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Weso³ych Œwi¹t
i

Do Siego Roku!
Dlaczego jest œwiêto Bo¿ego Narodzenia?

Dlaczego jest œwiêto Bo¿ego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy siê w gwiazdê na niebie?
Dlaczego œpiewamy kolêdy?

Dlatego, ¿eby siê uczyæ mi³oœci do Pana Jezusa.
Dlatego, ¿eby podawaæ sobie rêce.
Dlatego, ¿eby siê uœmiechaæ do siebie.
Dlatego, ¿eby sobie przebaczaæ.

ks. Jan Twardowski

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
¿yczymy spokojnych, zdrowych
i radosnych chwil spêdzonych

w gronie rodzinnym. Dodatkowo spe³nienia
marzeñ, zdrowia, szczêœcia i realizacji podjêtych

postanowieñ noworocznych.

Sk³adamy ¿yczenia wszystkim pracownikom KGHM
i spó³ek z grupy kapita³owej

oraz emerytom i rencistom Polskiej Miedzi.

¯ycz¹:
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ”
Komisje Zak³adowe i Miêdzyzak³adowe NSZZ „Solidarnoœæ”

oraz Redakcja „Pryzmatu”



Prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów wpisa³ siê w k³am-
liw¹ retorykê o KGHM

Pozew za k³amstwa
Andrzej Nartowski 29 listopada w dzienniku „Rzeczpospolita” na-
pisa³ felieton pt. „Szlaban dla zwi¹zkowych baronów”. Felieton
dotyczy niepowo³ania przedstawicieli pracowników do rady nad-
zorczej KGHM. Zawarte w nim s¹ k³amliwe stwierdzenia usprawie-
dliwiaj¹ce taki stan rzeczy. Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Gór-
nictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” Józef Czyczerski, jeden z
niepowo³anych do rady nadzorczej, ju¿ zapowiedzia³, ¿e z³o¿y po-
zew do s¹du w tej sprawie.

Z felietonu Nartowskiego mo¿na wywnioskowaæ, ¿e zapis o reprezen-
tacji za³ogi w radach nadzorczych zosta³ wprowadzony równolegle z
ustaw¹ dotycz¹c¹ prywatyzacji, by ³atwiej by³o uzyskaæ przyzwolenie
spo³eczne szykowanych zmian. Prezes Polskiego Instytutu Dyrekto-
rów z niechêci¹ odnosi siê do takiego stanu rzeczy, mo¿na odnieœæ
wra¿enie, ¿e najlepiej by by³o, aby pracownicy nie mieli reprezentacji
w radach nadzorczych pañstwowych spó³ek. Szkoda, ¿e nie wspo-
mnia³, i¿ na Zachodzie uczestniczenie przedstawicieli za³ogi w radach
nadzorczych spó³ek, zarówno pañstwowych jak i prywatnych, jest
czymœ naturalnym. Polska pod rz¹dami Platformy Obywatelskiej zmie-
rza ku standardom wschodnim.

W dalszej czêœci autor felietonu napisa³, ¿e reprezentanci pracowni-
ków w radzie nadzorczej, którzy nie zostali powo³ani przez ministra
(m.in. Józef Czyczerski), nie gwarantuj¹ poszanowania interesu spó³-
ki i s¹ dla niej realnym zagro¿eniem. Dodatkowo, Nartowski wymienia
kilka powodów niepowo³ania przedstawicieli za³ogi do rady nadzor-
czej: „brak poszanowania poufnoœci obrad rady, stawianie interesu
pracowników ponad interes spó³ki, dobro akcjonariuszy i prawa ryn-
ku, a tak¿e awanturnicza postawa przywódców zwi¹zków podczas
demonstracji pracowniczej”. Za te bezpodstawne oskar¿enia zostanie
z³o¿ony pozew do s¹du.

Jeœli dyrektor ma wiedzê o ujawnianiu poufnych informacji przez by-
³ych cz³onków rady nadzorczej z ramienia za³ogi, to powinien podzie-
liæ siê swoj¹ wiedz¹ z prokuratur¹. W koñcu sprawa dotyczy okresu
sprzed pó³tora roku, a takich informacji nie mo¿na zatajaæ. Jednym z
argumentów przeciw jest rzekoma awanturnicza postawa podczas
demonstracji pracowniczej. Józef Czyczerski, podobnie jak pozostali
cz³onkowie rady nadzorczej VII kadencji, nie ma postawionych zarzu-
tów w tej sprawie. Nie ma ¿adnych dowodów œwiadcz¹cych o rzeko-
mej „awanturniczej postawie” i nie wiadomo sk¹d taki wniosek. Najwi-
doczniej pan Nartowski wypisuj¹c te s³owa czu³ siê równie bezkarnie
co obecna w³adza, która nie odpowiada za nic.

