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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Zarz¹d zrzuca ciê¿ar
podatku na pracowników?
W³adze spó³ki opublikowa³y informacjê, w której zawarto sformu³owanie mówi¹ce o tym, ¿e ca³a nagroda za 2013 r. wyniesie 20%
rocznego wynagrodzenia. Zgodnie z podpisanym przez obie strony aneksem do Za³¹cznika nr 11 Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego
Pracy KGHM Polska Mied i zawartym porozumieniem dotycz¹cym
rekompensaty dla pracowników za utracone wynagrodzenia z 2013
r. wskanik powinien byæ wy¿szy. Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej
Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ zwróci³ siê w tej sprawie
do prezesa Herberta Wirtha o przekazanie pisemnej informacji zawieraj¹cej kwoty wyp³aconych dwóch zaliczek oraz wyp³aty nagrody z zysku po odbyciu Walnych Zgromadzeñ Akcjonariuszy za 2012
r. i 2013 r. Po raz kolejny wszystko wskazuje na to, ¿e to celowe
dzia³anie Zarz¹du skierowane na przerzucenie ciê¿aru podatku od
miedzi i srebra na barki pracowników.

¿enia spó³ki, m.in. poprzez wywieranie presji na w³adzach spó³ki i
rz¹d ws. podatku od miedzi i srebra oraz ci¹gniêcie z pracowników
odpowiedzialnoci za wprowadzony przez Platformê haracz. Dodatkowo przewodnicz¹cy Józef Czyczerski i Bogus³aw Szarek bêd¹ mogli
przyjrzeæ siê szczegó³om podjêtych decyzji nadzoru i zarz¹du z ostatnich trzech lat, które zdaniem Solidarnoci zagra¿aj¹ KGHM Polskiej
Miedzi.
Cieszê siê, ¿e minister skarbu wróci³ po latach do przestrzegania
przepisów. S¹d jednak wyranie wskaza³, ¿e to, co minister robi³
przez te trzy lata, by³o dzia³aniem na szkodê spó³ki. Mam nadziejê, ¿e
teraz bêdziemy mogli przyjrzeæ siê ca³ej sytuacji, jaka mia³a miejsce
w spó³ce. W mojej ocenie niektóre decyzje podejmowane przez w³adze koncernu fundamentalnie zagra¿aj¹ przemys³owi miedziowemu
w Polsce  stwierdzi³ Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski.

Sprawiedliwoæ
spóniona o trzy lata

Dywidenda po myli rz¹du
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Mied S.A. dokona³o
te¿ podzia³u zysku spó³ki za 2013 rok obrotowy przeznaczaj¹c na
dywidendê dla akcjonariuszy 1 mld z³, co stanowi 5 z³ na jedn¹
akcjê. W wyniku zachwianej p³ynnoci finansowej pierwsza rata
wyp³aty zysku w kwocie 2,50 z³ za akcjê wp³ynie na konta akcjonariuszy 18 sierpnia 2014 r., a druga transza takiej samej wielkoci 18
listopada br. Wbrew temu co mo¿na us³yszeæ w mediach nie by³o
zaskoczeniem, ¿e przedstawiciel Ministerstwa Skarbu Pañstwa, udzia³owca z decyduj¹cym g³osem na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, przysta³ na propozycjê Zarz¹du KGHM przeznaczenia 1 mld z³
zysku netto (z 3 mld 58 mln z³) na dywidendê. Zarz¹d proponuj¹c
przeznaczenie 33% zysku do podzia³u dla akcjonariuszy w rzeczywistoci przedstawi³ za³o¿enia rz¹du, który oprócz wspomnianego 1
mld z³ zabierze dodatkowe 2 mld z³ z tytu³u podatku od wydobycia
niektórych kopalin (miedzi i srebra). Spe³ni³ siê scenariusz, o którym
pisalimy wczeniej.

Po trzech latach Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
KGHM powo³a³o pe³ny trzyosobowy sk³ad przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej. Wczeniej do nadzoru nie dopuszczono reprezentacji za³ogi. Dopiero w drugiej po³owie VIII
kadencji Rady Nadzorczej (lata 2011-2014), która w³anie siê
zakoñczy³a, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powo³a³o jednego z trzech przedstawicieli pracowników do nadzoru spó³ki 
Przewodnicz¹cego Bogus³awa Szarka z Solidarnoci. W dniu 23
czerwca 2014 r. akcjonariusze, z decyduj¹cym g³osem Skarbu
Pañstwa, w koñcu powo³ali do Rady Nadzorczej wszystkich trzech
przedstawicieli za³ogi: Józefa Czyczerskiego, Leszka Hajdackiego i Bogus³awa Szarka.

