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Pierwsze zarzuty
dla „racjonalizatorów”
Po wielu latach s¹d postawi³ pierwsze zarzuty pseudo wynalazcom i
racjonalizatorom w jednej ze spraw. Na pocz¹tku paŸdziernika br.
Prokuratura Okrêgowa w Opolu postawi³a zarzuty trzem osobom ws.
zwiêkszenia retencyjnoœci zbiornika w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”. Jak siê okaza³o wspomniany zbiornik powsta³by na skutek
naturalnych procesów geologicznych, ale ktoœ zwêszy³ mo¿liwoœæ
³atwego zarobku i z KGHM wyp³ynê³o 264 tys. z³. Dwóm z oskar¿onych grozi kara do 10 lat pozbawienia wolnoœci. Wci¹¿ rozpatrywane s¹ jeszcze cztery inne, znacznie powa¿niejsze w¹tki racjonalizatorskie dotycz¹ce HM „G³ogów”, ZG „Polkowice-Sieroszowice” i ZG
„Rudna”, na których KGHM straci³ setki milionów z³otych. Dziesiêæ
lat temu lewicowe rz¹dy rozkrada³y KGHM w bia³ych rêkawiczkach.
Platforma Obywatelska bierze z nich przyk³ad, ale te¿ uczy siê na
cudzych b³êdach. Dlatego w bia³y dzieñ wyprowadza pieni¹dze ze
spó³ki, ale nie w milionach, tylko w miliardach.
Jedn¹ z najbardziej znanych spraw jest racjonalizacja polegaj¹ca jedynie na zwiêkszeniu liczby wanien w dziale elektrorafinacji Huty Miedzi
„G³ogów”, co kosztowa³o 35 mln z³!! Racjonalizatorami w tej sprawie
okaza³o siê a¿ 65 osób. Dzia³acze SLD uwa¿ali, ¿e nie ma w tym nic
z³ego, bo dzieje siê to w majestacie prawa. W 2001r. prokuratura umorzy³a jedno ze œledztw, choæ Najwy¿sza Izba Kontroli stwierdzi³a korupcjê i patologiê. Prowadzenie œledztwa w 2007r. zosta³o przeniesione z
Legnicy do Opola, ¿eby organy œledcze przypadkiem nie ulega³y lokalnym wp³ywom, co mia³o miejsce przez kilka lat. Opolska prokuratura
prowadzi dochodzenie wspó³pracuj¹c z Agencj¹ Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego.
Przez kilka lat wiele osób wzbogaci³o siê kosztem wypracowanych
przez pracowników KGHM pieniêdzy na sumê ponad 200 mln z³.
Sprawa dotyczy lat 2001-2006, ale „krêciæ lody” na ca³ego zaczêli
dopiero dzia³acze lewicy. Na wiosnê 2002r., po powrocie SLD do
w³adzy, dokonano czystek w kadrach i zmieniono regulamin racjonalizatorsko-wynalazczy (sprzeciwi³ siê temu jedynie Józef Czyczerski, jako przedstawiciel pracowników w Radzie Nadzorczej). Racjonalizacja sta³a siê Ÿród³em wielomilionowych dochodów dla zorganizowanej grupy ludzi. Regulamin tak zosta³ zmieniony, ¿e wszystko
mog³o byæ racjonalizacj¹. Dzia³acze SLD wykorzystywali KGHM jako
maszynkê do robienia pieniêdzy. Czekamy na zarzuty i wyroki w
sprawach wiêkszego kalibru, w których dzia³acze SLD wyprowadzili
miliony z³otych!