Doœæ komiczny jest zarzut przeciwko powo³aniu do rady nadzorczej,
bo Józef Czyczerski reprezentuje interesy pracowników. „Ustawa o
prywatyzacji i komercjalizacji przedsiêbiorstw daje tak¹ mo¿liwoœæ, ¿eby
pracownicy mieli swoich reprezentantów w radzie nadzorczej. Wiêc
czyje interesy maj¹ reprezentowaæ przedstawiciele pracowników? Prze-
cie¿ nie pana Nartowskiego. Po to rada nadzorcza sk³ada siê cz³on-
ków ró¿nych grup interesu, aby nie mo¿na by³o tej spó³ki do koñca
rozkraœæ. Mimo wszystko dziêkujê za komplement, bo to oznacza, ¿e
w³aœciwie wywi¹zywa³em siê z powierzonych mi obowi¹zków. Za to
dziêkujê, a tamte k³amstwa bêdzie musia³ po procesie pan Andrzej
Nartowski odwo³aæ. Zadbam o to, ¿eby ten pan, bezwolne narzêdzie
propagandy pana Donalda Tuska wiedzia³, ¿e za s³owa siê odpowiada
i nie wolno oskar¿aæ niewinnych ludzi w powa¿nej gazecie.” – powie-
dzia³ Józef Czyczerski. Pan Nartowski ws³awi³ siê te¿ tym, ¿e zasiada³ w
kapitule, która przyzna³a prezesowi KGHM nagrodê „Wizjoner 2012”.
W nagrodê za tak b³yskotliwe komentarze atakuj¹ce zwi¹zki zawodo-
we i wspieranie w³adzy, Platforma Obywatelska powinna awansowaæ
tego pana na stanowisko prezesa Polskiego Instytutu Prezesów. Jó-
zef Czyczerski skomentowa³ te¿ stosunek polityków do Polaków oraz
to jak szanuj¹ zdanie swoich wyborców: „Ja rozumiem, ¿e politycy
przyzwyczaili siê do tego, ¿e przed wyborami do parlamentu czy sa-
morz¹dów obiecuj¹ reprezentowaæ interesy swoich wyborców, a po-
tem jak ju¿ zostan¹ wybrani zrobi¹ swoje. Niech takim modelowym
przyk³adem bêdzie przeforsowanie przez parlament wieku emerytal-
nego do 67 lat wbrew opinii spo³ecznej. Nawet nie wyra¿ono zgody
na przeprowadzenie referendum. Widaæ wyraŸnie, i¿ politycy i propa-

gandowe tuby nie mog¹ sobie wyobraziæ, ¿e mo¿na szanowaæ swo-
ich wyborców”.

Kolejnym, tym razem ju¿ idiotycznym aspektem sprawy jest medialna
wypowiedŸ przedstawicielki ministerstwa skarbu pañstwa, która stwier-
dzi³a, ¿e kandydaci wybrani przez za³ogê do rady nadzorczej „Nie do-
stali absolutorium, a to jest wymóg ministerstwa, dlatego nie mog¹
zostaæ powo³ani do rady nadzorczej KGHM”. Albo ta pani nie wiedzia³a
co mówi, bo tylko powtarza³a wytyczne, albo k³ama³a w ¿ywe oczy.
Jak ministerstwo skarbu pañstwa mo¿e stawiaæ wymóg dostania
absolutorium skoro to samo ministerstwo na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy nie podjê³o uchwa³y w tej sprawie? Oznacza to, ¿e spra-
wa jest zawieszona w pró¿ni i winne temu jest ministerstwo skarbu
pañstwa, to samo, które wymaga udzielonego absolutorium do za-
siadania w radzie. Takie b³êdne ko³o. Gdyby podjêli uchwa³ê, to mu-
sieliby udzieliæ absolutorium, bo nie ma przes³anek ku temu, by zro-
biæ inaczej. Najgorsze w tym wszystkim jest to, ¿e media ³ykaj¹ ka¿d¹
informacjê przekazan¹ im przez w³adze i nawet nie trudz¹ siê wytykaæ
k³amstwa, dociekaæ prawdy…

