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Informacje z KGHM
Powsta³a komisja antykorupcyjna po publikacji w Pryzmacie?
Z uzyskanych przez nas informacji wynika, ¿e w KGHM Polskiej
Miedzi powsta³a komisja antykorupcyjna. Sta³o siê tak po artykule z ostatniego Pryzmatu ujawniaj¹cym informacjê o wyborze
firmy Particules PR do prowadzenia akcji marketingowej KGHM
to My. Firma nale¿y do Emila Marata, by³ego doradcy Marcina P.
prezesa Amber Gold. Co zaskakuj¹ce firma zajmuj¹ca siê PR nie
posiada w³asnej strony internetowej ani danych kontaktowych.
Jak wiêc wybrano akurat tê firmê do organizacji otoczki medialnej przy okazji centralnych uroczystoci barbórkowych odbywaj¹cych siê w G³ogowie skoro nie mo¿na siê z ni¹ skontaktowaæ i
zapoznaæ z dotychczasowymi osi¹gniêciami? Jak na ironiê koordynatorem ds. antykorupcji w ca³ej grupie kapita³owej ponoæ
zosta³ Marek Bestrzyñski. Dlaczego tak odpowiedzialn¹ funkcjê
ma piastowaæ osoba, która by³a wspó³organizatorem uroczystoci? Zdecydowanie spraw¹ powinien zaj¹æ siê kto z zewn¹trz,
nie maj¹cy nic wspólnego z ca³¹ sytuacj¹.
---------Szykuj¹ siê zmiany we w³adzach KGHM
Na 18 stycznia 2016 r. zwo³ano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Jedynym punktem obrad s¹ zmiany w Radzie Nadzorczej. Najprawdopodobniej dojdzie do odwo³ania
wszystkich szeciu dotychczasowych cz³onków nadzoru spó³ki i
powo³ania w ich miejsce nowych. Liczymy na wybór osób znaj¹cych specyfikê górnictwa miedziowego, którym bêdzie zale¿a³o
na poprawie sytuacji w spó³ce, poniewa¿ przez ostatnie lata Platforma Obywatelska doprowadzi³a na skraj przepaci ca³¹ Polsk¹
Mied pod wzglêdem wyników, zad³u¿enia oraz inwestycji zagranicznych i krajowych. ¯ywimy g³êbok¹ nadziejê, ¿e wymiana nadzoru spó³ki zapocz¹tkuje dobr¹ zmianê co poprawi sytuacjê w
spó³ce i grupie kapita³owej koñcz¹c omioletni¹ degrengoladê.
---------Kiedy rz¹d zajmie siê podatkiem od miedzi i srebra?
Pomimo obietnic polityków Prawa i Sprawiedliwoci o likwidacji
podatku od wydobycia niektórych kopalin od 1 stycznia 2016 r.,
danina zosta³a podtrzymana w planie bud¿etu na 2016 r. przygotowanym jeszcze przez Platformê Obywatelsk¹ co oznacza koniecznoæ dalszego odprowadzania podatku przez KGHM. Rz¹d
taki ruch t³umaczy dziur¹ bud¿etow¹, brakuje m.in. kilkanacie
miliardów z³otych z tytu³u podatku VAT. To oczywicie nie jest
dla nas ¿adne t³umaczenie, z obietnic trzeba siê wywi¹zaæ. Premier Beata Szyd³o zadeklarowa³a w jednej z audycji radiowych, ¿e
w najbli¿szym czasie bêdzie chcia³a spotkaæ siê w tej sprawie z
przedstawicielami strony spo³ecznej. W rozmowach maj¹ wzi¹æ
udzia³ zwi¹zkowcy z Polskiej Miedzi, samorz¹dowcy, politycy i
przedstawiciele Zarz¹du KGHM. Liczymy na to, ¿e rz¹d w 2016
roku dokona korekty bud¿etu i podatek przestanie byæ tym elementem, który niszczy przemys³ miedziowy w Polsce pozwalaj¹c, abymy na rynkach miêdzynarodowych byli konkurencyjni.