Platforma Obywatelska wraz z prezydentem Komorowskim
chce za³o¿yæ Polakom kaganiec

Demokracja pozorowana
To ju¿ pewne. Nowelizacja ustawy o zgromadzeniach zaczyna obowi¹zywaæ. Podpisana przez prezydenta Komorowskiego nowelizacja ustawy o zgromadzeniach publicznych ogranicza jedno z podstawowych praw wolnoœci obywateli, prawo do wolnoœci zgromadzeñ. Nowe prawo m.in. przerzuca odpowiedzialnoœæ za bezpieczeñstwo na organizatorów manifestacji (dotychczas zajmowa³y siê
tym s³u¿by porz¹dkowe), wyklucza mo¿liwoœæ wiêkszej iloœci manifestacji w tym samym terminie, wymusza du¿o wczeœniejsze zg³a-

szanie manifestacji i wprowadza wysokie kary materialne np. za
nieodpowiednie zachowanie jednego z uczestników, co przy kilkudziesiêciotysiêcznych manifestacjach jest absurdem. Nowelizacjê
ustawy pisano w zastraszaj¹co szybkim tempie i bez konsultacji spo³ecznych, co jest niezgodne z prawem. „Solidarnoœæ” wraz z Helsiñsk¹ Fundacj¹ Praw Cz³owieka skieruje do Trybuna³u Konstytucyjnego skargê na nowelizacjê ustawy o zgromadzeniach publicznych.
„Wprowadzone zmiany nadaj¹ urzêdnikom uprawnienia do decydowania o podstawowych swobodach obywateli. Przepisy te zosta³y zmienione w taki sposób, aby praktycznie uniemo¿liwiæ zorganizowanie legalnej manifestacji. Nie znajduj¹ one oparcia w ¿adnych standardach
pañstwa demokratycznego. Nowe prawo przerzuca odpowiedzialnoœæ
na organizatorów manifestacji i jednoczeœnie zdejmuje j¹ ze s³u¿b odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny. Wprowadza
równoczeœnie wysokie kary materialne dla organizatorów. Taka decyzja
cofa Polskê do mrocznej przesz³oœci PRL, oddalaj¹c nas od demokratycznego pañstwa szanuj¹cego prawo swoich obywateli do spo³ecznego sprzeciwu. Nowelizacja ustawy o zgromadzeniach publicznych, przeprowadzona z inicjatywy Prezydenta, to czarny dzieñ polskiej demokracji” – stwierdza przewodnicz¹cy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ”
Piotr Duda.
Nie ma najmniejszych w¹tpliwoœci, ¿e tak jak w przypadku tzw. ustawy o
œwiêcie Trzech Króli, nowelizacja ustawy o zgromadzeniach publicznych jest bublem prawnym i równie¿ trafi do kosza. Wprowadzone
zmiany s¹ masowo krytykowane przez ró¿ne organizacje. Senackie
komisje praw cz³owieka i samorz¹du terytorialnego, prokurator generalny, Biuro Instytucji Demokratycznych OBWE, Helsiñska Fundacja Praw
Cz³owieka i prawie 200 organizacji pozarz¹dowych sprzeciwiaj¹ siê tej
ustawie i polityce ograniczania wolnoœci obywatelskich. Fundacja Helsiñska zg³osi³a t¹ sprawê Specjalnemu Sprawozdawcy ONZ ds. Wolnoœci Zgromadzeñ.

Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” KGHM Polska
MiedŸ S.A. O/ZG „Rudna” og³asza rozpoczêcie œwi¹tecznej akcji charytatywnej

Podziel siê posi³kiem
z potrzebuj¹cymi
Zanim siê obejrzymy nadejd¹ Œwiêta Bo¿ego Narodzenia i zasi¹dziemy
do wigilijnego sto³u w poczuciu dobrze spe³nionego obowi¹zku, ¿e dziêki
naszej ofiarnoœci inni te¿ œwiêtuj¹.
Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” KGHM Polska MiedŸ S.A. O/ZG
„Rudna” APELUJE do cz³onków i sympatyków Solidarnoœci - do wszystkich ludzi dobrej woli - o przekazywanie w ramach akcji charytatywnej bonów ¿ywnoœciowych.
Bony zostan¹ zamienione na ¿ywnoœæ, z której przed Œwiêtami Bo¿ego
Narodzenia zostan¹ zrobione paczki ¿ywnoœciowe i przekazane najubo¿szym rodzinom z ¿yczeniami œwi¹tecznymi od górników.