Komitet Obrony Praw Pracowników apeluje do ministra,
by skoñczy³ z bezprawiem

Pisz¹ do ministra
Grupa kilkudziesiêciu przedstawicieli Komitetu Obrony Praw Pra-
cowników (KOPP), na czele z rzecznikiem komitetu Miros³awem
Drabczykiem, napisali do Ministra Skarbu Pañstwa Miko³aja Bu-
dzanowskiego list dotycz¹cy niepowo³ania przedstawicieli za³ogi
do rady nadzorczej KGHM VIII kadencji. G³ównym adresatem jest
Minister Skarbu Pañstwa, lecz zaadresowano go równie¿ do Pre-
zydenta Bronis³awa Komorowskiego, Rzecznik Praw Obywatelskich
Ireny Lipowicz, przewodnicz¹cych klubów parlamentarnych i me-
diów. Poni¿ej prezentujemy ca³¹ treœæ listu.

„My, ni¿ej podpisani przedstawiciele KOPP, zwracamy siê do Pana
jako Ministra Skarbu Pañstwa o wyjaœnienie dlaczego, ³ami¹c art.14,
pkt2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji
przedsiêbiorstw pañstwowych (,,2. Cz³onkowie rad nadzorczych o
których mowa w ust. 1, wybierani s¹ w wyborach bezpoœrednich,
tajnych, przy zachowaniu zasady powszechnoœci. Wynik wyborów
jest wi¹¿¹cy dla walnego zgromadzenia.”), nie powo³a³ Pan w dniu
21 listopada 2012r. wybranych przez za³ogê przedstawicieli do Rady
Nadzorczej KGHM Polska MiedŸ S.A.?

W dniach 11-12 maja 2011 r. odby³y siê, zgodnie z prawem, wybory
przedstawicieli za³ogi do rady nadzorczej VIII kadencji. Pretekstem
„medialnym” do niepowo³ania i naruszenia art.14 ustawy o komercja-
lizacji... by³a awantura sprowokowana przez zarz¹d podczas wys³u-
chania publicznego zorganizowanego przez zwi¹zki zawodowe i za-
rz¹d w dniu 05.05.2011 r.

W trakcie VII kadencji po powo³aniu na stanowisko prezesa Pana Her-
berta Wirtha rozpoczê³y siê dzia³ania maj¹ce na celu zdyskredytowa-
nie autentycznych przedstawicieli za³ogi, posiadaj¹cych wieloletni sta¿
w firmie oraz bogate doœwiadczenie w organie nadzorczym spó³ki w
przeciwieñstwie do reprezentantów Skarbu Pañstwa, którzy w krót-
kim czasie funkcjonowania nie mieli mo¿liwoœci g³êbiej zapoznaæ siê
ze specyfik¹ przemys³u miedziowego. Na taki stan rzeczy nie by³o
zgody „uk³adu” wykreowanego po dojœciu do w³adzy Platformy Oby-
watelskiej. Zarz¹d wynaj¹³ za pieni¹dze spó³ki wyspecjalizowane firmy
od czarnego piaru. Zadaniem tych firm by³o zdyskredytowanie przed-
stawicieli za³ogi w radzie i wytworzenie antyzwi¹zkowej atmosfery. Dzia-
³ania te okaza³y siê skuteczne na zewn¹trz firmy, lecz nie zmieni³y opi-
nii o przedstawicielach wiêkszoœci jej pracowników.

Zarz¹d wykorzysta³ zainscenizowan¹ przez siebie prowokacjê z 5 maja
2011r., czarny piar oraz niewiedzê ministra Grada podpuszczaj¹c go
do wydania decyzji o nie powo³aniu J. Czyczerskiego, L. Hajdackiego
i R. Kurka do rady nadzorczej za rzekom¹ organizacjê i udzia³ w tzw.
awanturze przed biurem zarz¹du.

Do dnia dzisiejszego przeciwko tym osobom policja ani prokuratu-
ra nie wszczê³y ¿adnego postêpowania, nie sporz¹dzono ¿adnego



aktu oskar¿enia nie toczy siê ¿adne postêpowanie s¹dowe doty-
cz¹ce w/w „awantury”. Jednak ten sam mechanizm postêpowa-
nia podsuniêto ministrowi Budzanowskiemu.

W dniu 28 czerwca 2012 r. podczas walnego zgromadzenia akcjona-
riuszy to samo wyimaginowane zdarzenie wykorzystano jako pre-
tekst do nieudzielania absolutorium wy¿ej wymienionym cz³onkom
RN za 6 miesiêcy 2011 roku. Powtórzono ten sam scenariusz oficjal-
nego milczenia, a medialnej sugestii, ¿e ma to zwi¹zek z wydarzeniem
z 5 maja 2011 r. przed biurem zarz¹du.