Trzeba spojrzeæ na sprawê nie tylko z lokalnej, ale te¿ z szerszej
perspektywy. Prawo i Sprawiedliwoæ rz¹dzi od dwóch miesiêcy,
a wiêkszoæ mediów ju¿ teraz rozlicza rz¹d z obietnic wyborczych,
kompletnie zapominaj¹c o tzw. zasadzie 100 dni spokoju. Dziennikarze Newsweeka, tygodnika z redaktorem naczelnym To-

maszem Lisem, ocknêli siê po kilku latach i skontaktowali z
Józefem Czyczerskim, przewodnicz¹cym Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ z prob¹ o komentarz w sprawie nierealizowania przez Prawo i Sprawiedliwoæ swojego zobowi¹zania wobec Polskiej Miedzi. Przewodnicz¹cy pogoni³
pseudodziennikarzy, którzy dopiero teraz postanowili napisaæ o
podatku od miedzi i srebra, robi¹c to wy³¹cznie z powodu zmiany
w³adzy. Gdy rz¹dzi³a koalicja PO-PSL temat podatku dla nich nie
istnia³. Oczywistym faktem jest, ¿e obecna sytuacja nie odpowiada Solidarnoci, poniewa¿ liczymy na natychmiastowe rozwi¹zanie problemów wynikaj¹cych z funkcjonowania podatku, jednak¿e jeszcze gorsze by³oby wpisanie siê w retorykê PO, banksterów i ca³ej tej bandy, która pogr¹¿a³a Polskê przez ostatnie
osiem lat.
Jak informowa³ w mediach pose³ naszego regionu Krzysztof Kubów z Prawa i Sprawiedliwoci, trwaj¹ rozmowy dotycz¹ce zabezpieczenia KGHM przed wrogim przejêciem. Obecnie kurs
akcji KGHM jest bardzo niski, dziêki czemu mo¿na niewielkim
kosztem np. odzyskaæ 10% udzia³ów KGHM wyprzedanych przez
Donalda Tuska na czele Platformy Obywatelskiej i umocniæ g³os
Ministerstwa Skarbu Pañstwa na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy. Obecnie koszt takiego przedsiêwziêcia, czyli zakupu
20 mln udzia³ów (10%), przy wycenie 60 z³ za sztukê to ³¹czny
wydatek 1,2 mld z³.
---------Po interwencji NSZZ Solidarnoæ nie bêdzie po³¹czenia
Od nowego roku mia³o dojæ do po³¹czenia spó³ek z grupy kapita³owej KGHM, tj. CBJ i Cuprum, a w dalszej kolejnoci Biprometu
i czêci Inovy, które utworzy³yby spó³kê o nazwie Centrum Wiedzy. Dodatkowo planowano ³¹czenie dwóch oddzia³ów KGHM:
Zak³adu Wzbogacania Rud i Zak³adu Hydrotechnicznego. Organizacja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin interweniowa³a u Ministra Skarbu Pañstwa ws. Centrum Badañ Jakoci, a Organizacje Zak³adowe w O/ZWR i O/ZH w sprawie ³¹czenia Oddzia³ów. Z nieoficjalnie uzyskanych przez nas informacji
wynika, ¿e Zarz¹d podj¹³ uchwa³y wstrzymuj¹ce oba procesy ³¹czenia. Dziêki wsparciu pos³ów z Regionu i szybkiej reakcji Ministra
Dawida Jackiewicza w³adze KGHM zgodnie z prob¹ pozostawi³y
decyzjê nowym w³adzom. Przez ostatnie osiem lat rz¹d pozostawa³ g³uchy na pisma i g³os zwi¹zków zawodowych, tym bardziej
cieszy skuteczna interwencja NSZZ Solidarnoæ.

List do Pos³a Kubowa
ws. PeBeKi
Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ PeBeKa Ireneusz Pasis wystosowa³ pismo do Pos³a Krzysztofa Kubowa
(Prawo i Sprawiedliwoæ) z prob¹ o interwencjê w sprawie dzia³añ w³adz KGHM i spó³ek z grupy kapita³owej. Pismo przekazano
do wiadomoci Zarz¹du i Rady Nadzorczej KGHM oraz PeBeKa.
Poni¿ej treæ listu.
Szanowny Panie Pole,
dzia³aj¹c w imieniu rodowisk pracowniczych bran¿y miedziowej,
zwracamy siê do Pana Pos³a, jako reprezentanta Ziemi Lubiñskiej, o

podjêcie interwencji w sprawie ¿ywotnie dotycz¹cej przysz³oci spo³ecznej i gospodarczej naszego regionu.
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Nasze zaniepokojenie budz¹ aktualne dzia³ania organów
kieruj¹cych Kombinatem Górniczo-Hutniczym Miedzi S.