Bior¹c pod uwagê zachwian¹ p³ynnoæ finansow¹ KGHM i po raz
kolejny zad³u¿anie Polskiej Miedzi, tak naprawdê Zarz¹d rekomenduj¹c trzeci¹ czêæ zysku na dywidendê nie reprezentowa³ interesów spó³ki, lecz swoich mocodawców. Jest okres kampanii wyborczych i w mediach o wiele lepiej brzmi has³o Rz¹d zgadza siê z
propozycj¹ Zarz¹du KGHM  spó³ka mo¿e inwestowaæ ni¿ Rz¹d po
raz kolejny drenuje i zad³u¿a Polsk¹ Mied. W ten sposób prezes
Herbert Wirth ma w planach zaci¹gniêcie kolejnego kredytu  tym
razem na ok. 7,5 mld z³. Po tak bezczelnym wypompowaniu pieniêdzy z KGHM Zarz¹d winien nie doæ, ¿e zaproponowaæ 0 z³ na dywidendê, to w dodatku publicznie powinien domagaæ siê likwidacji
horrendalnego podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Józef Czyczerski i Bogus³aw Szarek powo³ani do Rady
Nadzorczej KGHM IX kadencji

Ministerstwo Skarbu Pañstwa by³o zmuszone do powo³ania Józefa
Czyczerskiego w sk³ad Rady Nadzorczej, poniewa¿ 12 maja S¹d Apelacyjny we Wroc³awiu za bezprawn¹ uzna³ praktykê rz¹du w postaci
blokowania zasiadania reprezentacji za³ogi KGHM w Radzie Nadzorczej. W latach 2011-2012 zapad³y kluczowe decyzje dotycz¹ce przysz³oci Polskiej Miedzi. Po pierwsze, sprzedano aktywa telekomunikacyjne (Polkomtel i Dialog). Po drugie, zakupiono poprzez raje podatkowe kanadyjsk¹ spó³kê Quadra FNX za 10 mld z³. Po trzecie,
wprowadzono podatek od miedzi i srebra. Te trzy kwestie odcisnê³y
piêtno na Polskiej Miedzi. Trzy lata walki o elementarn¹ sprawiedliwoæ mog¹ sprawiaæ wra¿enie pyrrusowego zwyciêstwa, jednak¿e
zaniechanie jakichkolwiek dzia³añ jeszcze bardziej rozzuchwali³oby
bohaterów s³ynnych tam i ich kolesi z PO. Obecnoæ przedstawicieli Solidarnoci w Radzie Nadzorczej IX kadencji oznacza starania
i walkê w celu naprawienia wyrz¹dzonych szkód, d¹¿enia do odd³u-

Wybory w Solidarnoci
Delegaci Solidarnoci wybrali w³adze Zarz¹du Regionu Zag³êbie Miedziowe oraz Sekretariatu Górnictwa i Energetyki, które
pokieruj¹ strukturami w latach 2014-2018. W Katowicach dokonano wyboru w³adz Sekretariatu Górnictwa i Energetyki. W dniu 25
czerwca na VII Kongresie SGiE NSZZ Solidarnoæ mia³o miejsce
sprawozdawczo-wyborcze zebranie delegatów. Na przewodnicz¹cego zosta³ wybrany Kazimierz Grajcarek. Do w³adz Sekretariatu powo³ano tak¿e naszych przedstawicieli. Na wiceprzewodnicz¹cego wybrano Józefa Czyczerskiego, a Bogus³aw Szarek ponownie zosta³
Skarbnikiem.

W dniu 27 czerwca uczestnicy Walnego Zebrania Delegatów Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ Solidarnoæ na szefa Zarz¹du Regionu wybrali dotychczasowego przewodnicz¹cego Bogdana Or³owskiego. Popar³o go a¿ 98 z 99 delegatów. Rezultat przyj¹³ z
ogromn¹ satysfakcj¹, ale i pokor¹, która zobowi¹zuje go do podjêcia jeszcze ciê¿szej pracy dla Zwi¹zku w obecnej kadencji. W sk³ad
20-osobowego Zarz¹du Regionu weszli: W³odzimierz Broda, Marek
Budziak, Józef Czyczerski, Jacek Dziuba, Adam Januchta, Rafa³ Klaudel, Ewa Kosiorowska, Jacek Krawczun, Mieczys³aw Krzywy, Andrzej
Kucharski, Ryszard Lis, Iwona Majsner, Krystyna Marcinowska,
Wojciech Obremski, Ireneusz Pasis, Jacek Pobihuszka, Franciszek
Poszelu¿ny, Jaros³aw Ratka, Piotr Wegner i Tomasz Wiecheæ. Wybrano równie¿ reprezentacjê na Krajowy Zjazd Delegatów w sk³adzie: W³odzimierz Broda, Józef Czyczerski, Jacek Dziuba, Bogdan
Kieleczawa, Bogdan Nuciñski, Ireneusz Pasis i Piotr Wegner. Na zebraniu podjêto równie¿ uchwa³y i zajêto stanowiska, m.in. w sprawie wprowadzenia przez rz¹d szkodliwego podatku od miedzi i srebra co skutkuje skróceniem czasu eksploatacji z³ó¿ polskiej miedzi i
zad³u¿aniem spó³ki.