W procesie s¹dowym pe³nomocnik firmy nie u¿ywaj¹c tego argu-
mentu t³umaczy³, ¿e „akcjonariusze mog¹ podj¹æ ka¿d¹ decyzjê” –
nie bacz¹c na to, ¿e mamy do czynienia ze spó³k¹ notowan¹ w WIG
20 na gie³dzie warszawskiej, sugeruj¹c jednoczeœnie, ¿e akcjonariu-
szy na walnym zgromadzeniu by³o ponad 400 i trudno ustaliæ, którzy
i dlaczego tak g³osowali. Jest to oczywista próba mataczenia przy
jednoczesnym braku odwagi na wyartyku³owanie przed s¹dem tego
co sugeruje siê w nagonce medialnej. W procesach prowadzonych w
tych tematach w s¹dach gospodarczych prawnicy wysokop³atnych
kancelarii adwokackich nie podnosz¹ tych gazetowych argumentów,
lecz skupiaj¹ siê na wykorzystywaniu s³abych stron prawa, z którym
mamy do czynienia w tej materii. Czy nie jest to dla pana moment na
zastanowienie siê co jest grane?

A sprawa jest oczywista i jednoznaczna. Na wszystkich walnych zgro-
madzeniach istotnych w tej sprawie Skarb Pañstwa dysponowa³ 52-
53% kapita³u akcyjnego. W zwi¹zku z tym nic nie mog³o siê zdarzyæ
bez zgody Ministra Skarbu Pañstwa.

Z perspektywy czasu widaæ, ¿e opisane wy¿ej dzia³ania podjête przez
zarz¹d kierowany przez Herberta Wirtha mia³y okreœlony cel. W tym
czasie podjêto strategiczne decyzje dla KGHM Polska MiedŸ S.A.

Po pierwsze pozbyto siê udzia³ów w Polkomtelu, które mia³y pos³u¿yæ
jako zabezpieczenie funkcjonowania górnictwa miedziowego w Pol-
sce w przypadku dekoniunktury. Po drugie podjêto ryzykown¹ decy-
zjê o zainwestowaniu, poprzez „raje podatkowe” 10 mld PLN w Kana-
dzie. Obawiaj¹c siê ludzi, którym autentycznie zale¿y na tym, aby prze-
mys³ miedziowy siê rozwija³ i dostarcza³ przychody dla pracowników,
regionu i bud¿etu pañstwa, pod ich wymuszon¹ celowo nieobecnoœæ
podjêto decyzje, które bêd¹ brzemienne w skutkach i zawa¿¹ na funk-
cjonowaniu przemys³u miedziowego w Polsce.

W dniach 5-6 wrzeœnia 2012 r. odby³y siê wybory uzupe³niaj¹ce do
Rady Nadzorczej i okaza³o siê, ¿e mimo tego czarnego piaru za³oga
znów postawi³a na J. Czyczerskiego i L. Hajdackiego. I co zrobi³ mini-
ster? Po raz kolejny z³ama³ art.14 ustawy o komercjalizacji... Stosuj¹c
sprawdzon¹ metodê oficjalnie nie ujawnia siê motywów a medialnie
rozpowszechnia siê, ¿e ci przedstawiciele nie otrzymali skwitowania
za 2011 rok. Nie bacz¹c na to, ¿e Skarb Pañstwa posiada³ w tym
okresie 6 przedstawicieli a za³oga tylko 3 oraz ¿e decyzje Rady Nadzor-
czej podejmowane s¹ kolegialnie i ¿aden z przedstawicieli nie by³ de-
sygnowany do indywidualnych czynnoœci. W naszej ocenie jest to
ewidentna zemsta, wykorzystuj¹cych uk³ad polityczny cwaniaków,
którzy nawet nie maj¹ cywilnej odwagi aby stan¹æ oficjalnie i powie-
dzieæ jakimi siê kieruj¹ motywami. Wykorzystuj¹ niewiedzê ministra
do przykrycia swych „dyli”. Przestrzegamy Pana, ¿e buta i arogancja
w³adzy wczeœniej czy póŸniej obróci siê przeciwko obozowi politycz-
nemu, który Pan reprezentuje. Obawiamy siê tylko, ¿e podejmowane
decyzje s¹ nieodwracalne i brzemienne w skutkach dla miejsc pracy
w ca³ym regionie. Musi mieæ Pan œwiadomoœæ tego, ¿e jest Pan mani-
pulowany przez stworzony uk³ad. Jesteœmy przekonani, ¿e przemil-
czy Pan ten „list otwarty”, bo nie staæ Pana na to aby posiadan¹ wie-
dzê skonfrontowaæ z rzeczywistoœci¹. Musi mieæ Pan œwiadomoœæ,
¿e to na Pana i ca³y obóz polityczny, który Pan reprezentuje spadnie
odium tego co siê stanie z tym przemys³em.

