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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Pracownicy KGHM w referendum jasno powiedzieli Prezesowi co myl¹ o wykupie deputatu wêglowego

Nie chcemy oddaæ deputatu

dów biznesowych  no chyba, ¿e chodzi o biznes, tylko gdzie tu miejsce
na czynnik ludzki? Jeli mowa o oczekiwaniach spo³ecznych, to droga
wolna  w ka¿dej chwili mo¿na podpisaæ umowy z emerytami lub rencistami chc¹cymi odsprzedaæ deputat wêglowy. Nic nie stoi na przeszkodzie, tylko czy jest taka wola ze strony Zarz¹du?

Tak du¿ej frekwencji chyba nikt siê nie spodziewa³. W referendum
udzia³ wziê³o 73,28% pracowników, z czego 2/3 odrzuci³o ofertê Zarz¹du, a trzecia czêæ opowiedzia³a siê za wykupem. Najwiêcej g³osów przeciwnych wykupowi deputatu wêglowego oddali pracownicy
Zak³adów Górniczych  a¿ 82% g³osuj¹cych w przypadku ZG Rudna
i ZG Lubin.

Pracownicy nie chc¹ zrzec siê deputatu, wiêc spó³ka zaoszczêdzi³a
800 mln z³, które by³y przeznaczone na ten cel. Dodatkowo, po trzech
kwarta³ach KGHM osi¹gn¹³ zysk netto 7,5 mld z³ i prognozuje siê, i¿
rok zamknie siê z zyskiem oko³o 11 mld z³. Panie Prezesie, by³y ju¿
podwy¿ki dla Zarz¹du i kierownictwa, chc¹c nie chc¹c przysz³a kolej
na stanowiska robotnicze!

Za wykupem opowiedzia³o siê 2/3 g³osuj¹cych z Biura Zarz¹du  co raczej nikogo nie dziwi  jednoczenie 1/3 nie po³akomi³a siê na ok. 11 tys.
z³ netto uznaj¹c to jako kwotê zbyt nisk¹. Aparat propagandowy najwiêksze sukcesy odniós³ w Hucie Miedzi G³ogów, gdzie 64% g³osuj¹cych
pracowników odda³o g³os na tak.

Wyniki badañ
pogr¹¿y³y Zarz¹d

Prezes podsumowuj¹c referendum w oficjalnym komunikacie wypowiedzia³ trzy zdania, które pragniemy skomentowaæ. Wysoka frekwencja w
referendum to potwierdzenie, ¿e sprawa by³a istotna dla pracowników.
 w koñcu nas dotyczy³a, dlaczego mia³aby byæ nieistotna? Tak jednoznaczne wyniki pozwalaj¹ tak¿e ostatecznie wyjaniæ ten temat.  Panie
Prezesie! A gdzie dialog i kompromis? Dlaczego Zarz¹d nie zaproponuje
wy¿szej kwoty? Propozycja zarz¹du wychodzi³a naprzeciw wczeniejszym oczekiwaniom spo³ecznym i by³a jednoczenie racjonalna ze wzglê-

Biuro Zarz¹du zamieci³o na portalu KGHM Raport z Badania Satysfakcji
Pracowników KGHM Polska Mied S.A., przeprowadzonego przez firmê
Biostat z Rybnika. Raport okraszony zosta³ od razu huraoptymistycznym
tekstem, zaczynaj¹cy siê od s³ów: Wizerunek firmy, organizacja i bezpieczeñstwo pracy  to obszary najwy¿ej oceniane przez pracowników, wynika z przeprowadzonych w KGHM badañ satysfakcji. I tak do koñca w
klimacie samozachwytu i samouwielbienia. Podsumowuj¹c niebywa³y
sukces. Choæ i tu pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, bowiem poziom

temperatury i ha³as to najgorzej oceniane parametry warunków pracy.
Elementarna poprawnoæ dziennikarskiego rzemios³a nakazywa³aby jednak nab¹kn¹æ co, chocia¿by w cz¹stkowej formie, o wynikach raportu w
obszarach, które oceniane by³y przez bior¹cych udzia³ w badaniu, najgorzej. Niniejszym wype³niamy t¹ lukê.

system motywacyjny),
- ogromne si³y i rodki ponoszone na propagandê audiowizualn¹ (telewizja KGHM) to przedsiêwziêcie przynosz¹ce nieuzasadnione straty dla spó³ki,
zarówno w wymiarze finansowym jak i os³abianym morale za³ogi (propagandy sukcesu ju¿ nie ³ykamy).