Wszystkie osoby dobrej woli, chc¹ce wesprzeæ tak szlachetn¹ akcjê
charytatywn¹ mog¹ przekazaæ czêœæ swoich bonów ¿ywnoœciowych w Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” KGHM Polska MiedŸ S.A.
ZG „Rudna” G³ówna, maksymalnie do 21 grudnia 2012r.
Organizatorzy akcji z góry dziêkuj¹ za wra¿liwoœæ i otwarte serce na
potrzeby ludzi najbardziej potrzebuj¹cych!

O/ZWR w uœcisku totalitarnym
Idea, myœl przewodnia, koncepcja – mog¹ byæ piêkne i skutecznie
realizowane. Dziêki dobrym ideom cywilizacje rozwija³y siê przez stulecia. Ale idea w rêkach nieodpowiednich ludzi mo¿e doprowadziæ do
nieszczêœcia. Dyktator dochodz¹c do w³adzy chce silnego pañstwa.
Przy wprowadzaniu w ¿ycie planów zawsze jednak cierpieli niewinni.
Dlaczego wspominam rz¹dy dyktatorów? Trudno w to uwierzyæ, ale
jest to pewien wzór do naœladowania dla Dyrektora Naczelnego O/
ZWR. Zaskakuj¹ce? Oburzaj¹ce? Niekoniecznie. Dyrektor w niczym
nieograniczonych rz¹dach jednostki widzi wzór przywództwa, przy
pomocy którego jest w stanie zaszczepiæ swym poddanym piêkn¹
ideê – TPM.
Có¿ to jest TPM? Kompleksowe utrzymanie ruchu maszyn i urz¹dzeñ
realizowane przy pomocy pracowników. Studiuj¹c za³o¿enia teoretyczne mo¿na tylko przyklasn¹æ. Tak, to jest to. I s³usznie. Wszyscy
chcemy by ZWR i ca³y KGHM funkcjonowa³ dobrze a koszty utrzymania ruchu by³y niskie. Chcemy tego, poniewa¿ dziêki tej firmie mamy
pracê i godziwe zarobki. Piêkna idea, ale co z realizacj¹?
Wróæmy na chwilê do przesz³oœci O/ZWR. Swego czasu, by zredukowaæ koszty utrzymania ruchu wyrzucono mechaników do firmy zewnêtrznej, a wraz z nimi maj¹tek O/ZWR. Wielokrotnie zmienia³ siê
w³aœciciel firmy. W miêdzyczasie rozkradano przekazany maj¹tek: narzêdziownie, obrabiarki, tokarki i sprzêt transportowy. Obecnie mechanicznym utrzymaniem ruchu zajmuje siê firma grupy kapita³owej
KGHM – Zanam-Legmet. Niewielu jest ju¿ pracowników, którzy pamiêtaj¹ pod³y czas kiedy wyrzucono ich z O/ZWR, pozbawiono wszystkich przywilejów i dodatków socjalnych. Zadra pozosta³a. Nie trzeba
nikomu t³umaczyæ, ¿e jakoœæ i efektywnoœæ wykonywanej pracy przez
kiepsko op³acanych najemników jest niewielka. Nigdy pracownicy
Zanam-Legmet nie bêd¹ dobrze wykonywaæ swojej pracy, bo nigdy
nie bêd¹ uto¿samiaæ siê z O/ZWR i nigdy dobro O/ZWR nie bêdzie dla
nich wa¿ne.
By dalej ograniczaæ koszty wielu dyrektorów zmniejsza³o nak³ady na
remonty i zatrudnienie. Mimo realizacji zadañ produkcyjnych i ci¹g³ych nak³adów inwestycyjnych, O/ZWR doszed³ do kresu. Nie obejrzymy tego w TV KGHM i nie przeczytamy o tym w „Miedziaku”. Nie
dowiemy siê o tym z ¿adnych mediów. Hydrocyklony spadaj¹, posadzki s¹ tak nierówne, ¿e mo¿na skrêciæ nogê, pomosty obs³ugowe
s¹ przegni³e i gro¿¹ ciê¿kim wypadkiem.
