia na nogi ogranicza-
nych przez poprzednika licznych s³u¿b kontrolnych takich jak sane-
pid. Pisaliœmy o tym niedawno, niestety, psu na budê. Bo w Polsce,
panie premierze, demokracja jest fikcyjna, a nasze opinie s¹ lekcewa-
¿one.

Uwa¿am Rze, Janusz Rolicki

Nie po drodze z Romneyem
„Trafi³ swój na swego. Mówi¹c wprost, by³y to spotkania ludzi zwal-
czaj¹cych zwi¹zki zawodowe i prawa pracownicze” – tak spotka-
nie Lecha Wa³êsy, premiera Donalda Tuska i prezydenta Bronis³a-
wa Komorowskiego z Mittem Romneyem, kandydatem Republika-
nów w zbli¿aj¹cych siê wyborach prezydenckich w Stanach Zjed-
noczonych, skomentowa³ Piotr Duda, przewodnicz¹cy NSZZ „Soli-
darnoœæ”.

W liœcie otwartym do Wa³êsy po jego spotkaniu z Romneyem szef „S”
podkreœli³, ¿e takie zachowanie by³ego prezydenta œwiadczy o jego
wrogim nastawieniu do zwi¹zków zawodowych. Zdaniem Dudy, wspie-
ranie Mitta Romneya, znanego z liberalnych pogl¹dów by³ego w³aœci-
ciela firm specjalizuj¹cych siê w wyprowadzaniu miejsc pracy z USA
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do krajów azjatyckich, gdzie praca jest tania i nie ma mowy o niezale¿-
nych zwi¹zkach zawodowych, Ÿle œwiadczy o Wa³êsie. „Musi mieæ
Pan œwiadomoœæ, ¿e Romney w kampanii oskar¿a zwi¹zki zawodo-
we, i¿ swymi ¿¹daniami przyczyniaj¹ siê do likwidacji miejsc pracy
(zak³adów i bran¿), zmniejszaj¹c ich rentownoœæ dla biznesu. Przede
wszystkim oskar¿a centralê AFL-CIO” – czytamy w liœcie skierowa-
nym do Lecha Wa³êsy. To w³aœnie z uwagi na szacunek dla AFL-CIO
zwi¹zek „S” nie wyrazi³ zgody, aby spotkanie Wa³êsy z „kandydatem
na kandydata na prezydenta USA” odby³o siê w historycznej sali BHP.
W rozmowie z „Naszym Dziennikiem” Piotr Duda podkreœla, ¿e nie¿y-
j¹cy ju¿ szef AFL-CIO Lane Kirkland by³ wielkim przyjacielem „Solidar-
noœci”, który pomaga³ w stanie wojennym, w czasach kiedy przewod-
nicz¹cym zwi¹zku by³ w³aœnie Wa³êsa.

„Spotykaj¹c siê, i to u siebie w kraju, z osob¹, która zwalcza zwi¹zki
zawodowe, Wa³êsa pokaza³, ¿e zwi¹zek zawodowy, jaki by on nie by³,
nie jest dla niego partnerem, tylko wrogiem” – komentuje Duda. „Nie-
zale¿nie od tego, jak kontrowersyjny jest Lech Wa³êsa, jako przewod-
nicz¹cy zwi¹zku zawsze chcia³em mieæ poprawne relacje z Lechem
Wa³ês¹, ale po prostu siê nie da. Natomiast sugerowanie, by pa³owaæ
zwi¹zkowców tylko za to, ¿e chc¹ broniæ swojej godnoœci i w sposób
pokojowy walcz¹ o s³uszne prawa pracownicze, sprawia, ¿e z tym
panem nie mamy ju¿ o czym rozmawiaæ” – akcentuje Piotr Duda.
Odniós³ siê te¿ do s³ów rzecznika Klubu Parlamentarnego Platformy
Obywatelskiej Paw³a Olszewskiego, który powiedzia³, ¿e Lechowi Wa-
³êsie wszystko wolno, ¿e list Piotra Dudy jest kompromitacj¹ zwi¹zku i
jego osobiœcie, i ¿e gdyby nie Wa³êsa, to nie by³oby Dudy. „Ju¿ chyba
nic bardziej kompromituj¹cego od koalicji PO-PSL nie mo¿e siê Pol-
sce przydarzyæ. Nie wiem, ale to, ¿e jestem, zawdziêczam Bogu i swo-
im rodzicom, a to, ¿e jestem przewodnicz¹cym zwi¹zku, zawdziêczam
ludziom „Solidarnoœci” – zaznaczy³ Piotr Duda. Podkreœli³ jednocze-
œnie, ¿e po 30 marca br., kiedy rz¹d Donalda Tuska nie dopuœci³ do
referendum w sprawie wyd³u¿enia czasu pracy Polaków, sprawa jest
jasna. „Bia³e jest bia³e, a czarne jest czarne. Ka¿dy, kto bêdzie siê nega-
tywnie wypowiada³ na temat dzia³alnoœci zwi¹zków zawodowych, jest
naszym wrogiem. Nie bêdziemy siê d³u¿ej bawiæ w poprawnoœæ poli-
tyczn¹ i owijaæ w bawe³nê. Skoñczy³y siê przelewki i naszych wrogów
bêdziemy okreœlaæ wprost” – zapowiada przewodnicz¹cy NSZZ „S”.
„Po co maj¹ siê bawiæ w pó³œrodki, uprawiaj¹c dyktaturê? Najlepiej
niech w ogóle zdelegalizuj¹ zwi¹zki zawodowe czy stowarzyszenia” –
podkreœla Piotr Duda, nawi¹zuj¹c do ustawy o zgromadzeniach.