Nie spodziewamy siê, ¿e Pan odpowie bo jest zasada przyjêta przez
ludzi, których wiedza w danej sprawie jest pobie¿na – wol¹ milczeæ i
udawaæ, ¿e nic siê nie sta³o. Moment refleksji spowodowa³by koniecz-
noœæ przyznania siê do tego, ¿e jest siê tylko marionetk¹ w rêkach
cwaniaków.

W pañstwie demokratycznym szanuje siê wybory innych i pozwala na
œcieranie siê pogl¹dów na poziomie rad nadzorczych po to, aby s³u-
¿y³o to rozwojowi spó³ki a nie koterii.”

Wózkowy dziadek mróz
Od pocz¹tku grudnia telewizyjne media mêtnego nurtu pokazuj¹ nam
jak to nas Polaków ogarn¹³ przedœwi¹teczny sza³ zakupowy. Przedsta-
wiaj¹ nam jak wygl¹damy statystycznie pod tym wzglêdem przy œred-
niej wydatków w Europie i w porównaniu do Stanów Zjednoczonych.
W oczach premiera Donalda i ministra finansów Wincenta dalej jeste-
œmy zielon¹ gospodarcz¹ wysp¹, w zwi¹zku z czym statystycznie za-
kupowo w wydatkach œwi¹tecznych nie wygl¹damy tragicznie. Jak
twierdz¹ Tuskowi spece od medialnego wizerunku, ponoæ w Polsce
pod ka¿dym wzglêdem nie jest tak Ÿle. Wed³ug ich oceny to nic, ¿e
ponad 2 mln m³odych ludzi wyjecha³o z kraju w poszukiwaniu pracy i
jeœli j¹ maj¹ to tam p³ac¹ wszystkie podatki i sk³adki emerytalne. Nie-
wa¿ne, ¿e 70% m³odych Polaków zamieszkuj¹cych swoj¹ ojczyznê
nie ma etatu. S¹ albo bezrobotni, albo zatrudnieni na umowie œmie-
ciowej.

Wed³ug oceny tych samych pseudofachowców od pijaru wszystko
zmierza w dobrym kierunku. Rzekomo to tylko drobnostka, ¿e w koñ-
cówce roku lawinowo padaj¹ zak³ady i ludzie trac¹ pracê, któ¿ z rz¹-
dz¹cych bêdzie siê przejmowa³, ¿e w przedziale wiekowym 18-35 lat
bezrobocie w niektórych regionach naszego kraju siêga 50%. Czy
ktoœ z obecnie rz¹dz¹cych tym siê przejmuje? Od piêciu lat zdaje siê to
byæ nieistotny temat dla Tuska i jego ekipy politycznej. Dla nich wa¿ne
s¹ s³upki sonda¿owe. Je¿eli w sonda¿ach jest trochê gorzej od cze-
gó¿ s¹ dy¿urni kameleoni polityczni, Niesio³owski pluj¹cy jadem i Pa-
likot, którego najwiêkszym dokonaniem jest zapalenie w Sejmie kadzi-
de³ka o zapachu marihuany. W odwodzie zawsze w pogotowiu czujny
przyczó³ek SLD z tow. L. Millerem. I tak w kó³ko tematy zastêpcze
odsuwaj¹ce nas od lepszej Polski w myœl starej, ale jak¿e ci¹gle aktu-
alnej piosenki „Ale to ju¿ by³o i nie wróci wiêcej”.