A., i to zarówno na poziomie centrali Kombinatu jak i
jego spó³ek-córek, w szczególnoci za Przedsiêbiorstwa Budowy Kopalñ PeBeKa S. A.
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Gremia owe, niebaczne na ciê¿k¹ sytuacj¹ rynkow¹ ca³ego Kombinatu, wynikaj¹c¹ z jednej strony z gwa³townego spadku cen miedzi na wiatowych rynkach z drugiej za na fakt powa¿anego zad³u¿enia Kombinatu i
ogromnych inwestycji zagranicznych, podejmuj¹ szereg dzia³añ mog¹cych powa¿anie pogorszyæ, i tak ciê¿k¹,
sytuacjê Spó³ek.
Wskazuj¹c w szczególnoci na sytuacjê Przedsiêbiorstwa Budowy Kopalñ PeBeKa S. A. w Lubinie wnosimy o
czasowe zawieszenie intensywnoci dzia³añ firmy przy
realizacji projektu budowy kopalni Viktoria w Kanadzie.
Uwa¿amy, ¿e projekt o tak ogromnych nak³adach inwestycyjnych ( co najmniej 1,5 mld dolarów) i wysokim
stopniu ryzyka, powinien zostaæ oparty na aktualnych
analizach ekonomicznych uwzglêdniaj¹cych bie¿¹ce
ceny surowców na rynkach wiatowych oraz prognozy
na najbli¿sze lata.
Kontynuowanie dzia³añ przez PeBeKa S.A. w sytuacji takiej niepewnoci realizacji projektu i na tym stopniu zaawansowania bêdzie siê wi¹za³o ze sporymi wydatkami
ponoszonymi przez firmê na zatrudnienie lokalnych pracowników w kanadyjskim oddziale spó³ki, licznymi delegacjami i kosztami funkcjonowania PeBeKa Canada w
Sudbury.
Niezwykle istotny jest fakt ¿e w wietle obowi¹zuj¹cego
kanadyjskiego prawa pracy nie jest mo¿liwe uzyskanie
pozwolenia na pracê dla polskich górników, pracowników PeBeKa S. A., którzy mogliby ten projekt faktycznie
realizowaæ.
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To praca dla kanadyjskiej czêci KGHM i innych kanadyjskich firm funkcjonuj¹cych w Kanadzie. W sytuacji
za³amania cen na rynkach surowcowych wyra¿amy niepokój zaistnia³¹ sytuacj¹ i prosimy o wnikliwe przeanalizowanie problemu.
Powa¿ane w¹tpliwoci budz¹ równie¿ dzia³ania w zakresie zakupu nowego sprzêtu od KGHM Zanam. Omawiane maszyny
stanowi¹ prototypy, nie by³y poddane intensywnemu i d³ugotrwa³emu testowaniu na terenie placów budowy Spó³ki. Ich konstrukcja
nie odpowiada potrzebom i warunkom wynikaj¹cym ze specyfiki
dzia³ania firmy.
Przechodz¹c do szczegó³ów nale¿y wskazaæ, i¿ Wiertnica WIR-170
w odró¿nieniu od innych maszyn przewidzianych do zakupu w tym
typie (SWW-1HS z RRW, Face Master 1.7) wyposa¿ona jest w kabinê w postaci kapsu³y zamkniêtej. W przypadku niesprawnoci uk³adu klimatyzacji w takiej kabinie dyskwalifikuje j¹ to z pracy w przodku. PeBeKa S.A. nie posiada wiertnic z zamkniêt¹ kabin¹. Ze wzglêdu na ma³¹ mobilnoæ i czas przestojów ( przek³adaj¹cy siê na wartoæ niewykonanych robót) nie równowa¿¹ niewielkiej przewagi cenowej maszyny. Wiertnica WIR-170 nie jest odpowiedni¹ maszyn¹
dla realizowanych przez Spó³kê robót.