Nowe zarz¹dzenie dyrektora O/ZG Rudna narazi pracowników na niepotrzebne niebezpieczeñstwo

Trzy gwodzie
do trumny BHP
Zmiany wprowadzane przez dyrekcjê oddzia³u ZG Rudna maj¹
jeden wspólny mianownik  zejcie na dalszy plan bezpieczeñstwa i higieny pracy. Najpierw, przy aprobacie wszystkich zwi¹zków zawodowych poza Solidarnoci¹, wprowadzono niekorzystne dla pracowników zmiany w regulaminie premiowania, który zamiast premiowaæ wydajn¹ i bezpieczn¹ pracê, sta³ siê przyczynkiem do naginania lub nieprzestrzegania zasad i przepisów w celu
otrzymania trudno osi¹galnej premii. Pracownicy w obawie przed
karami nie zg³aszaj¹ wypadków przy pracy, a przedstawiane przez
pracodawcê statystyki mówi¹ce o malej¹cej iloci wypadków s¹
oderwane od rzeczywistoci. Do tego dochodz¹ zapisy regulaminu dyskryminuj¹ce pracowników z oddzia³ów eksploatacyjnych.
Drug¹ kwesti¹ s¹ ostatnie zmiany w zasadach wyboru spo³ecznych inspektorów pracy. SIP w dotychczasowym kszta³cie dzia³a
w sposób w³aciwy skutecznie realizuj¹c powierzone zadania i reaguj¹c na wszelkie zg³aszane przez pracowników nieprawid³owoci. Nowy regulamin wyborów SIP zaproponowany przez czêæ
zwi¹zków zawodowych  najwyraniej dzia³aj¹cych na rzecz pracodawcy zamiast pracowników  psuje sprawnie funkcjonuj¹cy
mechanizm. Wiele punktów nie jest doprecyzowanych co pozostawia pracodawcy pe³n¹ dowolnoæ interpretacji i wykonywania
zapisów regulaminu.
Ostatni¹ kwesti¹ jest najnowszy plan dyrektora Miros³awa Laskowskiego wprowadzenia szczegó³owych norm i zasad wydawania
rodków ochrony indywidualnej, odzie¿y i obuwia roboczego.
Równo rok temu ju¿ by³y próby przeforsowania zmian w tej sprawie, które odsunê³yby zwi¹zki zawodowe wraz ze spo³eczn¹ inspekcj¹ pracy od mo¿liwoci opiniowania i negocjacji wszelkich
norm i okresów u¿ywalnoci rodków ochrony indywidualnej. W
ci¹gu roku nic siê nie zmieni³o i Solidarnoæ nie widzi potrzeby
modyfikacji obecnie obowi¹zuj¹cej Procedury gospodarowania
rodkami ochrony indywidualnej, odzie¿¹ i obuwiem roboczym.
Dokument jest bardzo precyzyjnie sformu³owany w kwestii wymagañ, zasad stosowania, testowania, wycofywania i dystrybucji rodków ochrony indywidualnej. Dodatkowo jest elementem wspó³udzia³u przedstawicieli pracowników w Zak³adowym Systemie Zarz¹dzania Bezpieczeñstwem Pracy.
W proponowanym przez dyrektora projekcie nie ma nawet procedur dotycz¹cych trybu i zasad obowi¹zuj¹cych w zakresie doboru
i wycofania stosowanych rodków. Dotychczasowe dzia³ania ca³ej firmy maj¹ce na celu uwiadamianie pracowników w kwestiach
bezpieczeñstwa s¹ sprzeczne z planami dyrekcji odsuniêcia przedstawicieli pracowników od wp³ywu na bezpieczeñstwo i higienê
pracy. Nie mo¿na zapomnieæ, ¿e KGHM prowadzi równie¿ akcjê
informacyjn¹, w której cz³owiek jest najwa¿niejszy, a zak³ad pracy
stawia na jego bezpieczeñstwo i rozwój. Wygl¹da na to, ¿e nie w

oddziale ZG Rudna.
Pracodawca chce, ¿eby zwi¹zki zawodowe we wspólnym pimie
ustosunkowa³y siê do nowego projektu. Czy ponownie czêæ zwi¹zków pójdzie na rêkê dyrekcji i zgodzi siê na niekorzystne zmiany
dla pracowników? Czy pracodawca znowu z³amie prawo i wprowadzi zmiany bez zgody Solidarnoci? Po przypadkach regulaminu premiowania i regulaminu wyborów spo³ecznej inspekcji pracy
by³by to ju¿ trzeci gwód do trumny BHP w Zak³adach Górniczych
Rudna.
Wybory SIP
W dniu 30 czerwca 2014 r., zgodnie z terminarzem, odby³y siê
wybory Zak³adowego Spo³ecznego Inspektora Pracy na kolejn¹
czteroletnia kadencjê i okaza³o siê, ¿e manipulacje i mataczenie
inspiratorów zmian w Regulaminie Wyborów SIP, zaakceptowanym przez Dyrektora Oddzia³u, nie przynios³y planowanego efektu. Ca³y misterny plan okaza³ siê totaln¹ kompromitacj¹ autorów
tych dzia³añ i wystawionego konkurenta na funkcjê Zak³adowego
Spo³ecznego Inspektora Pracy. Po przeliczeniu g³osów oddanych
przez brygadowych Spo³ecznych Inspektorów Pracy obecnych na
zebraniu, Wies³awa Michalskiego popar³o 140 osób, a jego konkurent Krzysztof Muszyñski uzyska³ 36 g³osów. wiadczy to tylko
o stosunku do tego ca³ego cyrku zwi¹zanego z psuciem regulaminu oraz zrozumieniu przez pracowników i ich przedstawicieli istotnej roli jak¹ ma pe³niæ na kopalni Spo³eczna Inspekcji Pracy.