Nasz Dziennik, Mariusz Kamieniecki

List otwarty
Miliony osób podpisa³y siê ju¿ pod protestem do Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji w sprawie nie przyznania miejsca na multipleksie dla
Telewizji Trwam.

W tej sprawie protestowa³o i kierowa³o swoje negatywne stanowiska
wiele samorz¹dów, miast i gmin w ca³ym kraju. Z takim protestem
wyst¹pi³a równie¿ Rada Miasta i Gminy Chocianów. W wielu miastach
ca³ej Polski organizowane by³y i s¹ wielotysiêczne marsze protestacyj-
ne w obronie tej jedynej katolickiej stacji, która strze¿e i promuje z
wielk¹ determinacj¹ wartoœci chrzeœcijañskie i patriotyczne.

Brak dostêpu do multipleksu spowoduje, ¿e miliony starszych, bied-
nych lub schorowanych ludzi w naszym kraju bêdzie ca³kowicie od-
ciêtych od dostêpu do prawdziwego Ÿród³a informacji i codziennej
modlitwy, która prowadzona jest na falach Radia Maryja i Telewizji
Trwam. Takie postêpowanie ró¿nych funkcjonariuszy pañstwowych
na ró¿nych szczeblach w³adzy z jakim ostatnio mamy do czynienia nie
ma nic wspólnego z demokracj¹, na któr¹ bardzo czêsto powo³uje siê
prezydent i premier. Widaæ bardzo wyraŸnie, ¿e obecnemu prezyden-
towi i premierowi bardzo przeszkadzaj¹ katolicy w naszym kraju, s¹
spychani na margines i próbuje siê z nich zrobiæ obywateli drugiej
kategorii.

Czy tak dalej ma byæ? Nale¿y w tym miejscu i w tej konkretnej sytuacji
postawiæ publicznie pytanie. Panie Prezydencie i Panie Premierze! Ja-

kimi stra¿nikami wiary w koñcu jesteœcie, jakie wartoœci wyznajecie,
skoro oficjalnie przeszkadza³ Wam krzy¿ na Krakowskim Przedmie-
œciu? Wy przed ksiê¿ami nie bêdziecie klêkaæ. Ale bardzo chêtnie na
u¿ytek Waszej prywatnej w³adzy w celu jej zdobycia i utrzymania bar-
dzo zabiegacie o mo¿liwoœæ publicznego pokazania siê i sfotografo-
wania z biskupami przy ró¿nych okazjach, tak jak ostatnio prezydent
kieruje zaproszenie do Ojca Œwiêtego Benedykta XVI do naszego kraju
w roku wyborczym.

Czy koœció³ i hierarchowie koœcio³a s¹ Wam tylko potrzebni do zdoby-
cia i utrzymania w³adzy? Je¿eli tak jest, to jest to nikczemnoœæ najwy¿-
szego formatu. Je¿eli jest inaczej udowodnijcie to w codziennym dzia-
³aniu, w trosce o wszystkich obywateli, a nie przeciwko nim.

Podpisano przez: El¿bieta Witek Pose³ na Sejm RP Klub parlamentar-
ny PiS, Ryszard Bartosz Przewodnicz¹cy Miasta i Gminy Chocianów,
Bogdan Nuciñski Przewodnicz¹cy Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ „So-
lidarnoœæ” O/ZG „Lubin”.