Oferowana maszyna SWT 14 Robust B jest nowym modelem, który
nie zosta³ przetestowany w d³u¿szym okresie w warunkach kopalñ
KGHM Polska Mied S.A. nasza Spó³ka realizuje roboty w przodkach
najbardziej oddalonych od szybów zjazdowych. W zwi¹zku z tym
PeBeKa S.A. nie mo¿e polegaæ na pojazdach nie do koñca sprawdzonych w warunkach w jakich odbywa siê transport za³ogi do
naszych przodków, który jest newralgicznym elementem procesu
produkcyjnego. Celem zebrania w³asnych dowiadczeñ w zakresie
tych maszyn w grudniu br. Podjêto decyzjê o dodatkowym, szybkim
zakupie jednego pojazdu SWT 14 Robust B celem sprawdzenia jego
parametrów u¿ytkowych w warunkach prowadzenia robót przez
nasz¹ firmê. W zale¿noci od dostêpnoci u producenta, jego dostawa jest planowana na grudzieñ 2015 lub styczeñ 2016. Bêdzie-

my równie¿ sprawdzaæ zachowanie maszyn SWT Robust B w ramach wiadczenia us³ug transportu poziomego, realizowanej przez
KGHM Zanam S.A. na nasz¹ rzecz, gdzie aktualnie wykorzystywane
s¹ pojazdy Land Rover.
Wskazuj¹c na powy¿sze podnieæ nale¿y, i¿ o ile PeBeKa S. A. zostanie jednak przymuszona do zakupu od KGHM Zanam omawianych
maszyn otrzyma ona sprzêt nie odpowiadaj¹cy parametrom technicznym i niedostosowany do warunków robót realizowanych przez
Spó³kê  ponadto na Przedsiêbiorstwie Budowy Kopalñ bêdzie spoczywaæ ryzyko wynikaj¹ce z eksploatacji niesprawdzonych maszyn.

Hipokryzja i zak³amanie PO
ponownie da³y o sobie znaæ
Przewodnicz¹cy klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej
S³awomir Neumann zwróci³ siê do przewodnicz¹cego NSZZ Solidarnoæ z wnioskiem analizê i opiniê w sprawie nowelizacji
ustawy o s³u¿bie cywilnej. Jest to kolejny przejaw niebywa³ej
hipokryzji. Przez 8 lat Platforma w g³êbokim powa¿aniu mia³a
dialog spo³eczny. Rz¹d PO-PSL wprowadza³ liczne  kluczowe z
punktu widzenia pracowników i spo³eczeñstwa  akty prawne
bez konsultacji spo³ecznych. Co siê sta³o, ¿e PO tak nagle zaczê-

³o zabiegaæ o opiniê zwi¹zki zawodowe? Przewodnicz¹cy Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoæ Piotr Duda udzieli³ odpowiedzi
Panu Neumannowi.
Szanowny Panie Przewodnicz¹cy!
Ze zdumieniem i niedowierzaniem czytam Pañski list, w którym zwraca siê Pan do przewodnicz¹cego zwi¹zku zawodowego (nawet nie
przewodnicz¹cego Rady Dialogu Spo³ecznego) o opiniê projektu
ustawy o zmianie ustawy o s³u¿bie cywilnej (druk nr 119), którego
Pañskie ugrupowanie nawet nie jest autorem. Zadajê sobie pytanie,
sk¹d u ugrupowania, które przez 8 lat mia³o za nic dialog spo³eczny,
wprowadza³o liczne  kluczowe z punktu widzenia pracowników i
spo³eczeñstwa  akty prawne bez konsultacji spo³ecznych, nagle
sta³o siê tak dba³e o opinie zwi¹zków zawodowych? Sk¹d taki prospo³eczny zwrot w Pañstwa dzia³alnoci?
Przypomnê Panu, ¿e w 2010 roku w bardzo podobnej sprawie wprowadzilicie Pañstwo bez jakichkolwiek konsultacji i w ogromnym
tempie ustawê o racjonalizacji zatrudnienia w s³u¿bie cywilnej. Wtedy bylicie g³usi na nasze apele. Na szczêcie na wniosek NSZZ
Solidarnoæ za porednictwem Prezydenta uda³o siê tê nowelizacjê zakwestionowaæ przed Trybuna³em Konstytucyjnym.
Dzisiaj Pan pisze: nowelizacja budzi liczne w¹tpliwoci i dotyczy
przepisów zwi¹zanych z sytuacj¹ pracownicz¹ bardzo licznej grupy
urzêdników. Przypomnê Panu, ¿e wtedy ustawa o racjonalizacji zatrudnienia dotyczy³a nie tylko dyrektorów i naczelników, ale wszystkich pracowników i mia³a du¿o dalej id¹ce konsekwencje dla ich
sytuacji pracowniczej. Dlatego ten wniosek, to przejaw niebywa³ej
hipokryzji Pañskiego ugrupowania.