To nic, ¿e Donald z Wincentem kroj¹ nas po kieszeni 5 rok z rzêdu.
Wed³ug za³o¿eñ przysz³orocznego bud¿etu nie bêdzie lepiej, a wszyst-
kie znaki w Polsce i Europie wskazuj¹, ¿e mo¿e byæ tylko gorzej. Pola-
kom, pomimo jak¿e „wspania³omyœlnego” nic nierobi¹cego rz¹du,
kryzys ju¿ doskwiera. Ale premier to litoœciwy ch³op, pewnie nie zosta-
wi nas w biedzie, od czegó¿ s¹ media mêtnego nurtu? Przecie¿ wy-
starczy, ¿e w telewizji poka¿¹ jak to w Polsce jest dobrze i ju¿ wszyst-
kim uruchamia siê poczucie dobrobytu. Znów zobaczymy w roli dziad-
ka mroza Donalda Tuska w supermarkecie z prawie pustym wózkiem
i komentarzem, jak to biedaczysko za ostatnie swoje zaskórniaki do-
kona³ zakupów i jeszcze dzieli siê z potrzebuj¹cymi. Ktoœ mnie kiedyœ
spyta³, kto taki medialny kit w roli g³ównej z Donkiem kupuje? Odpo-
wiedzia³em, ¿e naiwni, a tych jeszcze w naszym kraju jak potwierdza
¿ycie nie brakuje. Z okazji nowego roku wszystkim co odwa¿niejsi i
m¹drzejsi ¿yczê zdrowia i czym prêdzej zwierajmy szeregi, bo ta ekipa
polityczna prowadzi nas do obiecanego cudu, a zamiast niego zaczy-
na byæ widoczne widmo bankructwa. Jak tak dalej pójdzie, to podob-
nie jak Moj¿esz ze swoim ludem ucieka³ z Egiptu przez Morze Czerwo-
ne, tak samo my bêdziemy pielgrzymowaæ, tyle ¿e przez Ba³tyk do
Irlandii i Wielkiej Brytanii.

Troskliwy

Medalomaniak
Przys³owia s¹ m¹droœci¹ narodu, a jedno z nich mówi, ¿e: „Jak Pan
Bóg chce kogoœ pokaraæ to mu rozum odbiera”. Inni dodaj¹, ¿e pod
warunkiem jeœli ten ktoœ go posiada. Jakie¿ by³o zdziwienie wszyst-
kich uczestników karczmy piwnej ZG „Lubin” jak w otoczeniu zapro-
szonych goœci na salê wszed³ Jareczek, „musk” Zwi¹zku Do³owych
kopalni „Lubin”, który w ocenie uczestnicz¹cych w karczmie mia³ chyba
za zadanie pe³niæ rolê cyrkowego klauna, co ma zabawiaæ swoj¹ osob¹
publikê. Ci którzy znaj¹ tê personê wiedz¹, ¿e tak¹ rolê spe³nia prawie
na co dzieñ. Jak ¿yczliwie donosz¹ jego przyboczni rycerze, biedaczy-
sko wyczynia ró¿ne cuda. Ponoæ stara siê rywalizowaæ z premierem,
który z nich mniej zrobi w czasie swojej kadencji. Ju¿ dawno by³o
wiadomo, ¿e ma ograniczony szacunek dla siebie i swoich cz³onków
zwi¹zku, ale od jakiegoœ czasu daje dowody swoim zachowaniem, ¿e
brak mu szacunku do górniczego munduru.

I do tego ten sza³ na mundurze, ró¿nego rodzaju odznaczenia i jakieœ
medale. Szkopu³ w tym, ¿e oficjalnie w jego dokumentacji pracowni-
czej na ten temat jest tabula rasa. Ile¿ to biedaczysko musia³ wydaæ,
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Czystka w „Uwa¿am Rze”.
Do zobaczenia „W Sieci”

Zaczê³o siê od zwolnienia z dziennika „Rzeczpospolita” redaktora
Cezarego Gmyza i redaktora naczelnego Tomasza Wróblewskie-
go. Przyczyn¹ ca³ego zamieszania by³ artyku³ dotycz¹cy wykrycia
we wraku tupolewa œladów trotylu. Prokuratura zdementowa³a tê
informacjê. Z czasem jednak okaza³o siê, ¿e to prawda, a prokura-
tura manipulowa³a informacjami. Jednak¿e wydawca nie uzna³ za
konieczne przywrócenia dziennikarzy do pracy. Grzegorz Hajdaro-
wicz jest wydawc¹ „Rzeczpospolitej” i tygodnika „Uwa¿am Rze”.
Po zwolnieniu Gmyza z „Rzeczpospolitej”, redaktor naczelny „Uwa-
¿am Rze” Pawe³ Lisicki nie widzia³ powodu, by zakoñczyæ wspó³-
pracy z Gmyzem równie¿ w tygodniku. To rzekomo by³a jedna z
przyczyn zwolnienia go z funkcji redaktora naczelnego. Inn¹ by³o
krytykowanie Hajdarowicza przez Lisickiego za to, ¿e wywiera pre-
sjê na dziennikarzy ³ami¹c dobre obyczaje dziennikarskie. „Uwa-
¿am Rze” sk³ada³ siê z redaktorów, którzy okreœlali siê mianem
niepokornych. Za Lisickim zwolni³o siê wiêkszoœæ dziennikarzy.
Czêœæ z nich zaczê³a pisaæ w nowym czasopiœmie pt. „W Sieci”.