Sponsoring
Oto jaka rzeka szmalu p³ynie do znajomych królika, czyli za co
KGHM zap³aci³ blisko milion z³otych? Uwaga wszyscy ciê¿ko pracuj¹cy górnicy, przeróbkarze i hutnicy, mamy dla Was informacjê
pokazuj¹c¹ jak pieni¹dze z KGHM-u wydawane s¹ na przyjemne
zabawy. Zapisy umowy jaka zosta³a zawarta pomiêdzy KGHM Polska Mied a Media Point Group - wydawc¹ Wprost. Swoista preambu³a do umowy okrela³a, i¿ obie strony po g³êbokim namyle
dosz³y do wniosku, ¿e Media Point Group na podstawie odrêbnej
umowy z Agencj¹ Wydawniczo  Reklamow¹ Wprost Sp. z o.o. jest
organizatorem gali Nagrody Kisiela oraz posiada licencjê do korzystania z autorskich praw maj¹tkowych do nazwy Nagrody Kisiela
wraz z prawem udzielania dalszych licencji, a przyznawanie Nagród Kisiela jest donios³ym wydarzeniem kulturalnym w Polsce
oraz nagrody te s¹ wrêczane od 1990 r. pod patronatem tygodnika
Wprost. Nagroda Kisiela przyznawana jest w trzech kategoriach:
polityk, publicysta i przedsiêbiorca. Wyró¿niane s¹ osoby, które w
mijaj¹cym roku osi¹gnê³y szczególnie wiele i których dzia³alnoæ
jest zgodna z duchem twórczoci Kisiela.
Te g³êbokie rozwa¿ania doprowadzi³y KGHM, reprezentowanego
przez Prezesa Zarz¹du Herberta Wirtha oraz Bogus³awa Grabonia,
do nastêpuj¹cej decyzji: Sponsorowanemu (Wprost) za wykonanie czynnoci przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 800 tys. z³
netto. W ramach wykonania przedmiotu umowy Sponsorowany
zobowi¹zuje siê m.in. do: przyznania tytu³u Mecenasa Nagrody
Kisiela dla KGHM Polska Mied S.A. wraz z licencj¹; umieszczania
logotypu Sponsora w cyklu felietonów powiêconych Stefanowi
Kisielewskiemu zamieszczanych na ³amach Tygodnika Wprost;
umieszczania logotypu Sponsora na specjalnej stronie www.kisiel.wprost.pl; umieszczania logotypu Sponsora wraz z tytu³em
sponsorskim na stronach redakcyjnych powiêconych prezentacji laureatów oraz w relacji z Uroczystej Gali zamieszczonej na
³amach Tygodnika Wprost; promocji Sponsora podczas Uroczystej Gali Projektu, w tym ekspozycji logotypu Sponsora na ciance
prasowej Projektu, ekspozycji logotypu Sponsora w patio Biblioteki Uniwersytetu w sposób uzgodniony przez strony, emisji spotu reklamowego Sponsora na plazmach w patio Biblioteki Uniwersytetu ( ). To tylko po³owa z wymienionych dobrodziejstw jakimi Wprost obsypa³ KGHM w zamian za 800 tys. z³
Po co KGHM wydaje nieca³y milion z³otych i reklamuje siê w polskim tygodniku? Tego nie wie nikt. Najwyraniej warto jednak organizowaæ wa¿ne wydarzenia kulturalne, bo potê¿ne spó³ki z udzia³em skarbu pañstwa sk¹pe nie s¹ i mog¹ rozkrêciæ fajn¹ imprezê.
Osiemset tysiêcy z³otych za jeden wieczór piechot¹ nie chodzi. A
wydarzenie kulturalne tak wygl¹da³o w praktyce, ¿e pojawili siê