Poprawê sytuacji mo¿e przynieœæ wy³¹cznie zwiêkszenie zatrudnienia
na stanowiskach robotniczych i przyrost nak³adów na odtworzenie
parku maszynowego. W wielu firmach zewnêtrzne utrzymanie ruchu
wraca pod w³asne skrzyd³a. Dlaczego? Bo jest to tañsze, wydajniejsze
i po prostu lepsze. Tego jednak Dyrektor i jego wierni poddani nie
chc¹ dostrzec. Zamiast tego wol¹ wierzyæ w TPM, który ma rozwi¹zaæ
wszystkie problemy.
By zrealizowaæ ideê TPM zosta³ zatrudniony G³ówny Specjalista ds.
TPM – teoretyk, nie maj¹cy doœwiadczenia w przemyœle ciê¿kim, realizuj¹cy szkolenia dla firm 20 osobowych, szara eminencja zachwytu
Dyrektora. Dziêki wiedzy i doœwiadczeniu tego Pana, TPM w O/ZWR
przybra³ formê malowania pasów na nierównych posadzkach (notabene po kilku miesi¹cach ju¿ ich nie widaæ), porz¹dkowania magazynków i malowania pomieszczeñ przez ludzi oderwanych od produkcji i utrzymania ruchu. Jak z tego osi¹gn¹æ redukcjê kosztów? Nie
da siê po prostu. I ¿adne zaklinanie rzeczywistoœci nie pomo¿e.
Pal licho, co ka¿¹ to siê robi. Ale to nie jest takie proste. Dlaczego?
Poniewa¿ dyktatorskie rz¹dy Dyrektora doprowadzi³y do ogólnego
strachu i nieracjonalnych decyzji. Jego niezadowolenie mo¿e byæ równoznaczne z przeniesieniem, degradacj¹ lub nawet zwolnieniem. W
O/ZWR nie ma miejsca na pora¿ki. Przera¿aj¹c¹ atmosferê potêguje
ci¹g³e donoszenie G³ównego Specjalisty ds. TPM do Naczelnego i
budowanie na tym swojej kariery i wizerunku. Grupy TPM snuj¹ siê
kombinuj¹c, by G³ówny Specjalista nie zrobi³ zbyt wielu zdjêæ. Tak
maj¹ równie¿ wygl¹daæ podstawy programu „kultura organizacyjna”
realizowanego równolegle do TPM.
Niestety, tak to ju¿ jest w systemach dyktatorskich, gdzie nieodpowiednia osoba dostanie zbyt du¿o w³adzy. Zazwyczaj w najbli¿szym
otoczeniu dyktatora znajduj¹ siê ludzie pozbawieni wszelkiej moralno-

œci. Tam nie ma miejsca na wspó³pracê. Jest tylko przera¿aj¹cy wyœcig, by przypodobaæ siê wodzowi i przy tym ugraæ coœ dla siebie,
mo¿e parê srebrników lub awans, a czasem po prostu zachowaæ
posadê.
Wspó³czujê wszystkim w O/ZWR. Wiara w TPM do niczego nie zaprowadzi. A rozczarowanie musi byæ i bêdzie ogromne. Szczególnie gdy
wierzy siê szarlatanom, szarym eminencjom i iluzjonistom, a nie doœwiadczonym i sprawdzonym pracownikom. Tak jest równie¿ kiedy
realizuje siê kilka du¿ych projektów bez ³adu, refleksji i po ³ebkach (bo
w nat³oku zadañ inaczej ju¿ siê nie da). Wspó³czujê, ale jednoczeœnie
cieszê siê, bo ka¿dy system totalitarny, ka¿dy ucisk i poni¿enie, ka¿de
zastraszenie i ka¿de szaleñstwo kiedyœ siê skoñczy. I wci¹¿ wierzê, ¿e
bêdzie to ju¿ nied³ugo.
Przeróbkarz

Komunikaty
Wy¿szy zysk, podwy¿ek nie bêdzie
Rada Nadzorcza KGHM zatwierdzi³a aktualizacjê bud¿etu na 2012 rok.