Czytaj¹cy ten sam raport pracownicy Biura Zarz¹du, z Herbertem Wilhelmem Wirthem na czele, musieli zwróciæ uwagê na fragmenty wyró¿nione czerwona czcionk¹, które to wg autorów raportu, zas³uguj¹ na szczególn¹ uwagê.

Dalsze komentowanie smutnych wniosków z raportu by³oby zbêdnym
kopaniem le¿¹cego. Zwracamy tylko uwagê, ¿e dopóki pracownik najemny traktowany bêdzie w KGHM przedmiotowo, dopóty niezadowolenie,
rozgoryczenie, ¿al, z³oæ i konflikty bêd¹ siê pog³êbiaæ i negatywnie wp³ywaæ na efektywnoæ pracy, a ostatecznie na wyniki spó³ki. Coraz czêciej
sposób zarz¹dzania KGHM-em wywo³uje w nas odruchy wymiotne, ale i
miech, a jak wiadomo miech u niewolników i poddanych to ostatnie
stadium frustracji. Warto o tym pamiêtaæ.
Miro

Niewiadomo sk¹d taki zachwyt wynikami raportu skoro w dwóch najwiêkszych oddzia³ach górniczych najgorzej ocenione zosta³y: organizacja pracy, bezpieczeñstwo, motywacja pracowników, relacje interpersonalne, komunikacja, przep³yw informacji i wizerunek firmy. Najni¿ej oceniono politykê kadrow¹. W tym obszarze najbardziej niezadowoleni byli
pracownicy HM Legnica oraz kopalne Rudna i Polkowice-Sieroszowice. Nie trudno siê domyliæ, jaki by³ tu stopieñ satysfakcji w siedlisku
POwskich zrzutów, w Biurze Zarz¹du  oczywicie najwy¿szy.
Wnioski raportu firmy przeprowadzaj¹cej badania do polityki kadrowej:
Zdecydowana wiêkszoæ pracowników uwa¿a za niejasne i niesprawiedliwe zasady awansów w swoim oddziale. Pracownicy staraj¹cy
siê o awans powinni uzyskiwaæ informacjê zwrotn¹ o ocenie swojej
kandydatury. Za komunikowanie kryteriów i ocen odpowiadaæ powinni bezporedni prze³o¿eni poszczególnych pracowników. Nale¿y uczuliæ ich co do koniecznoci przekazywania podobnych informacji. Negatywnie oceniono tak¿e kryteria przyjmowania nowych pracowników
oraz obiektywizm oceny pracy podw³adnych. Pracownicy chcieliby tak¿e
zostaæ czêciej zauwa¿ani i doceniani dlatego wydaje siê, i¿ osoby na
stanowisku kierowniczym w wiêkszym stopniu powinny byæ coachami swoich podw³adnych, powinny okazywaæ uznanie pracownikom i
wzbudzaæ poczucie dumy z dobrze wykonanych zadañ.
Adekwatnoæ wysokoci wynagrodzenia do kondycji finansowej spó³ki,
mojego stanowiska i kwalifikacji, to kolejny marnie oceniany obszar przeprowadzonego badania. I tu fragment wniosków z raportu: Zaanga¿owanie oraz satysfakcja z pracy s¹ jednymi z najwa¿niejszych czynników potrzebnych do solidnej i efektywnej realizacji zadañ. Z powodu
negatywnie ocenionego obecnego systemu motywowania, koniecznym wydaje siê jego naprawa miêdzy innymi poprzez czêstsze udzielanie pochwa³ oraz wyznaczenie jasnych kryteriów nagradzania..
Wspó³brzmi¹ce do powy¿szych wniosków jest najgorzej oceniane sprawiedliwe traktowanie wszystkich podw³adnych przez bezporedniego
prze³o¿onego, co opisane zosta³o w kolejnym wniosku z badania: Taka
sytuacja mo¿e prowadziæ do wzajemnych konfliktów i poczucia rozgoryczenia wród pracowników. Konieczn¹ wydaje siê praca nad popraw¹ stosunków na linii prze³o¿ony  pracownik. Osoby na stanowiskach kierowniczych powinny czêciej rozmawiaæ z pracownikami, w
szczególnoci w przypadku, gdy pojawiaj¹ siê jakie w¹tpliwoci i problemy. Dialog i bezporednia pomoc jest tak¿e potrzebna, aby pracownicy mogli szybciej zdobyæ wiedzê i dowiadczenie, co przek³ada
siê na jakoæ wykonywania pracy.
Kolejny obszar badania, na którym Biostat nie pozostawi³ suchej nitki,
musia³ zrobiæ na zlecaj¹cych badanie, piorunuj¹ce wra¿enie. Otó¿ oczko
w g³owie prezesa i Biura Zarz¹du  PR i PROPAGANDA  zosta³o w raporcie rozjechane, bo jak mo¿na by inaczej odczytaæ ten oto fragment wniosków z raportu: Najni¿ej oceniono pozyskiwanie informacji przekazywanej przez radiowêze³ i telewizjê KGHM, co daje podstawy do zastanowienia siê nad sensem ich dalszego funkcjonowania. (!!!)
Wyniki przeprowadzonego badania satysfakcji we wszystkich obszarach
s¹ dla zarz¹dzaj¹cych KGHM Polska Mied S.A. pora¿aj¹ce m.in. dlatego,
¿e:
- pracownika najemnego traktuje jak we wczesnym kapitalizmie, jako
ogniwo robocze z koniecznoci niezbêdne do wypracowywania zysków
dla fabrykanta i jego otoczenia,
- POwski namiestnik z dworem, posiadaj¹cy w³adze absolutn¹ (po wprowadzeniu do Rady Nadzorczej swoich przedstawicieli z wyboru za³ogi),
zachowuje siê jak cesarz, car czy król uzurpuj¹c sobie prawo do decydowania o losie swoich podw³adnych i wedle w³asnego uznania zezwala
wybrañcom s³u¿yæ na rzecz panuj¹cego na ustalonych przez siebie warunkach,
- wynagrodzenie to forma ja³mu¿ny, a sam fakt zatrudnienia na miedzi
pozostaje dla pospólstwa jedyn¹ i ostateczn¹ satysfakcj¹ z pracy,
- awanse, podwy¿ki, przeszeregowania i premiowanie zale¿ne jest wy³¹cznie od woli pana i w³adcy (narzucony jednostronnie antypracowniczy