wysoko postawieni dygnitarze Platformy Obywatelskiej m.in. prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, przewodnicz¹cy kapitu³y Orderu Or³a Bia³ego Jan Krzysztof Bielecki (doradca Donalda
Tuska), a nagrodzono rz¹dow¹ minister El¿bietê Bieñkowsk¹. Wygl¹da wiêc to tak, ¿e w³adza za pieni¹dze spó³ek skarbu pañstwa
sama sobie ufundowa³a imprezê, na której za darmo mo¿e siê
wypromowaæ.
Wród g³ównych sponsorów kolejnych Gali wymieniani s¹ m.in.
PKO BP, Orlen, Grupa Azoty, PGNiG, KGHM i PKP Cargo. Wszystkie
spó³ki oczywicie z udzia³em skarbu pañstwa. W roku 2012 Media
Point Group og³asza³o: Mecenasem strategicznym Gali Nagród Kisiela jest PKO Bank Polski, mecenasem  KGHM Polska Mied. Galê
sponsoruj¹ tak¿e Zak³ady Azotowe Pu³awy, PKP Cargo, Grupa ¯ywiec
oraz Restauracja Sowa & Przyjaciele. Wród partnerów gali s¹ równie¿: Uniwersytet Warszawski, Kulczyk Investments, W.Kruk i Disaronno. Nie trudno zauwa¿yæ, ¿e bohaterami ostatnio ujawnionych (i nie ujawnionych) tam s¹ politycy PO, Restauracja Sowa &
Przyjaciele i Jan Kulczyk. Dziwny zbieg okolicznoci?
Tygodnik wSieci przeanalizowa³ ogólnodostêpne domom mediowym dane dotycz¹ce rynku tygodników opinii w Polsce, zgromadzone przez firmê AGB Nielsen Audience Measurment. Jest to
jedna z najbardziej licz¹cych siê na polskim rynku firm badawczych, dostarczaj¹ca danych z zakresu czytelnictwa i ogl¹dalnoci
rodków masowego przekazu. Jej zadaniem jest równie¿ monitorowanie wydatków na reklamê. By wyci¹gn¹æ jeszcze bardziej wiarygodne wnioski posi³kowali siê równie¿ danymi o sprzeda¿y Zwi¹zku Kontroli Dystrybucji Prasy oraz efektami monitoringu wydawnictw uzyskanych dziêki danym pochodz¹cym równie¿ z innych
firm. S¹ to wskaniki najbardziej miarodajne i przyjête przez bran¿ê
medialn¹, pokazuj¹ce m.in. rozpowszechnianie gazet w Polsce czy
przychody z reklam. Wnioski s¹ ciekawe. Analiza rynku polskich
tygodników opiniotwórczych w latach 2009-2013 wykaza³a, ¿e
wiêkszoæ wydatków reklamowych sektora publicznego, czyli spó³ek Skarbu Pañstwa (50,23 proc.) trafia do tygodnika Wprost,
choæ tytu³ ten ma jedn¹ z najni¿szych sprzeda¿y, a zarazem najwy¿szy koszt dotarcia reklamy do klienta wród badanych tygodników opinii. Nasza analiza opiera siê na cenach cennikowych z
uwzglêdnieniem stosowanych rabatów, co jest powszechnie przyjêtym standardem np. przy analizie przychodów i wartoci firm
medialnych.
Podawane sumy s¹ szokuj¹ce. I tak wydatki sektora publicznego
w tygodnikach opinii w roku 2013 wynosz¹ (wed³ug danych cennikowych):
Businessweek - 763 000 z³ - 2,97 %
Newsweek - 6 170 258 z³ - 24,01 %
Polityka - 5 829 500 z³ - 22,69 %
Przegl¹d - 27 000 z³ - 0,11 %
Wprost - 12 905 950 z³ - 50,23 %
Widaæ wyranie, ¿e Partia oszustów poprzez spó³ki z udzia³em Skarbu Pañstwa szasta pieniêdzmi na reklamê nie tam gdzie siê polskiemu podatnikowi op³aca, nie tam gdzie jest czytelnik, tylko tam
gdzie maj¹ interes: by ¿y³o siê lepiej  kolesiom. Ciekawe jak prezesi spó³ek skarbu pañstwa uzasadniaj¹ swoje wydatki rzekomo na
kulturê. Ka¿da transakcja spó³ek z udzia³em skarbu pañstwa, ka¿da umowa na reklamê, patronaty i sponsoring nios¹ca podejrzenie, i¿ jest ukryt¹ form¹ finansowania jednej opcji politycznej czy
te¿ wynikaj¹ca z innych ni¿ rynkowe czynniki, powinna byæ przewietlona, poniewa¿ bud¿et wyborczy obozu w³adzy jest de facto
potajemnie powiêkszany przez dziwne milionowe transfery do
mediów g³ównego szamba  bliskich rz¹dz¹cym.

Zadyma, afera i zas³ona dymna przed skokiem
na ostatnie kawa³ki polskiego maj¹tku

Pok³ócili siê ³obuzy
i pucili tamy
Minister spraw wewnêtrznych namawia szefa narodowego
banku polskiego do ³amania konstytucji, ten siê zgadza, ale w