Zamiast 3,8 mld z³, jak planowano wczeœniej, zysk wyniesie 4,74 mld
z³. Na spotkaniu Zarz¹du ze Zwi¹zkami Zawodowymi prezes stwierdzi³, ¿e nie przewiduje ¿adnych dodatkowych podwy¿ek. Przyczyn
takiej decyzji nie zdradzi³, ale ju¿ wiadomo, ¿e nie chodzi³o o brak
œrodków finansowych.
—————
Klub Gazety Polskiej w Lubinie zaprasza
Klub Gazety Polskiej zaprasza na spotkanie z Andrzejem Melakiem 15
listopada o godz. 18:00 w Lubinie w koœciele pw. œw. Jana Bosko na
skrzy¿owaniu ulic Jana Paw³a II i Modrzewiowej. Andrzej Melak jest
polskim dzia³aczem spo³ecznym i samorz¹dowcem, publicyst¹, od
kwietnia 2010 roku prezesem Komitetu Katyñskiego – obj¹³ stanowisko po bracie Stefanie (zgin¹³ w katastrofie smoleñskiej).
—————
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w listopadzie
Po wrzeœniowych pracowniczych wyborach do Rady Nadzorczej, w
których za³oga wybra³a Józefa Czyczerskiego, Bogus³awa Szarka i
Leszka Hajdackiego. Na 21 listopada zwo³ane zosta³o Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego jedynym punktem obrad bêdzie powo³anie trzech osób wybranych przez pracowników.
Czy tym razem zostan¹ powo³ani?
—————
Trybuna³ Konstytucyjny przyzna³ racjê „Solidarnoœci”
Za œwiêto przypadaj¹ce w dzieñ wolny przys³uguje dodatkowy dzieñ
wolny od pracy. Trybuna³ Konstytucyjny przyzna³ racjê „Solidarnoœci”. Prawo do dnia wolnego powinno w równym stopniu przys³ugiwaæ wszystkim pracownikom. Przepis ró¿nicowa³ sytuacjê prawn¹
pracowników zatrudnionych u tego samego pracodawcy, czêsto na
tym samym stanowisku pracy, w granicach tych samych ustawowych maksymalnych norm czasu pracy oraz w ramach tego samego
systemu czasu pracy, ale objêtych ró¿nymi harmonogramami czasu
pracy. Ponadto przepis ten spowodowa³ skrócenie nomina³u czasu
pracy tym pracownikom, dla których to samo œwiêto przypada³o w
dniu pracy. Zgodnie ze stanowiskiem Zwi¹zku oznacza³o to naruszenie zasad równoœci wobec prawa i zakazu dyskryminacji w ¿yciu politycznym, spo³ecznym i gospodarczym.

Co dziesi¹ty Polak nie spoczywa w swoim grobie – twierdzi grabarz telewizyjnej politologii

Pod s³oñcem Tuskanii
Wojciech Reszczyñski pyta w wywiadzie dla wPolityce.pl: „Gdzie jest
wspó³czesny Wydzia³ Komitetu Centralnego ds. Propagandy?”. Jak
to gdzie? Wiadomo, ¿e przekazy dnia rozsy³a Pawe³ Olszewski, dla
którego skandal zwi¹zany z koniecznoœci¹ ekshumacji to przykry b³¹d.
Nad PR premiera czuwa Igor Ostachowicz i to od niego w du¿ej mierze zale¿y, co premier na jakie pytanie odpowie. Jeœli dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej chce zadaæ premierowi trudne pytanie, to do
szefa PAP dzwoni inny cz³onek nieformalnego wydzia³u do spraw propagandy – Tomasz Arabski, i pytanie nie pada. Janina Paradowska za
premierem pójdzie w ka¿de b³oto. Nie ma sprawy, w której przeciwni
decyzjom rz¹du i premiera byliby Waldemar Kuczyñski czy Tomasz
Wo³ek. Wiadomo, ¿e za obrzucanie ludzi ³ajnem odpowiedzialny by³
winiarz z Bi³goraja, wci¹¿ zblatowany z w³adz¹, i ¿e potem rolê idola

odmó¿d¿onych przej¹³ Niesio³owski, który chce, by rodziny ofiar Smoleñska p³aci³y za sprawdzenie, czy w grobie le¿y ich bliski...