Lewackie organizacje wspólnie z niemieckimi bojówkami
odwróci³y uwagê od przebiegu uroczystoci Niepodleg³ociowych

Chc¹ ¿ebymy zapomnieli
o Niepodleg³ej Polsce?

Ogl¹daj¹c 11 listopada telewizyjne relacje z obchodów wiêta Niepodleg³oci mo¿na by³o odnieæ wra¿enie, i¿ trwa w³anie inscenizacja Bitwy Warszawskiej, któr¹ nie tak dawno emitowano w kinach.
Zapowiadano przemarsz uczestników w przebraniach Polaków broni¹cych nasz¹ Ojczyznê od czasów rycerskich po historyczny moment odzyskania Niepodleg³oci. Niestety, nic takiego nie pokazano i zamiast
tego mo¿na by³o zobaczyæ zablokowany przemarsz przez lewackie organizacje. Problem w tym, i¿ jedna z tych grup (bojówka z Niemiec)
zosta³a nazwana chuliganami z Marszu Niepodleg³oci, nie za zadymiarzami zaproszonymi przez kontrmanifestacjê Kolorow¹ niepodleg³¹ organizowan¹ m.in. przez Gazetê Wyborcz¹. Prowokatorzy
mieli za zadanie odwróciæ uwagê od prawdziwych uroczystoci, a wiêc
zmarginalizowaæ wiêto Niepodleg³oci. Wszczêta zadyma eskalowa³a konflikt, co da³o pole do popisu chuliganom.
Z przekazów telewizyjnych mo¿na by³o dowiedzieæ siê, i¿ prawicowe i
faszystowskie organizacje wszczê³y zadymy i regularne bitwy z policj¹.
Zestawienie ze sob¹ polskiej prawicy i faszyzmu ju¿ mierdzi na kilometr.
Dezinformacja medialna 11 listopada by³a podobna do tej w dniu katastrofy Smoleñskiej, gdzie rzekomo samolot cztery razy podchodzi³ do
l¹dowania, prezydent wymusza³ l¹dowanie, pilot nie s³ucha³ siê wie¿y
kontrolnej lotniska a lot by³ cywilny. Ca³e szczêcie mamy internet. Przy
odrobinie chêci mo¿na znaleæ materia³y w wiêkszym stopniu odzwierciedlaj¹ce rzeczywistoæ od mainstreamowych informacji, gdzie faszyzuj¹cy prawicowi kibole niszcz¹ samochody TVN-u i atakuj¹ dziennikarzy. Apropo TVN-u. Jedna z dziennikarek relacjonuj¹c co siê dzia³o na
manifestacji powiedzia³a: By³y agresywne has³a. G³ównie Bóg, Honor,
Ojczyzna
Niemcy bij¹ Polaków?
Jeden z filmów w serwisie youtube.pl wartych uwagi to Lewackie
bojówki z Niemiec na wiêcie Niepodleg³oci Polski. Bojówki lewicowe, a jak siê póniej jeszcze okaza³o du¿a grupa sprowadzona z Niemiec,
uciekaj¹ przed policj¹, poniewa¿ chwilê wczeniej pobili grupê w strojach
z czasów napoleoñskich i ukrywaj¹ siê w kawiarni Nowy wspania³y wiat.
Najbardziej intryguj¹ dwie sprawy. Po pierwsze, dlaczego akurat do tej
kawiarni, która sympatyzuje ze skrajnie lewicow¹ Krytyk¹ polityczn¹?
Po drugie, dlaczego policja nie ³apie zadymiarzy, tylko cierpliwie czeka, a¿
pomieszcz¹ siê w kawiarni? Czy to by³ rozkaz z góry? Policja mia³a umo¿liwiæ im pozbycie siê pa³ek, kominiarek i daæ czas na przebranie siê uniemo¿liwiaj¹c rozpoznanie?
Wspomniane bojówki niemieckie by³y sprowadzone przez rodowisko
Gazety Wyborczej i jej redaktora Blumsztajna, który bardzo mocno popiera ruch Kolorowa niepodleg³a. Redaktor Blumsztajn nie wypiera siê,
i¿ importowano zadymiarzy (pod antyfaszystowsk¹ przykrywk¹) zza granicy, jednoczenie rzekomo potêpiaj¹c wszelkie akty wandalizmu. Z informacji policyjnych wynika, i¿ zatrzymano ponad 200 osób, w tym prawie 100 obcokrajowców. Na dzieñ dzisiejszy wiadomo, ¿e goci z Nie-