Byli autorzy i twórcy „Uwa¿am Rze” wystosowali oœwiadczenie, które
krótko wyjaœnia ich decyzjê. „My, twórcy i autorzy tygodnika «Uwa-
¿am Rze», po odwo³aniu redaktora, Paw³a Lisickiego, nie widzimy
dalszych mo¿liwoœci wspó³pracy z tym pismem. Nie bierzemy odpo-
wiedzialnoœci za cokolwiek, co pojawiaæ siê bêdzie pod jego szyldem.
Dziêkujemy naszym czytelnikom za zainteresowanie i liczymy, ¿e bê-
dziemy mogli spotkaæ siê znowu ju¿ pod innym tytu³em.” – mo¿na
przeczytaæ w oœwiadczeniu, pod którym podpisa³o siê prawie 30 dzien-
nikarzy i publicystów.

Pawe³ Lisicki wyjaœnia polityczny kontekst ca³ej sprawy. „Po artykule o
trotylu wydawca znalaz³ siê pod bardzo siln¹ presj¹ polityczn¹ ze stro-
ny PO i rz¹du. Celem by³o zniszczenie najwiêkszego krytycznego wo-
bec w³adzy tygodnika. Wiele mówi informacja o nocnym spotkaniu
wydawcy tygodnika Grzegorza Hajdarowicza z rzecznikiem rz¹du Paw-
³em Grasiem przed publikacj¹ artyku³u” – mówi by³y redaktor naczel-
ny tygodnika „Uwa¿am Rze” Pawe³ Lisicki.

Donald Tusk rz¹dzi
Polsk¹ ju¿ piêæ lat

Minê³o jak z bicza strzeli³. 5 lat cudów i wprowadzania najwy¿szych
standardów za nami. Wszystkim ¿yje siê lepiej, a najlepiej przyjacio-
³om i znajomym królika z powodu wypaczeñ rz¹dowego programu
„Rodzina na swoim”. Okaza³o siê, ¿e cz³onkom rz¹du chodzi³o o ich
rodziny. I dlatego w spó³kach Skarbu Pañstwa mamy kilkuset cz³on-
ków rodzin i przyjació³ cz³onków rz¹du. Do tego standardy ¿ycia pu-
blicznego zmieni³y siê zasadniczo. Nawet Miller nie umia³ afer zamia-
taæ pod dywan z tak¹ bezczelnoœci¹. I tak PO koœciach rozesz³y siê
afera hazardowa i b¹kowa.

W ostatniej piêciolatce mieliœmy te¿ kreatywn¹ ksiêgowoœæ Rostow-
skiego, dziesi¹tki obietnic bez pokrycia i autostrady ustawowo prze-
jezdne. W³adza zrezygnowa³a z robienia polityki na rzecz budowania
stadionów. I tak wybudowa³a, ¿e mucha nie siada. Ma³o brakowa³o, a
Mucha by wylecia³a. Mieliœmy te¿ podniesienie wieku emerytalnego i
podatków, zaciek³¹ walkê o ACTA i wycofanie siê z niej rakiem. W
stosunku do pañstwa policyjnego Kaczyñskiego wzros³a liczba pod-
s³uchów. S³u¿by zamiast o szóstej rano wchodz¹ do ludzi o 22. Naj-
chêtniej do matek z dzieæmi. Prawdziwi z³odzieje mog¹ liczyæ na ³agod-
noœæ pañstwa, szczególnie sêdziów i urzêdników skarbowych. By³y
liczne ofensywy legislacyjne i wojny Tuska np. z kibolami, dopalacza-
mi, kierowcami, pedofilami. Rz¹d zda³ te¿ egzamin w Smoleñsku, choæ
nie wiadomo dok³adnie, na czym to zadanie polega³o, bo okaza³o siê,
¿e niektóre ofiary nawet nie spoczywaj¹ we w³asnych grobach. Od
piêciu lat trwa te¿ wojna Tuska z Kaczyñskim. Dziêki niej premier mo¿e
trwaæ.