Tu nie chodzi o empatiê, ale o to, co nas odró¿nia od wirusów czy
bakterii. S¹ w Polsce ludzie, którzy za nic maj¹ przyzwoitoœæ, a mo¿e
odwrotnie, to przyzwoitoœæ ka¿e ich mieæ za nic. Zatraceni w nienawiœci stanowi¹ dla m³odej demokracji zagro¿enie jeszcze wiêksze ni¿ Ÿle
zorganizowana, uciekaj¹ca od wszelkiej odpowiedzialnoœci, za to cynicznie handluj¹ca ludzkimi lêkami w³adza. A Tomasz Lis, pluszowy
chytrusek z pokoju zabaw premiera, dumny z ¿ony, gdy wyciê³a informacjê psuj¹c¹ platformersk¹ propagandê? A Rados³aw Markowski,
¿ywy przyk³ad patologii politologii, który przekonuje: „Pomy³ki siê zdarzaj¹. Patrz¹c na to, jak my profilujemy nasze drogi i jak ustawiamy
przy nich znaki, mam poczucie, ¿e 5–10 proc. naszych bliskich jest
gdzieœ indziej pochowanych”?
Na co licz¹ ci ludzie, gdy resztkami si³ próbuj¹ os³aniaæ skompromitowan¹ w³adzê? Drogi to nadal wstyd i ¿enada, edukacja – ba³agan od
przedszkola do postudenckiej biedy, media publiczne – na krawêdzi
bankructwa, szpitale – nawet dzieciêce nad przepaœci¹, stosunki miêdzynarodowe: raz za razem w twarz od Rosji i prywatna fucha dla
premiera od Niemiec w zamian za trzy ho³dy szefa dyplomacji, bezrobocie – roœnie, dzietnoœæ – spada, biurokracja – puchnie, ³upki – zero
postêpu, sport – zapaœæ, prawo – Amber Gold, bezpieczeñstwo –
katastrofy samolotów i poci¹gów, prezydent lataj¹cy do USA rejsowym samolotem. I tak dalej, a¿ po horyzontu kres. Pytam wiêc, co siê
tej w³adzy powiod³o? Orliki, na których sz³y przekrêty?
Uwa¿am Rze, Krzysztof Feusette

Spokój morderców (1/2)
Starszy mê¿czyzna zaczepiony na ulicy przez dziennikarza nie chce
rozmawiaæ o egzekucji szefa Kedywu AK, genera³a Augusta Emila Fieldorfa „Nila” - tej, któr¹ osobiœcie nadzorowa³. A przecie¿ bolszewicki
prokurator Witold Gatner doskonale pamiêta dzieñ 24 lutego 1953 r.,
gdy stoj¹c po po³udniu obok naczelnika wiêzienia, lekarza, stra¿nika i
kata, odczytywa³ „Nilowi” wyrok. Przes³uchiwany w 1992 r., zezna³:
„Czu³em, ¿e trzês¹ mi siê nogi - powiedzia³. - Skazany patrzy³ mi ca³y
czas w oczy. Sta³ wyprostowany. Nikt go nie podtrzymywa³. (...) Wówczas powiedzia³em: „Zarz¹dzam wykonanie wyroku”. Kat i jeden ze
stra¿ników zbli¿yli siê. Postawê skazanego okreœli³bym jako godn¹” doda³ Gatner, choæ jest ostatni¹ osob¹ maj¹c¹ prawo oceniaæ „Nila”.
Do niedawna Gatner by³ - jak podaje historyk Tadeusz P³u¿añski szefem zespo³u radców prawnych du¿ej firmy Agros, producenta d¿emów, soków i zup.