miec wypuszczono ju¿ z aresztów.
W³adze stolicy wiedzia³y, i¿ lewicowa kontrmanifestacja Kolorowa niepodleg³a chce zablokowaæ Marsz Niepodleg³oci, o czym oficjalnie
mówili jej organizatorzy. Dlaczego prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz wyrazi³a zgodê na lewicow¹ manifestacjê? Szef klubu Prawa i
Sprawiedliwoci Mariusz B³aszczak ma te¿ zastrze¿enia do dzia³ania sto³ecznej policji: Chcielibymy us³yszeæ od komendanta g³ównego policji,
dlaczego nie by³o reakcji, bo przecie¿ widzimy na zdjêciach, ¿e bojówkarze ko³ysz¹ samochodem jednej ze stacji telewizyjnych, a póniej ten samochód jest podpalony. Nieopodal stoi policja. Dlaczego nie reagowa³a?.
Brutalna policja
Inny intryguj¹cy materia³ filmowy nosi nazwê Lewica i policja bije ludzi. W pierwszym fragmencie widaæ lewack¹ bojówkê, która atakuje
przechodnia z Polsk¹ flag¹. Bardziej pora¿aj¹ca jest druga czêæ. Grupa
zamaskowanych ludzi ucieka przed policj¹, po czym jeden z funkcjonariuszy w cywilu strzela gazem w twarz cz³owieka przygl¹daj¹cego siê ca³ej sytuacji i kopie go po twarzy. Gdy ten s³ania siê w koñcu z bólu na
ziemiê policjant kontynuuje kopanie po g³owie. Inny z policjantów zas³ania rêk¹ kamerê i ujêcie siê koñczy Na filmie Jak naprawdê wygl¹da³a Kolorowa Niepodleg³a widaæ jak bardzo kolorowa by³a wspomniana
kontrmanifestacja. Tak czarnej têczy nikt by siê nie spodziewa³. Zastanawiaj¹ce jest, ¿e biegn¹ce oddzia³y policji s¹ swobodnie przepuszczane
przez lewicowe organizacje w kominiarkach i szalikach zas³aniaj¹cych
twarze. T³um rozstêpuje siê i przepuszcza policjantów, jak gdyby nigdy
nic.
Jeszcze inny materia³ filmowy pokazuje policjantów, którzy uderzaj¹ przechodnia i próbuj¹ odebraæ mu flagê. Przyk³adów brutalnoci policji opisano na internecie wiele. Dlaczego policja nie chroni obywateli, tylko ich
katuje? Czy jest to skutek zaniechania rozliczeñ po 1989 r. wród dowództwa policji i przez to ich mentalnoæ siê nie zmieni³a? Dlaczego zamiast chroniæ obywateli, policja stosuje metody wyniesione jeszcze z
poprzedniego systemu?
Naturalnie po zadymie w Stolicy obecne w³adze zapowiedzia³y walkê z
chuligañstwem poprzez wprowadzenie ustaw i wyroki skazuj¹ce. Jeden z
internautów podpisuj¹cy siê jako Normalny Goæ skwitowa³ te zapowiedzi nastêpuj¹co: Bronek by³ w stanie odbyæ natychmiastow¹ naradê i
zapowiedzia³ inicjatywê legislacyjn¹, a naczelny mato³ zmobilizowa³ nawet s¹dy (ale jak by³y wicepremier Lepper rzekomo siê powiesi³, to prokuratura przez ca³y weekend nic nie zrobi³a pozwalaj¹c zatrzeæ wszelkie
lady). Ho, ho, jaka sprawna ta obecna ekipa, prawda? Tym siê ch³optasie zdradzili  bo to by³o ju¿ dawno zaplanowane! Omieszyæ i zbezczeciæ wiêto pañstwowe, a potem ju¿ tylko Michnik i Palikot! I wiwat euroko³choz!!!.
Media winne konfliktowi
Pawe³ Kukiz w wywiadzie udzielonym Onetowi, jako g³ównego winowajcê ca³ego zamieszania wskazuje media: Uwa¿am, ¿e ogromn¹ winê za
to, co wydarzy³o siê podczas wiêta Niepodleg³oci na ulicach Warszawy
ponosz¹ media. To media tworz¹ podzia³y, eskaluj¹ je, koloryzuj¹ i nakrêcaj¹ spiralê nienawici. Wszystkie negatywne strony ka¿dego wydarzenia
s¹ podkrêcane, a te same obrazki w telewizjach s¹ zapêtlone przez d³ugie
godziny. Ci którzy ogl¹daj¹ telewizje informacyjne i widz¹ p³on¹ce samochody mediów na ulicach Warszawy s¹ przekonani, ¿e w ca³ej stolicy by³y
rozróby, a miasto na nowo zap³onê³o. Oczywicie, dosz³o do wydarzeñ
karygodnych i ¿enuj¹cych, ale media nakrêca³y i podkrêca³y je maksymalnie. Mia³em wra¿enie, ¿e media tylko czeka³y, a¿ co z³ego siê wydarzy
podczas tych marszów. Media by³yby najbardziej zadowolone, gdyby
sp³onê³o wiêcej samochodów, a najlepiej, gdyby zadymiarze podpalili pó³
Warszawy i by³o parê trupów. Nienawidzê dzisiejszych mediów, za to ¿e
epatuj¹, eskaluj¹ przemoc i wydarzenia antagonistyczne zamiast propagowaæ to, co ³¹czy, to co piêkne. Zadymiarze odpowiedzieli tylko na potrzeby mediów ( )
Patriotyzm nie w modzie
Polacy, z pomoc¹ Niemców, t³uk¹ siê w dzieñ odzyskania niepodleg³oci. Mo¿e wiêc ta niepodleg³oæ wcale nie jest nam do niczego potrzebna,
skoro nie potrafimy siê z niej cieszyæ i jej szanowaæ. Jak tak dalej pójdzie,
to sk³ócony naród, media i politycy mog¹ doprowadziæ do koñca Polski.
Szanujmy niepodleg³oæ, póki j¹ mamy. ( ) Polska mo¿e ponownie znikn¹æ z mapy wiata, jeli wykoñczy siê ducha narodu. A duch narodu jest
teraz wykañczany i kreowany na obciach. GW patriotyzm równa z faszyzmem. Jakiekolwiek podkrelenie swojej odrêbnoci nazywa ksenofobi¹. Chichotem historii jest, ¿e Niemcy - wnuki tych, którzy zamordo-