zamian zwalniaj¹ ministra finansów. By³y minister transportu
za³atwia sobie u wysoko postawionego urzêdnika ulgê skarbow¹, a minister spraw zagranicznych z umiechem na twarzy robi laskê amerykanom Wszystko to pod os³on¹ biura
ochrony rz¹du nagrywaj¹ jakie cwaniaki, mimo ¿e chodzi o
najwa¿niejsze osoby w kraju. I co ma byæ dla nas wa¿ne? Pora¿aj¹ce treci? Nie, rz¹d interesuje siê jedynie tym kto ich
nagra³! To ma nas zastanawiaæ. Dodatkowo wmawia siê nam,
¿e to grupa przestêpcza zaatakowa³a rz¹d. Ale tak naprawdê
ma³o nas to powinno interesowaæ. Czy my naprawdê jestemy
idiotami ¿eby ³ykn¹æ te brednie? Czy to czasem nie jest zadyma, któr¹ wykorzystuje siê do realizacji kilku przedsiêwziêæ?
Ka¿dy rednio inteligentny licealista zdaje sobie sprawê, ¿e
najwiêksz¹ sitw¹ w tym kraju jest obecnie Platforma Obywatelska z PSL-em, wspierana zreszt¹ nieoficjalnie na ró¿nych
obszarach przez Palikotów, SLD-owców i wielu tzw. intelektualistów z TVN-u, gazety wyborczej, Newsweeków i innych
pseudo mediów. Tygodnik Wprost znany jest z blokowania
negatywnych artyku³ów dotycz¹cych by³ego Prezydenta Kwaniewskiego i wspierania do niedawna Tuska. Jej redaktor
naczelny ma gangstersk¹ przesz³oæ. Co wiêc zdech³o, ¿e tak
mocno dofinansowywana prasa zaatakowa³a rz¹d? Mo¿e przestawiona wajcha, ¿eby nie wspieraæ skompromitowanego Palikota, w którego zaanga¿owa³ siê Kwaniewski, mo¿e utrzymanie immunitetu Kamiñskiemu, który mówi o wa³kach Olka
maj¹c takie argumenty, ¿e nawet ¿o³nierze PO nie poci¹gnêli
za cyngiel? Niestety, wygl¹da na to, ¿e sprawa jest powa¿niejsza. Na du¿¹ skalê jestemy okradani z resztek maj¹tku,
jaki nam pozosta³. Po wyp³yniêciu nagrañ kompromituj¹cych
Tusków, nie us³yszymy z mediów, ¿e pani Merkel za³atwia w
Unii Europejskiej dor¿niêcie polskich kopalni wêgla (pr¹d kupimy wtedy od Niemców), a Rosjanie wchodz¹ w nasze azoty
i uzyskuj¹ dostêp do ca³ego unijnego rynku chemicznego (polskie azoty s¹ najwiêksz¹ konkurencj¹ dla ich koncernów) oraz
do badañ nad grafenem (rynek grafenu szacuje siê w miliardach dolarów). Dodatkowo sprzedajemy udzia³y w PKP Cargo,
drugiego co do wielkoci przewonika towarowego w Europie
(po niemieckim DB), który przynosi(³?) oko³o 5 mld z³ przychodów rocznie.
Co z tego, ¿e 51% ludzi chce wczeniejszych wyborów? Bêdziemy bombardowani z prorz¹dowych mediów informacjami,
¿e w sumie nic siê nie sta³o, to li ludzie nagrywali i w tym jest
problem, bo przecie¿ wszyscy politycy tacy s¹. Jeli to kupimy faktycznie zas³ugujemy na oszustów u w³adzy. Nie, nie
wszyscy tacy s¹. Przypomnê, ¿e nagranie pose³ Beger, która
jedynie PRÓBOWA£A za³atwiæ sobie posadê w rz¹dach PiS-u,
doprowadzi³o w sumie do przedterminowych wyborów. Dziennikarze dostali wtedy nagrody za pods³uchiwanie, a Tusk
mówi³: nie wyobra¿am sobie, ¿eby ktokolwiek móg³ nie domagaæ siê teraz wczeniejszych wyborów. Pamiêtasz o tym?
Najwiêkszym zagro¿eniem dla PO i ca³ej tej ekipy jest rz¹dzenie PiS-u. Wiele u Kaczyñskiego mi siê nie podoba, ale nie
mam w¹tpliwoci, ¿e jedyn¹ szans¹ na poprawê naszej sytuacji jest g³osowanie na konkretnych kandydatów (np. w wyborach do europarlamentu na Dawida Jackiewicza popieranego przez Solidarnoæ), tylko po to, aby odrzuciæ mega z³odziei
od koryta. Wytrzymajmy i zag³osujmy z g³ow¹, bez wzglêdu na
to, jakie rewelacje o pañstwie policyjnym PiS i mniejszym
z³u jakim niby jest PO us³yszymy. Inaczej po wyborach wszyscy dostaniemy propozycjê pracy (nie miejmy z³udzeñ, ju¿
przygotowan¹), nie w KGHM, ale np. w ZANAM z ubo¿szym
uk³adem zbiorowym (zastrajkujecie?)  reszty nikomu nie trzeba
t³umaczyæ!
PS. Wracaj¹c do sprawy samych tam, obecn¹ sytuacjê idealnie odzwierciedla kr¹¿¹cy po internecie ¿art: Wraca m¹¿ do
domu. Zastaje ¿onê zdenerwowan¹, która pakuje walizki. Pyta
siê jej: Kochanie co siê dzieje? Odpowiada mu ¿ona: Zdradzi³e mnie, wyprowadzam siê, odchodzê od Ciebie!. Na co
m¹¿ mówi, Ale dlaczego?. ¯ona rzuca mu plik zdjêæ, które
uwidaczniaj¹ i dokumentuj¹ fakt zdrady. M¹¿ przegl¹daj¹c fotki
mówi spokojnie: Kochanie nie denerwuj siê, wszystko bêdzie
dobrze. Ale najpierw wyjanijmy, kto zrobi³ te fotki i dlaczego
chce zniszczyæ nasz zwi¹zek ma³¿eñski.
In¿ynier