Wiemy, ¿e takich jak Gatner ¿y³o po 1989 r. wielu - nieos¹dzonych
zbrodniarzy: œledczych, prokuratorów i sêdziów, którzy w latach 40. i
50. wysy³ali na œmieræ ¿o³nierzy Polskiego Pañstwa Podziemnego,
równie¿ tych najs³ynniejszych: genera³a Augusta Emila Fieldorfa i rotmistrza Witolda Pileckiego.
Staruszkowie z krwi¹ na rêkach
¯aden z morderców Fieldorfa „Nila” nie poniós³ odpowiedzialnoœci
karnej. Do niedawna ¿y³ i mieszka³ w Warszawie œledczy Kazimierz
Górski, który przez pó³ roku przes³uchiwa³ aresztowanego Fieldorfa
„Nila”, a nastêpnie przygotowa³ akt oskar¿enia. Nigdy nie us³ysza³ zarzutów.
W grudniu 2005 r. zmar³a prokurator Alicja Graff. Z³o¿y³a swój podpis
pod pismem do naczelnika wiêzienia na Rakowieckiej z nakazem wykonania wyroku na „Nilu” z terminem 24 lutego 1953 roku.
Nadzorowa³a tak¿e sprawê aresztowanego przez bezpiekê przedwojennego pi³sudczyka, pu³kownika Wac³awa Kostka-Biernackiego, skazanego na œmieræ. Do¿y³a swoich dni w spokoju na warszawskim
Mokotowie.
Jej m¹¿, Kazimierz Graff, oskar¿a³ m.in. dowódcê Konspiracyjnego
Wojska Polskiego kapitana Stanis³awa Sojczyñskiego „Warszyca” rozstrzelanego 19 lutego 1947 roku oraz dwunastu ¿o³nierzy AK skazanych na œmieræ w ci¹gu trzydniowego procesu przez s¹d w Siedlcach. Ta zbrodnia pozosta³a bezkarna. Ostatecznie Graffa uda³o siê
oskar¿yæ w 2007 r. o b³¹d proceduralny: sprzeczne z prawem PRL
aresztowanie Stanis³awa Figurskiego, dzia³acza podziemia niepodle-

g³oœciowego, ale po roku Wojskowy S¹d Okrêgowy w Warszawie
umorzy³ postêpowanie ze wzglêdu na „brak znamion czynu zabronionego”. Decyzja zosta³a podtrzymana przez S¹d Najwy¿szy. Graff zmar³
w kwietniu tego roku.
Wyrok œmierci na genera³a Fieldorfa wyda³a sêdzia s¹du wojewódzkiego Maria Gurowska vel Górowska. Przedwojenna komunistka napisa³a w 1952 r., gdy rodzina „Nila” poprosi³a Bieruta o u³askawienie:
„Skazany Fieldorf na ³askê nie zas³uguje. (...) Zdaniem s¹du nie istnieje mo¿liwoœæ resocjalizacji skazanego”.
Kiedy na ni¹ przysz³a pora i stanê³a w grudniu 1997 r. przed s¹dem w
Warszawie, nadal twierdzi³a, ¿e Fieldorf zas³ugiwa³ na powieszenie,
insynuowa³a, ¿e jako komendant Kedywu podpisywa³ rozkazy mordowania bezbronnych ludzi. Pojawi³a siê na pierwszej rozprawie, kolejne wezwania ignorowa³a przez dziewiêæ miesiêcy, do œmierci w sierpniu 1998 roku.
Beniamin Wajsblech, wiceprokurator Generalnej Prokuratury PRL, po
agresji Sowietów na Polskê zosta³ prokuratorem bolszewickim we
Lwowie. Po wojnie oskar¿a³ w procesach politycznych, ¿¹da³ kary
œmierci m.in. dla „Nila”. Zwolniony z prokuratury po paŸdziernikowej
odwil¿y, pracowa³ jako radca prawny. Zmar³ przez nikogo nie niepokojony w 1991 roku.