Szanowny Panie Przewodnicz¹cy!
Informujê, ¿e zgodnie z art. 19 ustawy o zwi¹zkach zawodowych
NSZZ Solidarnoæ otrzyma³a od autorów powy¿szy akt prawny i w
ramach uprawnieñ przys³uguj¹cych reprezentatywnym ogólnokrajowym centralom zwi¹zkowym dokona w ramach dialogu spo³ecznego analizy i wyda opiniê dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o
s³u¿bie cywilnej (druk nr 119). Stanie siê tak niezale¿nie od Waszego wniosku.
Z powa¿aniem,
Piotr Duda

Czas wielkich zmian
Rok 2015 zapamiêtamy jako prze³omowy. Po omiu latach psucia pañstwa przez koalicjê PO-PSL sta³o siê to, co wielu uwa¿a³o
ju¿ za niemo¿liwe - obóz niepodleg³ociowy zwyciê¿y³ zarówno
w wyborach prezydenckich, jak i parlamentarnych. To zarazem
wielkie zwyciêstwo Solidarnoci od lat walcz¹cej z niszcz¹cymi
kraj patologiami i domagaj¹cej siê realizacji obywatelskich projektów.
SUKCESY ROKU 2015
Dalimy radê
Has³o damy radê!, którym w czasie pracy w kancelarii p. prezydenta Lecha Kaczyñskiego pos³ugiwa³ siê W³adys³aw Stasiak, który
zgin¹³ w tragedii smoleñskiej, sta³o siê motywem przewodnim tegorocznej kampanii Prawa i Sprawiedliwoci. Mimo niebywa³ej nagonki medialnej PiS zwyciê¿y³ zarówno w wyborach parlamentarnych,
jak i prezydenckich. Poparcia Andrzejowi Dudzie udzieli³a Solidarnoæ, podpisuj¹c z kandydatem na prezydenta umowê programow¹
dotycz¹c¹ realizacji postulatów zwi¹zkowych. - Wybory prezydenckie to wybory obywatelskie, a nie partyjne. Solidarnoæ w ostatnich
latach wskazywa³a kandydata, którego zwi¹zek popiera³, ale dzisiejsze spotkanie jest historyczne. Po raz pierwszy podpisalimy umowê programow¹ z kandydatem na prezydenta - powiedzia³ wówczas
przewodnicz¹cy Solidarnoci Piotr Duda. - Mogê powiedzieæ ju¿ teraz do wszystkich cz³onków zwi¹zku oraz wszystkich pracowników:
g³osujcie na Dudê! Oczywicie Andrzeja Dudê... Niezale¿nie od tego,
jak skoñcz¹ siê te wybory, a mam g³êbok¹ nadziejê, ¿e je wygramy,
zyska³e co, czego nie mo¿na kupiæ: zaufanie obywateli i cz³onków
Solidarnoci. Mam nadziejê, ¿e wygrasz te wybory! - doda³, zapewniaj¹c o swoim poparciu.
Jesienna wygrana PiS-u to równie¿ zwyciêstwo S, która zyska³a w
Sejmie spor¹ reprezentacjê pos³ów o zwi¹zkowym rodowodzie. Sym-

bolicznym faktem jest tak¿e to, ¿e na stanowisku premiera Ewê Kopacz, która tak niedawno wypowiedzia³a wojnê polskiemu górnictwu, zast¹pi³a Beata Szyd³o - matka górnika pochodz¹ca z Brzeszcz,
przez które tak niedawno przesz³a fala górniczych strajków. Zapowiedziane przez now¹ premier dzia³ania na rzecz odbudowy polskiego przemys³u to tak¿e wielki sukces Solidarnoci walcz¹cej od lat o
reindustrializacjê kraju.