Politycy PO walcz¹
o swoje sto³ki
Polacy miesi¹cami, a nawet latami nie mog¹ znaleæ normalnej pracy.
Jak ju¿ maj¹ dr¿¹ ka¿dego dnia, by jej nie straciæ. Obcinane pensje,
umowy mieciowe...  to polska rzeczywistoæ. Ale nie dla parlamentarzystów z Wiejskiej. Senatorowie PO proponuj¹ w³anie ustawê chroni¹c¹ przed utrat¹ pracy i obni¿k¹ pensji... samych siebie! Jak podaje
dziennik Rzeczpospolita w³anie opracowali genialny projekt ustawy
zmieniaj¹cej prawa parlamentarzystów. O co im chodzi? Oczywicie o
wygodê i bezpieczeñstwo. I to wcale nie nasze. Oczywicie nierobów
polityków, tych co ju¿ w tej chwili ¿yj¹ jak p¹czki w male. Jeli s¹
pos³ami czy senatorami zawodowymi, czyli w swojej pracy wziêli bezp³atny urlop na czas sprawowania mandatu, po odejciu z parlamentu
pracodawca nie tylko ma obowi¹zek ich przyj¹æ do poprzedniej pracy,
ale te¿ nie mo¿e ich zwolniæ przez dwa lata ani obni¿yæ im pensji! Wed³ug nowego projektu te same zasady maj¹ teraz obowi¹zywaæ w stosunku do innych pos³ów i senatorów - tych, którzy ³¹cz¹ pracê na
Wiejskiej z prac¹ zawodow¹.
Komenda G³ówna Policji upubliczni³a dane, z których wynika, ¿e w 2013
r. samobójstwo pope³ni³o ponad 6 tysiêcy osób. To najwy¿szy wskanik od 1989 r. W 2011 r. 3839 osób odebra³o sobie ¿ycie, w 2012 r.
4703 a w 2013 r. 6097. Teraz ju¿ wiemy na czym mia³a polegaæ szumnie
zapowiadana polityka mi³oci. Na skutek samobójstwa ginie wiêcej
osób ni¿ w wypadkach. W³adza woli jednak paliæ cygara, jeæ kolacje o
wartoci tysiêcy z³otych za publiczne pieni¹dze i spiskowaæ. Szokuj¹ce,
¿e w czasie gdy tak wielu Polaków walczy o jak¹kolwiek posadê lub
utrzymanie siê na dotychczasowym stanowisku pracy, politycy myl¹ o
tym jak najlepiej zadbaæ o swój interes. Kiedy chodzi o nich samych,
potrafi¹ byæ naprawdê waleczni. Szkoda, ¿e z takim samym zapa³em nie
walcz¹ o dobro Polaków, tylko uchwalili nam pracê do mierci i tyranie
na nierobów parlamentarzystów.

Jak przejedzono
maj¹tek pañstwowy
Gdy upada³ w Polsce socjalizm, mielimy prawie 8,5 tys. przedsiêbiorstw
pañstwowych. To bardzo du¿o. Wypada wiêc zapytaæ, co siê z nimi
dzia³o w minionych 25 latach. Wed³ug Ministerstwa Skarbu Pañstwa
firm pañstwowych pozosta³o w 2012 r. tylko 70. Prawie 2 tys. zlikwidowano, pozosta³e sprzedano albo - najogólniej mówi¹c - przekazano w
zarz¹dzanie innym podmiotom. Pañstwo pozby³o siê olbrzymiego maj¹tku, otrzymuj¹c w zamian gotówkê. Licz¹c nominalnie, wp³ywy z prywatyzacji w latach 1991-2012 wynios³y 147 mld z³. Ale 1 mld z³ w 2000
r. to znacznie wiêcej ni¿ ta sama kwota obecnie, przecie¿ po drodze by³a
inflacja. Je¿eli za³o¿ymy, ¿e wszystkie rodki pochodz¹ce z prywatyzacji
zosta³y od³o¿one na lokacie w banku oprocentowanej na 5 proc., to
dzi stan na rachunku wynosi³by prawie 230 mld z³.
Poniewa¿ z okazji obchodów 25 lat wolnoci dokonujemy ró¿nych podsumowañ, zadajemy wa¿ne pytania, to ja do tego dodam dwa. Ile z tych
8,5 tys. firm pañstwowych sta³o siê firmami skutecznie zdobywaj¹cymi
rynki miêdzynarodowe, a ile ma znane globalnie marki? I drugie pytanie: co siê sta³o z kwot¹ 230 mld z³?
Odpowiedzi s¹ bardzo proste. W tym czasie na bazie 8,5 tys. przedsiêbiorstw pañstwowych nie powsta³a ¿adna globalnie znana polska marka. Wrêcz przeciwnie, wród firm, które mog¹ wkrótce byæ globalnie
rozpoznawalne, s¹ prawie wy³¹cznie budowane od zera firmy prywatne.
I jest ich niestety bardzo niewiele. Z listy 8,5 tys. firm pañstwowych do
tej roli mo¿e aspirowaæ tylko jedna, KGHM. Odpowied na drugie pytanie te¿ jest prosta. W minionych 20 latach 230 mld z³ z prywatyzacji

prze¿arlimy. Czyli posz³o na bie¿¹ce wydatki bud¿etowe. Do tego mo¿emy dodaæ 150 mld z³ zabranych przez rz¹d z OFE.
Polska jest krajem ubogim w kapita³, bo przez 50 lat socjalizmu nie
mo¿na by³o go gromadziæ. Dlatego trzeba dbaæ o to, by powsta³y trwa³e, skuteczne i efektywne mechanizmy gromadzenia kapita³u. Ale demokratycznie wybrani politycy dokonali wyborów, które zniszczy³y te
mechanizmy, zniknê³y przychody z prywatyzacji, zniknê³y oszczêdnoci
w OFE. Dlaczego? Mo¿e po prostu tacy jestemy, nie interesuje nas
przysz³oæ, tylko tu i teraz. ¯eby by³a pe³na micha i dobre seriale w
telewizji. I wybieramy sobie polityków, którzy oferuj¹ michê i seriale. Ale
ju¿ nied³ugo. Zosta³y jeszcze ostatnie och³apy z Brukseli i drugie 150
mld w OFE, które te¿ ukradn¹. Za kilka lat michy zabraknie i co wtedy
bêdzie?
Rzeczpospolita, prof. Krzysztof Rybiñski