wali mi dziadka w Auschwitz - przyje¿d¿aj¹ broniæ Polaków przed faszystami w dzieñ wyzwolenia Polski. Gdzie ja ¿yje?  pyta Pawe³ Kukiz.
Nie od dzisiaj wiadomo, i¿ rodowisko skupione wokó³ Gazety Wyborczej szkodzi Polsce. Prawdziwy pochód zosta³ zablokowany przez lewackie organizacje i bojówkarzy z Niemiec, przez co szed³ okrê¿n¹ drog¹
i media nie kwapi³y siê, ¿eby sfilmowaæ uroczysty przemarsz. Zamiast
tego pokazywano zadymê i niszczone wozy transmisyjne jedynie prawdomównej telewizji, czemu przygl¹da³a siê policja. Po takich medialnych
przekazach mo¿na dojæ do wniosku, ¿e ca³a Warszawa stanê³a w p³omieniach. Policja nie zatrzymywa³a chuliganów rzucaj¹cych p³ytami chodnikowymi czy bojówkarzy atakuj¹cych ludzi z flagami, za to wykaza³a siê
nadgorliwoci¹ przy biciu postronnych ludzi lub spokojnych uczestników przemarszu z flagami. W innych miastach, np. w Katowicach w³adze
nie dopuci³y do przemarszów Niepodleg³ociowych. Samowolka na l¹sku zakoñczy³a siê uznaniem pochodu za nielegalny i spisywaniem wszystkich uczestników. Przy ka¿dej nadarzaj¹cej siê okazji próbuje siê dzieliæ
Polaków na wszelkie mo¿liwe sposoby, nawet przy u¿yciu zorganizowanych grup z zachodu