Amnezja?
Obecnie mamy do czynienia z bardzo ciekawymi zdarzeniami w na-
szym kraju, które nie bardzo da siê wyt³umaczyæ i z medycznego
punktu widzenia, postawiæ w³aœciw¹ diagnozê, pod wzglêdem oceny
obecnej sytuacji i zachowania siê naszego spo³eczeñstwa. Dosiêgaj¹
nas kolejne burze pogodowe, zwi¹zane z nimi tragedie i dramaty czê-
sto bardzo biednego spo³eczeñstwa, do tego dochodz¹ kolejne afery
polityczne zwi¹zane z politykami obecnego obozu w³adzy Patologii
Obyczajów i Partii Skrêtów Lewych powi¹zanych z rodzinami promi-
nentnych polityków. Nie bardzo potrafiê zrozumieæ, a pewnie nie je-
stem jedyn¹ osob¹, jak to siê dzieje? Z wieloma osobami rozmawiam
i nie zdarzy³o mi siê obecnie, aby którakolwiek z rozmawiaj¹cych ze
mn¹ osób przyzna³a siê do zag³osowania na niemi³oœciwie sprawu-
j¹c¹ w³adzê w naszym kraju partiê polityczn¹.

Jedyny cud Tuska, który siê spe³ni³? Nikt na nich nie g³osowa³ a oni
rz¹dz¹ niepodzielnie kolejn¹ kadencjê, jak d³ugo, jeszcze zobaczymy.
Sami na pewno dobrowolnie w³adzy i p³yn¹cej z niej profitów nie od-
dadz¹. Teraz jeszcze ze zdwojon¹ si³¹ uderza siê ró¿nymi sposobami
w tych, którzy mimo ró¿nych represji maj¹ odwagê krytykowaæ pre-
zydenta czy premiera. Ma³o kto by pomyœla³, ¿e po ponad 20 latach
od odzyskania wolnoœci i suwerennoœci dzisiaj o te same wartoœci
bêdziemy ponownie musieli walczyæ i siê upominaæ. Nie pierwszy i
pewnie nie ostatni raz z wœciek³oœci¹ zaatakowano Przewodnicz¹cego
„Solidarnoœci” Piotra Dudê za krytyczne wypowiedzi wobec rz¹du i
jego zaplecza politycznego. Ostatnio oberwa³o mu siê za spotkanie
Wa³êsy z kandydatem na prezydenta USA Romneyem. Noblista chce
pa³owaæ zwi¹zkowców, a ten drugi ograniczenia praw zwi¹zkowych,
bo ponoæ przeszkadzaj¹ w prowadzeniu biznesu. Oczywiœcie tych in-
formacji, prawdziwych, nie dowiemy siê ogl¹daj¹c Polsat, TVN lub
czytaj¹c Wyborcz¹.

Jak mawia³ Jan Pietrzak có¿ to siê porobi³o w tym kraju, czy znów
bêd¹ wiêŸniowie polityczni? Pewnie tak, bo coraz liczniej ³awy s¹dowe
wype³niaj¹ cz³onkowie i dzia³acze zwi¹zkowi. Zapadaj¹ wyroki skazu-
j¹ce i wcale nie za przestêpstwa gospodarcze czy chuligañskie, lecz
POlityczne. Mamy przyk³ad z w³asnego podwórka – KGHM – gdzie
Zarz¹d z nadania Tuska ci¹ga po s¹dach zwi¹zkowców walcz¹cych o
dobro spó³ki, wydaj¹c przy tym pañstwowe pieni¹dze na renomowa-
ne kancelarie adwokackie. Na niektórych pada amnezja, coraz czê-
œciej mamy problem z odró¿nieniem dobra od z³a. Na wszystkie mo¿-
liwe sposoby wydatkowuje siê ogromne pieni¹dze, p³acone z naszych
podatków, aby promowaæ antywartoœæ, ludzi bez to¿samoœci naro-
dowej i honoru. Programuje siê nas jak roboty. Za wszelk¹ cenê mamy
siê miêdzy sob¹ ¿reæ i walczyæ. Najskuteczniej robi siê to przez nie-
sprawiedliwie dzielone dobra materialne – efekt murowany. Diagnoza
jest, czy leczenie i wyjœcie z choroby amnezji bêdzie skuteczne? Wcale
nie musi to zale¿eæ od naszej m¹droœci, wystarczy, ¿e wyka¿emy siê
dobr¹ pamiêci¹.

Zatroskany