Komedianci czy oszuci?
Jestem przekonany, ¿e ludzi trzewo myl¹cych prezydent Bronek i ca³e
zaplecze jego partyjnych towarzyszy ju¿ nie jest w stanie niczym pozytywnym nas zaskoczyæ. Je¿eli ktokolwiek mia³ jeszcze jakie w¹tpliwoci co do lewicowo-libertyñskiej grupy polityczno-biznesowej, ich uczciwoci i szczeroci intencji po wiêtowaniu 4 czerwca wiêta wolnoci
 na uroczystociach i nies³awnych tamach pokazali swoje prawdziwe
skrzêtnie skrywane oblicze. Oni maj¹ i mieli co wiêtowaæ. Zawarty
uk³ad okr¹g³osto³owy w Magdalence przez Bronków, Bolków, Kiszczaków i Kwaniewskich zagwarantowa³ im dalsz¹ bezkarnoæ. Wielu funkcjonariuszy tajnych s³u¿b i wysokiego aparatu partyjnego w majestacie
przez nich ustanowionego prawa sta³a siê w³acicielami potê¿nego
maj¹tku, który poprzez dzik¹ restrukturyzacjê i prywatyzacjê przejêli za
bezcen. Zryw spo³eczeñstwa polskiego i powstanie Solidarnoci pos³u¿y³o im tylko za parawan, za którym skrywali swoje dzia³ania, oszukiwali i w dalszym ci¹gu oszukuj¹ to nasze zubo¿a³e spo³eczeñstwo. Nie
po raz pierwszy daj¹ dowody swojej pogardy wzglêdem nas. Stan wojenny pos³u¿y³ im do spacyfikowania Solidarnoci i komunici nie
cofnêli siê przed niczym, nawet morderstwami  byle utrzymaæ siê u
w³adzy.
Dzisiejsi dygnitarze w postaci Bronków i Donków przy aprobacie PSL i
zawsze gotowej do udzielenia bratniej pomocy lewicy, ju¿ dawno doszli
do wniosku, ¿e jednym z wrogów, który patrzy na rêce i nie pozwala im
pomna¿aæ ich wielkich fortun finansowych jest Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy Solidarnoæ, który by³ i ci¹gle jest autonomiczny od kaprysów w³adzy i polityków. Dzi dzia³aczy tego Zwi¹zku,
tak jak przed laty, szykanuj¹ i morduj¹  co prawda tylko medialnie.
Upolitycznione i finansowane przez biznes media i us³u¿ni dziennikarze
maj¹ przypilnowaæ, aby spo³eczeñstwo nie pozna³o zbyt wiele prawdy.
Oni doskonale wiedz¹, jak zamieæ pod dywan problemy przykrywaj¹c
je tematami zastêpczymi. W koñcu sk³óconym i zmanipulowanym spo³eczeñstwem steruje siê najlepiej. Jak¿e aktualnie po 30 latach brzmi¹
s³owa wypowiedziane przez zamordowanego ksiêdza Jerzego Popie³uszkê, ¿e dla spo³eczeñstwa, chrzecijan i cz³onków Solidarnoci
wa¿ne jest uwiadomienie sobie, ¿e ród³em sprawiedliwoci jest sam
Bóg. On doskonale wiedzia³, ¿e nie da siê iæ drog¹ prawdy bez prawego
sumienia, które pozwala wybieraæ miêdzy dobrem a z³em. Czy nie jest
czasem tak, ¿e nasza chciwoæ, obojêtnoæ i brak wra¿liwoci na krzywdê drugiego cz³owieka zag³usza nasze sumienia? Prawdziwi i uczciwi
cz³onkowie Solidarnoci nie wiêtuj¹ czekoladowego or³a, nie bêd¹
wiêtowaæ zdrady Magdalenki i usprawiedliwiaæ towarzyszy, których
elokwentne rozmowy w gangsterskim stylu nagrano na tamach.
wiêtem Solidarnoci w tym roku bêdzie miesi¹c sierpieñ, a nie czerwiec. Wtedy rodzi³y siê nasze nadzieje i droga do prawdziwej wolnoci,
z której nigdy nie zboczylimy. Zdrajców nie tolerujemy i nigdy nie
bêdziemy ich wspieraæ. Jeli kole¿anko, kolego jeste cz³owiekiem sumienia i nie zgadzasz siê z rzeczywistoci¹ po 25 latach reglamentowanej wolnoci, przy³¹cz siê do Solidarnoci i razem oddolnie zmieniajmy Polskê.
Bogdan Nuciñski
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