Ronie spo³eczeñstwo obywatelskie
Pozytywne zmiany w Polsce nie by³yby mo¿liwe gdyby nie zaanga¿owanie tych, którym le¿y na sercu dobro ojczyzny. Osiem lat rz¹dów Platformy, obfituj¹cych w skandale, fatalne dla kraju decyzje,
demoralizacjê i korupcjê na szczytach w³adzy, zmobilizowa³o Polaków do wziêcia spraw w swoje rêce. Uodpornieni na s¹cz¹ce siê z
mediów g³ównego nurtu manipulacje, coraz bardziej wiadomi swoich praw i w³asnej to¿samoci, umiej¹cy korzystaæ z niezale¿nych
róde³ informacji obywatele stali siê realn¹ si³¹ zdoln¹ do szerokiego
zaanga¿owania na rzecz odebrania Polski z r¹k jej niszczycieli oraz
do odbudowy pañstwa. Zwyciêstwo wyborcze nie by³oby mo¿liwe,
gdyby nie zaanga¿owanie Ruchu Kontroli Wyborów, uczciwych
mediów uczulaj¹cych na mo¿liwe fa³szerstwa i prowokacje, a tak¿e
licznych organizacji spo³ecznych. Niebagatelny udzia³ ma tutaj NSZZ
Solidarnoæ, organizuj¹ca pomys³owe i udane kampanie spo³eczne, jak choæby Sprawdzam polityka i protestuj¹ca wielokrotnie
przeciwko szkodliwym dla obywateli pomys³om PO, takim jak wprowadzenie obowi¹zku szkolnego dla szeciolatków czy podniesienie
wieku emerytalnego. Warto odnotowaæ, ¿e z inicjatywy zwi¹zku pod
obywatelskim projektem postuluj¹cym zmiany w tej dziedzinie zebrano ponad 2,5 mln podpisów.
XXXV-lecie Solidarnoci
Tegoroczny sierpieñ przebieg³ pod znakiem obchodów XXXV-lecia
Solidarnoci. Z tej okazji odby³o siê szereg wa¿nych wydarzeñ, takich jak ods³oniêcie pomnika Anny Walentynowicz, uroczystoci
pod pomnikiem Poleg³ych Stoczniowców oraz koncert galowy z
udzia³em wybitnych artystów. Najwa¿niejszym przes³aniem uroczystoci sta³o siê zobowi¹zanie do wype³nienia wci¹¿ jeszcze niezrealizowanych postulatów Sierpnia. - Solidarnoæ walczy³a o godnoæ
cz³owieka, o podmiotowoæ pracy. 35 lat temu wybuch³ tutaj strajk
- o kobietê, o Annê Walentynowicz, któr¹ wyrzucono ze stoczni za
to, ¿e wstawia³a siê za ludmi pracy. I dzisiaj mo¿emy powiedzieæ: nie
by³oby Solidarnoci, nie by³oby tych postulatów, bez p. Anny Walentynowicz. Jestemy dzisiaj w tym wiêtym dla nas miejscu i ten
radosny dzieñ nazwalimy Solidarnoci¹ pokoleñ. Jestemy tu
dzi po to, aby g³ono krzyczeæ z tego miejsca. Nasze postulaty
dotycz¹ce wolnoci zwi¹zkowej, powszechnej dostêpnoci s³u¿by
zdrowia, obni¿enia wieku emerytalnego, s¹ nadal aktualne. Ci z pierwszej linii chc¹, aby kolejne pokolenie zrealizowa³o ich testament podkreli³ Piotr Duda otwieraj¹c uroczyste obchody XXXV-lecia powstania zwi¹zku.
Pierwszy Sejm bez komunistów
Rok 2015 jest szczególny nie tylko ze wzglêdu na to, kto wygra³
wybory, ale równie¿ za spraw¹ tego, kto siê w Sejmie nie znalaz³.
Komunistyczno-lewackiej koalicji nazywanej pieszczotliwie ZLEWem, nie uda³o siê przekroczyæ progu wyborczego. Brak poparcia dla
kandydatur w rodzaju Jana Hartmana, rozwa¿aj¹cego np. dopuszczalnoæ legalizacji kazirodztwa, wiadczy o tym, ¿e nasze spo³eczeñstwo nie zatraci³o jeszcze ca³kowicie instynktu samozachowawczego. Mentalni i finansowi spadkobiercy komunizmu zd¹¿yli jednak niestety wybudowaæ w okresie III RP pokane imperia medialno-biznesowe, których interesów bêd¹ zaciekle broniæ - co dobitnie
pokaza³y pierwsze tygodnie rz¹dów PiS. Brak ZLEW-u w Sejmie niczego zatem nie gwarantuje, ale jednak cieszy.