Dzisiaj wszyscy s¹ zad³u¿eni  pañstwa, banki i obywatele

W niewoli pustego pieni¹dza

Nie warto z zapartym tchem czekaæ na wynik spotkañ Ecofinu, Rady
Europejskiej czy negocjacji miêdzy Niemcami i Francj¹. Efekty tych
rozmów s¹ i tak bez znaczenia, bowiem aktorzy wydarzeñ ¿yj¹ przesz³oci¹. Tkwi¹ w wyimaginowanym wiecie, w którym pañstwa i du¿e
banki nie mog¹ zbankrutowaæ, a za pewnik uchodzi to, i¿ upad³oæ nie
mo¿e dotkn¹æ USA. Finansowa rzeczywistoæ jawi siê zgo³a inaczej.
Nie ma banków zbyt du¿ych, by upaæ, jak i nie ma pañstw tak wielkich i wp³ywowych, aby nie mog³y popaæ w k³opoty finansowe prowadz¹ce do niewyp³acalnoci. Paradygmat, który politycy tak uparcie
forsuj¹ pospo³u z bankowcami, w który chc¹ wierzyæ, bo legitymizuje
ich w³adzê, jest iluzj¹ wyssan¹ z palca, która nie wytrzymuje zderzenia z rzeczywistoci¹.
Spotkania Rady Europejskiej, G20, Eurogrupy itd., kolejne plany ratunkowe, komunikaty  z perspektywy wiata finansów i gospodarki s¹ dzia³aniami kompletnie ja³owymi, politycy za, którzy kreuj¹ te wydarzenia,
postrzegani s¹ jako grono nieudaczników skazanych na pora¿kê. Czy na
ratowanie eurolandu wyczaruj¹ 500 mld euro, 1500 czy 2 biliony  nie
jest doprawdy wa¿ne, bo z jednej strony bêdzie to o wiele za ma³o, z
drugiej za... o wiele za du¿o. Kwoty te s¹ pozbawione odniesienia do
jakichkolwiek realnych wartoci czy te¿ rzeczywistych potrzeb. Oto pierwszy z brzegu przyk³ad: ma³a S³owacja pod presj¹ mocarstw udzieli³a w
zesz³ym tygodniu gwarancji pañstwowych na 7,7 mld euro, w sytuacji
gdy jej roczne dochody podatkowe wynosz¹ zaledwie 13 mld euro. Pod
tego typu gwarancjê Francja czy W³ochy chcia³yby uzyskaæ kredyty z
Europejskiego Banku Centralnego w stosunku 3 do 1, które nastêpnie
przeznacz¹ na dokapitalizowanie i nacjonalizacjê francuskich i w³oskich
banków. Niemcy z kolei licz¹, ¿e pod takie zabezpieczenia Chiny, Indie czy
Brazylia podaruj¹ ¿yw¹ gotówkê na ratowanie Europy. Nic to, ¿e uzyskane
od S³owacji rodki stanowi¹ pusty, bezwartociowy, wydrukowany naprêdce pieni¹dz.
Takich dzia³añ jest wiêcej. W ostatnich tygodniach Szwajcaria zamrozi³a
kurs franka do euro, co w praktyce oznacza nieograniczony dodruk nowiuteñkich, pachn¹cych farb¹ franków. Podobnie czyni Japonia. Wielka
Brytania wypuszcza w³anie na rynek kolejne ponad 80 mld dziewiczych
funtów. Je¿eli Unia Europejska dorzuci swoje 1-2 bln wie¿ych euro,
a USA na prze³omie roku pod¹¿¹ za jej przyk³adem  to inflacja w strefie
euro i USA podwoi siê w ci¹gu roku, a w takich krajach, jak Brazylia, Indie
czy Chiny grubo przekroczy 10 procent. Beneficjentami tej operacji stan¹
siê kraje postrzegane jako bezpieczna przystañ, takie jak USA, Niemcy,
Japonia czy Szwajcaria, które za swoje d³ugi p³ac¹ ju¿ teraz poni¿ej stopy
inflacji. Kraje nadmiernie zad³u¿one  W³ochy, Belgia, Hiszpania, Portugalia, Irlandia czy Grecja  wyl¹duj¹ poza burt¹. Francja balansuje na
granicy tych dwóch wiatów, lecz ci¹¿y ku spirali nadmiernego zad³u¿enia  st¹d sprzecznoæ interesów i zaostrzony spór z Niemcami.
Prowizoryczne ³atanie dziur w systemie bankowym pieniêdzmi podatnika
okaza³o siê dzia³aniem chybionym. W efekcie dzisiaj wszyscy s¹ zad³u¿eni  pañstwa, banki i obywatele. St¹d wniosek, ¿e nie da siê stworzyæ
bariery ogniowej, która powstrzyma³aby rozprzestrzenianie siê kryzysu, trzeba uporaæ siê z kryzysem u ród³a.
Nasz Dziennik, Jerzy Bielewicz