W Sieci (nr 1), Dorota £osiewicz

Nie zgadzajcie siê, by Wasze dzieci zmuszano do ogl¹-
dania „Pok³osia”

Apel do rodziców
Obóz PO bije rekordy hipokryzji. W Œwiêto Niepodleg³oœci owijaj¹ siê
bia³o-czerwon¹ flag¹ i najg³oœniej (bo przez wszystkie media) krzycz¹
„Polska! Polska!”, by kilka dni póŸniej budowaæ program szkolny ca³-
kowicie sprzeczny z umi³owaniem ojczyzny. Taki program, który spra-
wi, ¿e ze szkó³ wyjd¹ ludzie nape³nieni wstrêtem do idei polskoœci…

Has³o walki z „sienkiewiczowsk¹” wizj¹ historii jest zwyczajnie k³amli-
we. Kto zna Sienkiewicza z lektury, a nie z karykatury, ten wie, jak
boleœnie prawdziwie opisywa³ polskie wady narodowe, k³ótliwoœæ,
zapalczywoœæ, wielokrotnie zaprzañstwo i zdradê. Ale nasi przodko-
wie czuli, tak jak i my czujemy, ¿e opisywa³ to wszystko, tak¿e wielkie
upadki, z mi³oœci¹ do Polaków, z bólem cz³owieka z tej wspólnoty
wyrastaj¹cego. To ten rodzaj bólu, który i dziœ wielu czuje, gdy patrzy
na mapê z zaznaczonymi granicami rozbiorowymi.

W „Pok³osiu” mamy tymczasem wyraŸn¹ satysfakcjê z rzekomego
(bo wymyœlonego) upadku polskiej wspólnoty. Mamy niechêæ, a mo¿e
nawet nienawiœæ i pogardê. Zmuszanie uczniów, by ogl¹dali dzie³o tak
jawnie propagandowe i tak wyraŸnie sprzeczne zarówno z prawd¹
historyczn¹, jak i dba³oœci¹ o patriotyczne wychowanie m³odzie¿y jest
praktyk¹ stosowan¹ dot¹d wy³¹cznie przez w³adze totalitarne.

Dlatego apelujemy do rodziców: protestujcie, nie zgadzajcie siê! Wy-
pytujcie nauczycieli, czy i ich zmusza siê do promowania „Pok³osia”
(wspó³finansowanego przez Rosjê!), czy i oni dostali polecenia w tej
sprawie. Jeœli tak – organizujcie sprzeciw, wci¹gajcie innych rodziców
i t³umaczcie m³odzie¿y, dlaczego nie chcecie, by nasi¹ka³a tak prymi-
tywnym, niechêtnym Polsce przes³aniem. Informujcie nasz¹ redakcjê
o sytuacjach trudnych, wymagaj¹cych medialnego wsparcia. Bêdzie-
my reagowali. Tak¿e u Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw
Dziecka. Rodzice maj¹ prawo wychowywaæ dzieci w zgodzie ze swo-
imi przekonaniami. Gwarantuje to zarówno konstytucja, jak i stosow-
ne ustawy.

Samo pojawienie siê oporu ma kolosalne znaczenie, pozwala uchro-
niæ w³adzê rodzicielsk¹ przed agresywn¹ propagand¹ – dziœ niszcz¹c¹
pozytywny obraz Polski w oczach m³odych ludzi, jutro narzucaj¹c¹
obyczajowy i moralny nihilizm. Nawet skromny sprzeciw, choæby jed-
nej osoby, ma sens. Szko³y czêsto szukaj¹ pretekstu, by wycofaæ siê
z tego typu hucpy. Protestuj¹c, dajecie dyrektorom i nauczycielom
szansê na oparcie siê w³adzy. Dostarczajcie argumentów, których oni
równie¿ potrzebuj¹, bo przecie¿ zale¿¹ od w³adzy.

W Sieci (nr 1), Jacek Karnowski

¿eby tak siê przyozdobiæ. Tylko nie wiadomo za czyje pieni¹dze robi³
zakupy na Allegro, mam nadziejê, ¿e w³asne. Jeszcze trochê to bêdzie
tych b³yskotek mia³ wiêcej ni¿ towarzysz Bre¿niew. Mia³ szansê swój
zbiór powiêkszyæ o dodatkowe odznaczenia, wrêczone mia³y mu byæ
w³aœnie na zak³adowej karczmie piwnej. Sta³o siê to w momencie, gdy
wywo³a³ go Prezes, a ten akurat do Prezydium wyszed³ na moment,
jak podpowiadaj¹ spostrzegawczy uczestnicy – posprz¹taæ toalety,
bo ponoæ to wychodzi mu najlepiej. Wspó³czujê cz³onkom zwi¹zku
takiego cyrkowca, ale nikt ich tam przecie¿ na si³ê nie trzyma, szkoda
tylko splamionego munduru górniczego.

Uczestnik karczmy