PORA¯KI ROKU 2015
Kampanie wyborcze Platformy
Przedwyborcze zmagania Bronis³awa Komorowskiego i Ewy Kopacz
przejd¹ do historii jako najbardziej absurdalne kampanie polityczne
III RP. Wspinanie siê po meblach, wymachiwanie ciupag¹, korzystanie z pomocy suflerki, skok przez staw, Ewa-twist odtañczony przez
pani¹ premier na placu zabaw oraz s³ynne ju¿ bon moty w rodzaju:
Ale kotlecik ³adnie pachnie tudzie¿ bojowe: chod, Szogunie!
zapisa³y siê na kartach najnowszych dziejów naszego kraju. I choæ
to dobrze, ¿e Platforma okaza³a siê synonimem totalnego obciachu
i ¿enady, co nareszcie prze³o¿y³o siê na g³osy wyborców, gorzej jednak, i¿ ucierpia³a na tym powaga naszego pañstwa - tak¿e na arenie
miêdzynarodowej.

Zbrodniarze nadal nie os¹dzeni
5 listopada, tu¿ przed zaprzysiê¿eniem nowego rz¹du, zmar³ Czes³aw
Kiszczak. mieræ komunistycznego genera³a by³a komentowana jako
symboliczny koniec III RP. Szefa komunistycznego MSW pochowano w grobie rodzinnym na cmentarzu prawos³awnym, na szczêcie
bez honorów pañstwowych. Zmar³ jednak de facto nieos¹dzony i
nieukarany za zbrodnie (wyrok dwóch lat w zawieszeniu trudno bowiem uznaæ za adekwatny do pope³nionych czynów), a wdowa po
nim bêdzie otrzymywaæ emeryturê w wysokoci 7600 z³. W sytuacji,
kiedy najbardziej zas³u¿eni weterani walk o niepodleg³oæ nie maj¹
za co wykupiæ leków, a zdarza siê tak¿e, i¿ umieraj¹ w noclegowniach dla bezdomnych, d³ugo nie bêdzie mo¿na jeszcze mówiæ o
koñcu III RP i jej patologii.
Krwawe ¿niwo polityki multi kulti
Mijaj¹cy rok zostanie zapamiêtany niestety tak¿e jako ten, w którym
dosz³o do europejskiego 11 wrzenia. Zamachy terrorystyczne w
Pary¿u to komunikat dla Europy, i¿ jej bezpieczeñstwo zosta³o powa¿nie zagro¿one. Dotyczy to równie¿ Polski. PiS zyska³ wysokie
poparcie w wyborach m.in. dziêki jasnej deklaracji o koniecznoci
zadbania w pierwszym rzêdzie o bezpieczeñstwo w³asnych obywateli, a dopiero w dalszej kolejnoci - udzielania pomocy innym. Deklaracja ta, praktykowana we wszystkich krajach starej Unii - wywo³a³a falê potê¿nych ataków politycznych i medialnych - jak gdyby
dotychczasowa kolonia zdecydowa³a wybiæ siê na niepodleg³oæ.
Kto wie, czy to w³anie realizowanie przez polski rz¹d polityki, której
celem jest zagwarantowanie dobrostanu w³asnych obywateli, zamiast prezentowania s³u¿alczoci wobec s¹siadów, nie wywo³a³o
wciek³oci przewodnicz¹cego Parlamentu Europejskiego Martina
Schulza, który w zwi¹zku z wydarzeniami wokó³ Trybuna³u Konstytucyjnego porówna³ sytuacjê w Polsce do... zamachu stanu. Na pytanie, sk¹d czerpie wiedzê o sytuacji w naszym kraju, Schulz odpowiedzia³, i¿ wie to... z telewizji. Taki poziom infantylizmu, a zarazem
buty czo³owych przywódców europejskich w tak trudnych czasach,
jak obecnie, nie wró¿y niestety niczego dobrego na przysz³oæ.

dego wieku dorobi³a siê ju¿ maj¹tków i zdecydowana wiêkszoæ
ciê¿ko pracuj¹cych Polek i Polaków mo¿e tylko pomarzyæ o takich
pieni¹dzach. Ludzie oderwani od rzeczywistoci nie znaj¹cy realiów
¿ycia przeciêtnego Kowalskiego chc¹ mówiæ nam jak ¿yæ. Tacy z
nich obroñcy demokracji, ale jako dziwnie Petru i jego gwiazdy
medialne nie protestowali, gdy poprzedni rz¹d okrada³ nas z naszych prywatnych pieniêdzy zgromadzonych w OFE, jak wyrzuca³
do kosza wszystkie projekty ustaw spo³ecznych poparte kilkoma
milionami podpisów, ³ama³ prawo powo³uj¹c na za sêdziów Trybuna³u Konstytucyjnego, jak z dnia na dzieñ zafundowali nam wyd³u¿ony wiek emerytalny i pracê a¿ do mierci, jeli j¹ w ogóle bêdziemy
mieli.