Komisja Zak³adowe NSZZ Solidarnoæ przy O/ZG
Rudna i O/ZG Lubin przypominaj¹ o wi¹tecznej
akcji charytatywnej

Pomó¿ potrzebuj¹cym

Komisje Zak³adowe NSZZ Solidarnoæ ZG Lubin i ZG Rudna apeluj¹ do cz³onków i sympatyków Solidarnoci  do wszystkich ludzi dobrej woli  o przekazywanie w ramach akcji charytatywnej BONÓW ¯YWNOCIOWYCH.
Bony zostan¹ wymienione na ¿ywnoæ, z której przed wiêtami Bo¿ego Narodzenia zostan¹ zrobione paczki ¿ywnociowe i przekazane najubo¿szym rodzinom z ¿yczeniami wi¹tecznymi od górników.
Wszystkie osoby dobrej woli, chc¹ce wesprzeæ tak szlachetn¹ akcjê
charytatywn¹ mog¹ przekazaæ czêæ swoich bonów ¿ywnociowych
w Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ ZG Rudna G³ówna,
maksymalnie do 21 grudnia 2011 r. lub Komisji Zak³adowej NSZZ
Solidarnoæ ZG Lubin G³ówny i w bufetach na wszystkich rejonach kopalni do 19 grudnia 2011 r.
Organizatorzy akcji z góry dziêkuj¹ za wra¿liwoæ i otwarte serce
na potrzeby ludzi najbardziej potrzebuj¹cych!

B³. Ks. Jerzy Popie³uszko
 niewygodny wiêty

Esbecy, którzy zamordowali ksiêdza Jerzego, radz¹ sobie niele
 pozmieniali nazwiska i robi¹ kariery. Grzegorz Piotrowski pracowa³ jako dziennikarz, Leszek Pêkala znalaz³ zajêcie w reklamie.
B³ogos³awiony ksi¹dz Jerzy Popie³uszko zosta³ pobity i zamordowany 19 padziernika 1984 r. przez funkcjonariuszy IV Departamentu MSW. Zw³oki ksiêdza oprawcy wrzucili do Wis³y w okolicach W³oc³awka.
Zabójstwo ksiêdza Popie³uszki poprzedzi³a brutalna kampania w
mediach w wykonaniu prorz¹dowych dziennikarzy z inspiracji ówczesnego rzecznika rz¹du, Jerzego Urbana, który msze za ojczyznê
odprawiane przez ksiêdza Jerzego nazywa³ seansami nienawici.
¯aden z zabójców ksiêdza nie odsiedzia³ zas¹dzonych wyroków do
koñca. Po wyjciu z wiêzienia Grzegorz Piotrowski, wg nieoficjalnych informacji pod pseudonimem S³awomir Janisz zacz¹³ publikowaæ na ³amach antykocielnego pisma Fakty i Mity i dzia³aæ w
antyklerykalnej partii Racja. Jego szef, czyli Roman Kotliñski, by³y
duchowny dosta³ siê w³anie do Sejmu z partii Palikota. Wed³ug
Rzeczpospolitej Kotliñski jeszcze jako kleryk zosta³ zarejestrowany przez SB jako TW Janusz.
Drugi z morderców, Leszek Pêkala jako Pawe³ Nowak pracowa³ m.in.
w dziale reklamy Przegl¹du Sportowego i ¯ycia Warszawy. Zosta³ zwolniony po ujawnieniu jego prawdziwej to¿samoci.
Gazeta Polska Codziennie