„Grupê szpiegowsk¹” rotmistrza Witolda Pileckiego oskar¿a³ prokurator Czes³aw £apiñski, domagaj¹c siê kary œmierci dla „ochotnika do
Auschwitz”. Pilecki zosta³ stracony 25 maja 1948 r. w wiêzieniu mokotowskim w Warszawie, a £apiñski przeszed³ za rz¹dów Gomu³ki do
adwokatury. W 2004 r., gdy zeznawa³ jako oskar¿ony o mord s¹dowy, swoj¹ energiê skupi³ na atakowaniu IPN i ¿¹daniu likwidacji tej
instytucji. Nie do¿y³ wyroku. (…)
Druga czêœæ w kolejnym numerze Pryzmatu
Nasz Dziennik, Anna Zechenter
Autorka jest pracownikiem Oddzia³owego
Biura Edukacji Publicznej IPN w Krakowie

Platformiany Ob³êd
W ostatnio wyg³oszonym expose Donalda nawet jego zagorzali zwolennicy nie potrafili odnaleŸæ uœmiechu na twarzy premiera, ale te¿
choæby odrobiny optymizmu, ¿e w kraju zacznie dziaæ siê lepiej. Na
domiar z³ego, jakby dla podkreœlenia powagi sytuacji, kolejna wpadka
ze stadionem „narodowym” pokaza³a, ¿e na nieudaczników z platformy w ¿adnej dziedzinie ¿ycia liczyæ nie mo¿emy. Sporo osób, które tak
bardzo by³y zauroczone S³oñcem Peru, jego ekip¹ polityczn¹ i kolejnymi sk³adanymi obietnico-cudami, które mia³y nas olœniewaæ, spostrzegli, ¿e okaza³y siê one zwyk³ym ³garstwem, które kosztuje nas
coraz wiêcej. Sk³adaj¹cy te obietnice okaza³ siê zwyk³ym Jasiem Fasol¹ i wcale mi z tym nie do œmiechu.
Z przera¿eniem patrzê jak portfel coraz szybciej po wyp³acie œwieci
pustkami, a moje dzieci z obaw¹ patrz¹ na kolejne bankrutuj¹ce zak³ady pracy i powiêkszaj¹c¹ siê strefê bezrobocia. Pijarowcom Tuska i
Platformie Obywatelskiej jak dot¹d w miarê skutecznie udawa³o siê
odsuwaæ ró¿nego rodzaju problemy od siebie, za które przecie¿ zawsze odpowiada³ rz¹d. Mowa o s³u¿bie zdrowia, oœwiacie, kolei, drogach – teraz to wszystko zepchniêto na samorz¹dy. Z roku na rok PO
zapomina tylko o jednym, w œlad za coraz wiêkszymi zadaniami przypisywanymi samorz¹dom, dostaj¹ coraz mniej pieniêdzy. Zabieg socjotechniczny bardzo sprytny, dlaczego winê maj¹ ponosiæ Tusk i
jego ekipa, ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ zostali obarczeni prezydenci, burmistrzowie, wójtowie i starostowie. Nawet najlepszy kabareciarz nic
bardziej obciachowego by nie wymyœli³.
Tylko jak d³ugo jeszcze us³u¿ne media bêd¹ próbowa³y robiæ nam
przys³owiow¹ wodê z mózgu, gdy polska rzeczywistoœæ a¿ skrzeczy?
Có¿ z tego, ¿e sonda¿owe s³upki Platformy jeszcze jakoœ siê trzymaj¹.
Najgorsze jest to, ¿e za marnotrawstwo i g³upotê obecnej w³adzy p³acimy z naszych prywatnych pieniêdzy poprzez podwy¿kê kolejnych
podatków i likwidacjê ró¿nych ulg. By ten stan rzeczy zmieniæ, trzeba
zadbaæ by zawsze zosta³y spe³nione dwa elementy. Nie wystarczy ci¹gle narzekaæ, ale zawsze przy ka¿dych wyborach w nich uczestniczyæ
i oczywiœcie jeszcze m¹drze, odpowiedzialnie wybieraæ. Takie to proste, a my wci¹¿ mamy z tym ogromne problemy…
Zatroskany