Teraz podnosz¹ wielk¹ wrzawê wszystkie resortowe dzieci i stowarzyszone rodowiska, bo tamta w³adza gwarantowa³a im uk³ady,
wp³ywy i bezkarnoæ. Skromni i uczciwi Polacy mieli doæ poni¿ania
i oszukiwania przez poprzedni¹ w³adzê. St¹d mamy po raz pierwszy
w III RP samodzielne rz¹dy jednej partii. Z tam prawdy, które w
czêci ujawniono, moglimy fragmentarycznie dowiedzieæ siê jak ta
banda traktowa³a Polskê i Polaków - ponoæ tylko idioci pracowali za
mniej ni¿ 6 tys. z³, jak twierdzi³a Bieñkowska z PO. Dzi wszystkie
resortowe dzieci, które tak zaciekle atakuj¹ rz¹d nie wystêpuj¹ w
obronie biednych i uczciwych, oni w swojej histerii broni¹ swojego
interesu. Nie dajmy siê tylko na to nabraæ. Przyjdzie kolejna ods³ona
ich rzeczywistych celów z przesz³oci i teraniejszoci - st¹d ten
wciek³y napad histerii.
Zatroskany

Stary uk³ad w Nowoczesnej
Tegoroczna wygrana PiS-u to pierwsza od 1989 roku szansa na
przeprowadzenie w Polsce naprawdê gruntownych zmian mog¹cych uzdrowiæ ¿ycie publiczne w naszym kraju. O wadze tego prze³omu wiadczy tak¿e stopieñ histerii rodowisk niechêtnych przemianom. O ile brak obecnoci postkomunistycznej lewicy w Sejmie mo¿e
cieszyæ, o tyle niezwykle niepokoi rosn¹ca popularnoæ postbalcerowiczowskiego rodowiska skupionego wokó³ Nowoczesnej, lansowanej uparcie przez g³ówne media. Po sieci kr¹¿y dowcip: Kupi³em nowy telewizor, fajny jest, ale ma jedn¹ wadê - na ka¿dym kanale
pokazuje Ryszarda Petru. Nie jest to dalekie od prawdy - bez gruntownej reformy mediów publicznych i stworzenia korzystnych warunków rozwoju dla niezale¿nych rodków masowego przekazu, rz¹d
bêdzie stale nara¿ony na budowanie muru w mediach dziel¹cego go
od spo³eczeñstwa.
Agnieszka ¯urek , Tygodnik Solidarnoæ nr 1/2016

Palikot Bis
Po kilkudziesiêciu dniach funkcjonowania nowego parlamentu widaæ go³ym okiem, ¿e Ryszard Petru, wschodz¹ca gwiazda polskojêzycznych mediów, doskonale wype³ni³ lukê po Januszu Palikocie.
A¿ strach w³¹czaæ telewizor, bo zieje groz¹ od samego pocz¹tku.
Jeszcze nie zd¹¿y³ na dobre rozpocz¹æ pracê rz¹d Pani Beaty Szyd³o
a ponoæ ju¿ dosiêgaj¹ nas same kataklizmy. Zastanawia mnie równie¿ sama osoba Petru, poniewa¿ doskonale pamiêtam jak swego
czasu brylowa³ równie¿ w mediach jako doskona³y uczeñ gospodarki bardzo liberalnej Leszka Balcerowicza. To nie kto inny tylko Petru
zachêca³ wpuszczonych w maliny, ¿eby wziêli kredyty we frankach.
Obecnie mo¿na wejæ na stronê Sejmu i dok³adnie przejrzeæ owiadczenia maj¹tkowe Petru i jego pos³ów. Okazuje siê, ¿e to grupa najbogatszych pos³ów w polskim parlamencie. Du¿a czêæ mimo m³oDwutygodnik PRYZMAT - pismo SKGR Miedzi NSZZ Solidarnoæ. Redakcja nie odpowiada za treæ reklam i listów.
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