Cena Niepodleg³oci

Nie dziwi nas ju¿, ¿e wród ludzi m³odych s³yszymy, i¿ nie wiedz¹ z
jakim wa¿nym wydarzeniem historycznym kojarzy im siê data 11
listopada. Wielu z nas nie zna historii w³asnego kraju, a Ci którzy o
tym decyduj¹ lub maj¹ na to du¿y wp³yw tak jakby celowo starali siê
nam wmówiæ, ¿e jest to bez znaczenia. 11 listopada 1918 r. po 123
latach niewoli Polska odzyska³a niepodleg³oæ, wolnoæ i suwerennoæ. Patrz¹c na nasz¹ dzisiejsz¹ rzeczywistoæ odnoszê wra¿enie,

¿e obecnie rz¹dz¹cym dajemy przyzwolenie na wyzbywanie siê naszej wolnoci. We wrzeniu 1939 r. hitlerowskie Niemcy i Rosja
sowiecka zawar³y pakt, który dla naszego Narodu zakoñczy³ siê tragicznie. Mimo zakoñczenia drugiej wojny wiatowej, czyli od 1944
r. praktycznie do 1993 r. bo do tego okresu w Polsce stacjonowa³y
wojska sowieckie, bylimy podlegli.
Czy dzi nie dzieje siê podobnie? Te same kraje tyle, ¿e na razie nie
militarnie, ale gospodarczo decyduj¹ o naszej wolnoci i suwerennoci za zgod¹ obecnego rz¹du i du¿ej czêci naszego spo³eczeñstwa. Zakoñczona budowa Niemiecko-Rosyjskiego gazoci¹gu pó³nocnego omijaj¹cego Polskê i dodatkowo blokuj¹cego port w winoujciu dla wiêkszych statków, to dla Polski ogromny cios. Czy
naprawdê chcemy doprowadziæ do tego, abymy dalej byli podlegli,
bymy nie mieli w³asnego niepodleg³ego pañstwa? Czy naprawdê
nie chcemy pamiêtaæ jak bardzo wysok¹ cenê zap³acilimy za to by
byæ tu, gdzie dzisiaj jestemy? Ile¿ milionów Polaków zginê³o, by³o
wiêzionych, mordowanych w imiê wolnej i niepodleg³ej Ojczyzny,
zabierano nam niepodleg³oæ po to by rabowaæ nas bez litoci i eksploatowaæ ekonomicznie. Czy chcemy na powrót takiej sytuacji dokonuj¹c takich czy innych wyborów?
Ostatnie wybory parlamentarne pokaza³y, ¿e du¿a czêæ spo³eczeñstwa zosta³a zainfekowana mentalnoci¹ lewicowo-liberaln¹. Tak¹
postaw¹ robimy sobie sami wielk¹ krzywdê, tracimy to¿samoæ,
odwracamy siê od tradycji i wiary przodków, pozbywamy siê najwy¿szych wartoci, które decyduj¹ o egzystencji narodu. Po ostatnich wyborach nadzieja, ¿e Polska na nowo stanie siê krajem sprawiedliwym i solidarnym trochê siê oddali³a, ale na pewno nie umar³a. A mo¿e jednak lepiej i ³atwiej zapomnieæ o marzeniach i pójæ z
g³ównym nurtem, zapominaj¹c równie¿ o Polsce
Górnik ZG Lubin

Nowe bo¿yszcze!?
Dobry znajomy (przyjaciel?) prezydenta RP Janusz Palikot, który
lubi byæ w eleganckim towarzystwie wiñskiego ryja, to postaæ bardzo kolorowa, ale towarzystwo wspieraj¹ce ma jeszcze ciekawsze.
Przy nich Janusz Palikot jest szar¹ myszk¹, tak¹ ropuszk¹... tak¹
wydmuszk¹!
Kogo tam nie ma?! Gej, by³y ksi¹dz, babo-ch³op, biznesmen skazany za wielokrotne pobicie itp. Poka¿ mi swoich kolegów, a powiem
ci kim jeste!
PS. Tu gratulacje dla 10 proc. wyborców, którzy maj¹ gust na tym
poziomie. Drodzy Pañstwo, Polska powinna byæ z was dumna.
I tu refren:
Z³otousty, z³otousty,
co obieca³ góry z³ote
skoñczy wreszcie nibyspory
z nowym pos³em Palikotem.
Na to nowe pojednanie
w internecie radoæ zbiera.
W sieci kr¹¿y wci¹¿ pytanie,
czy¿by z ryjem na premiera?
Czytam z przyjemnoci¹
na internetowych forach,
¿e wiñski ryj te¿ popiera
swojego sponsora
i tak go kocha, i tak go popiera,
¿e chce Palikota na wicepremiera.
I marzy cichutko,
¿e kiedy do¿yje bêd¹ mieæ premiera
wszystkie wiñskie ryje.
Nasz Dziennik, Andrzej Rosiewicz
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